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“Aqui estamos pois, minúsculos humanos, sobre a minúscula película de vida que rodeia o 

minúsculo planeta perdido no gigantíssimo Universo. (...) Ao mesmo tempo este planeta é um 

mundo, a vida é um Universo abundante de biliões de biliões de indivíduos, e cada ser humano 

é um cosmos de sonhos, de aspirações e de desejos” Edgar Morin in Terra-Pátria (1993: 51). 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho final de Mestrado apresenta o estudo da evolução das mensagens 

publicitárias sobre o ambiente, veiculadas pela televisão portuguesa entre os anos 2002 e 

2009. O objectivo principal foi identificar e compreender as finalidades pedagógicas patentes 

nos conteúdos destes anúncios. Para o efeito, recorremos à análise de conteúdo comparativa e 

semiológica e também à execução de uma entrevista à técnica de marketing da Sociedade 

Ponto Verde e outra, menos exaustiva, ao Francisco Ferreira, da Quercus. 

 

A pergunta de partida que despoletou a investigação – como evoluíram as mensagens nos 

anúncios ambientais que predominam nas televisões generalistas? – surgiu com o intuito de 

analisar o conteúdo dessas mesmas mensagens e saber se o tom que as acompanha se 

tornou alarmista, neutro ou positivo.  

 

Pareceu-nos de interesse analisar este conteúdo, mas em forma de anúncio, na medida em 

que se por um lado, assistimos cada vez mais, a uma cobertura mediática na televisão face às 

questões ambientais, por outro queríamos saber se a mensagem ambiental nos anúncios 

televisivos acompanha esse mesmo mediatismo traduzido no tom, seja ele negativo ou 

positivo. 

 

 Apesar da grande explosão informativa se ter dado nos finais dos anos 60 com a mediatização 

das questões ambientais por parte do papel activo dos media, o grau de interesse público nem 

sempre foi elevado, mas essa popularização das questões relacionadas com o ambiente 

obrigou a sociedade política e civil a pensar seriamente no tema  (Schmidt: 2000). Graças à 

leitura de algumas obras (Al Gore, 2007; Lombgorn, 2007) é possível acreditar que o 

mediatismo dado ao ambiente pela televisão prende-se, muitas vezes, com agendamentos 

políticos ou económicos e não com a gravidade dos temas, pois as causas destes são ainda 

motivo de discórdias e, também, de alguns consensos na sociedade. E prendem-se com a 

velha dicotomia homem versus natureza. 

 

Numa altura da história moderna em que se associa a acção do homem aos problemas 

ambientais e também se apela de forma explícita para a preservação ambiental, considerámos 

de grande interesse analisar o conteúdo destas mensagens em forma de anúncio televisivo. A 

televisão ganha, neste estudo,  uma importância  crucial por assumir um papel social colectivo 

ao transmitir mensagens com valores e ensinamentos válidos a uma sociedade adulta que  

caminha para a consciência da importância ambiental.  

 

Foi de extrema importância compreender o papel da mediatização da televisão ao longo dos 

tempos, tanto nas questões ambientais, como no caso concreto do nosso estudo, pois é o meio 

de comunicação por excelência que transporta as mensagens verdes a serem analisadas. 
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O ambiente é um tema quente da actualidade que envolve directamente as populações e 

estudar a mensagem em forma de anúncio televisivo tornou-se um desafio interessante por ser 

mais complexo, pois comporta imagem, som, símbolos, cor e movimento. Todos os indicadores 

presentes na análise conferem dinamismo às mensagens ‘tele-emitidas’.  

 

Esta dissertação acabou por reflectir um único tema ambiental: a reciclagem. Aprender a 

separar correctamente as embalagens usadas colocando-as nos respectivos ecopontos foi a 

mensagem sempre presente nos anúncios, sendo valorizada a atitude ambientalmente correcta 

nas suas mais variadas formas. Recompensa visível nos próprios anúncios, como sejam a 

banana entregue ao chimpanzé logo no primeiro ou o prémio oferecido ao rapaz, no anúncio 

seguinte, por exemplo. 

 

Todavia, esta pesquisa focou-se na análise dos diferentes modos de concretização da intenção 

pedagógica existente nas mensagens e em apreender as principais modificações no conteúdo 

e no tom desses anúncios. Estudar o papel do humor e a eficácia da existência de uma pitada 

de divertimento numa mensagem que demonstra ao mesmo tempo ser altamente pedagógica 

também fez parte deste trabalho. Assim como  analisar os diferentes targets a quem as 

mensagens são dirigidas, aprofundando pequenos apontamentos nesses anúncios publicitários 

e que nos indicam o target tacitamente visado pelos mesmos.  

 

Mas, foi sem dúvida, quando visualizámos os anúncios que fazem parte da amostra, que este 

estudo ganhou outro fôlego e também uma outra dimensão permitindo uma  entrega de ‘corpo 

e alma’ aos propósitos que motivaram a escolha inicial. 

 

A presença do humor é constante. Em alguns casos o recurso é mais directo, em outros menos 

mas, de forma geral estão sempre presentes sentimentos de diversão. Quando se fala em 

humor ao longo deste estudo não é referente a algo cómico, mas sim a algo divertido que 

inspira humor. Também os cenários criativos, os símbolos com duplo significado, as músicas 

de fundo, a presença recorrente a crianças vestidas com as cores da reciclagem, as 

embalagens que falam, ou a existência de um chimpanzé são exemplos da simbologia 

presente com humor.  

 

São então os símbolos (e também o tom) que cedem carga emocional enquanto a mensagem 

pedagógica é transmitida. Se uma criança separa as embalagens usadas, se um animal 

também o faz e se essa atitude é duplamente compensatória tanto para o ambiente como para 

o homem, porque a Humanidade não faz um esforço? Neste contexto, estes anúncios inserem-

se num campo de marketing social que falaremos oportunamente ao longo deste trabalho.  

 

Por fim, esta dissertação divide-se em quatro partes: a metodologia utilizada, o contexto 

ambiental, o estudo empírico, a análise de resultados e finalmente as conclusões. 
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1.1. Considerações metodológicas 

 
O ambiente é um tema actual e mediático, constituindo parte integrante da agenda de qualquer 

sociedade dita emergente. Muito se tem falado sobre as questões ambientais que assolam o 

mundo. “O tema do ambiente, (...) foi ganhando no decurso dos últimos trinta anos, um amplo e 

múltiplo direito de cidade.(...); a tomada de consciência ambiental colectiva acerca da crise 

ambiental, já não se confunde com o tom de profetismo visionário(...) dos anos 60 e 70” 

(Soromenho-Marques, 1998: 24). Para Schmidt em Portugal “o processo de mediatização do 

ambiente é mais recente, mas tem ganho uma importância cada vez maior, conquistando uma 

projecção crescente no discurso mediático nacional” (2000: 7).  

O polémico Al Gore (2007) fala na importância do ambiente nas agendas internacionais, mas 

não apenas como uma questão política, mas um desafio global para toda a Humanidade.  

Também o controverso Lomborg (2007) que discorda das teorias catastróficas do aquecimento 

global, em oposição a Gore, fala de outras questões igualmente ambientais como prioritárias 

sejam elas a fome ou as doenças no terceiro mundo.  

Em particular, este trabalho de investigação nasceu da vontade de analisar os anúncios 

ambientais transmitidos pelo meio de comunicação social mais proeminente: a televisão. 

Ao verificar-se na pesquisa exploratória que existe, ainda, uma falta de estudos sobre anúncios 

publicitários sobre ambiente, divulgados pelas televisões portuguesas, optámos por analisar as 

mensagens – em forma de anúncio - que são veiculadas pelos vários canais.  

Sendo assim, o objectivo geral deste trabalho é: analisar a evolução das mensagens sobre 

ambiente transmitidas pela televisão, entre 2002 e 2009, a nível de conteúdos temáticos e 

de objectivos pedagógicos associados.  Pretendemos saber se estas mensagens ‘verdes’ 

têm um objectivo pedagógico associado e tentaremos apreender o conteúdo da mensagem 

veiculada.  

O tema ambiental está na moda e é cada vez mais falado nos meios académicos e na 

comunicação social. Vivemos cercados diariamente por imagens criativas que nos aguçam a 

curiosidade para as questões ambientais. As ditas mensagens associadas aos anúncios são 

apreendidas muitas vezes para além do que deixam transparecer nos filmes publicitários.  

O duplo sentido que transportam, na maioria das vezes devido à ambiguidade dos símbolos ou 

das personagens, permitem questionar até que ponto a mensagem é simplista, ou complexa, 

transportando-nos para um imaginário colectivo onde as embalagens ganham personalidade, 

vontade própria, ou onde as crianças, transportadoras das mensagens ambientais, assumem 

um carácter quase adulto de consciência ambiental e até educacional. Que símbolos existem 

no anúncio e que sentido dão à mensagem vem suscitando, desde o início, grande curiosidade 

e motivo válido e impulsionador para a escolha desta investigação. 



                                                                                                                      Marta Louçada Coelho 
                                                                                                     Mensagens Verdes. Anúncios na Televisão               

  

 11 

Optámos, por razões de síntese e operacionalização, por limitar temporalmente a análise ao 

período compreendido entre os anos de 2002 e 2009. Pelos mesmos motivos, seleccionámos 

apenas os anúncios das entidades de foro ambiental que mais anunciam e colocámos 

palavras-chave na procura desses anúncios como ambiente, aquecimento e reciclagem. Foram 

considerados os canais RTP, RTP2, SIC e TVI.  

1.2. Pergunta de partida 

 
A pergunta de partida que pretende ser a pedra angular desta investigação é a seguinte: 

Como evoluíram as mensagens nos anúncios ambientais que predominam nas televisões 

generalistas? 

Esta pergunta pretende encontrar respostas a nível da evolução das mensagens nos anúncios 

televisivos. Neste contexto, as mensagens não são apenas as frases utilizadas, mas também 

todos os outros indicadores que compõe um complexo anúncio televisivo. O som, o movimento, 

a cor, o tom, o humor, as próprias palavras utilizadas e os símbolos existentes. Graças à 

análise de todos estes aspectos, da comprovação das hipóteses estabelecidas e dos objectivos 

presentes em cada anúncio será possível compreendermos a evolução da mensagem 

ambiental e responder à pergunta de partida. 

 

1.3. Hipóteses e objectivos 

 
Para ir ao encontro desta questão formulámos quatro hipóteses para estabelecer assim um fio 

condutor em torno da investigação: “a organização de uma investigação em torno de hipóteses 

de trabalho constitui a melhor forma de a conduzir com ordem e rigor, sem por isso sacrificar o 

espírito de descoberta e de curiosidade que caracteriza qualquer esforço intelectual digno 

deste nome” (Quivy, Raymond; Campenhoudt, Van Luc, 1992:119). 

 

Hipótese 1 - As mensagens ambientais têm um objectivo pedagógico, mas usam diferentes 

abordagens e tons para consegui-lo. 

Nesta hipótese pretendemos provar que há uma preocupação ambiental real, por parte dos 

organismos que desenvolvem políticas integradas de sustentabilidade nas suas empresas 

através de políticas de comunicação com objectivos claros e definidos. Queremos saber que 

tons e abordagens estão patentes nos anúncios ao transmitirem as mensagens ambientais que 

pretendem ensinar algo aos receptores. 
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Hipótese 2 - As mensagens divulgadas pelas entidades tornaram-se mais agressivas no que 

toca a questões ambientais. 

Pretendemos provar que o a agressividade face às questões mediáticas do ambiente é visível 

na exposição no conteúdo destes anúncios televisivos. Por cada vez se falar mais na 

importância de preservar o ambiente e surgirem alarmismos face ao aquecimento global, ao 

desperdício de água ou ao destino dos lixos, queremos provar com esta hipótese que a 

mensagem destes anúncios televisivos se tornou mais agressiva ou alarmista. 

Hipótese 3 - Os anúncios revelam maior sofisticação linguística e técnica ao longo dos anos. 

Queremos também comprovar que a mensagem sofreu alterações linguísticas ao longo dos 

anos e que carga semântica está associada a cada anúncio verde e se existem semelhanças 

ou diferenças a nível do conteúdo. Pretendemos estudar o tom subjacente ao conteúdo 

semântico e através dele compreender a intenção da própria mensagem e que sentimentos 

carregam. 

Hipótese 4 – As mensagens dos anúncios demonstram, sem equívocos, a quem os anúncios 

são dirigidos. 

Desejamos provar através das mensagens, explícitas e implícitas, e dos próprios símbolos 

utilizados, nos anúncios, quais os targets que os anúncios se propõem atingir e que conteúdos 

se adequam aos diferentes receptores da mensagem. 

Através da observação empírica testaremos estas mesmas hipóteses confrontando-as com os 

dados obtidos. “A hipótese fornece o critério para seleccionar, de entre a infinidade de dados 

que um investigador pode, em princípio, recolher sobre um determinado assunto, os dados 

ditos ‘pertinentes’”, (Quivy, Raymond; Campenhoudt, Van Luc, 1992: 120).  

As dissertações necessitam de várias hipóteses para comprovar todo o fio condutor empírico 

da própria investigação. Nesse sentido, “sob as formas e processos mais variados, as 

investigações apresentam-se sempre como movimentos de vaivém entre uma reflexão teórica 

e um trabalho empírico. As hipóteses constituem as charneiras deste movimento; dão-lhe a 

amplitude e asseguram a coerência entre as partes do trabalho” (Quivy, Raymond; 

Campenhoudt, Van Luc, 1992: 120). Na mesma obra pode ler-se que o estudo “empírico não 

se limita, portanto, a constituir uma análise do real a partir de um modelo de análise; fornece ao 

mesmo tempo o meio de o corrigir, de o matizar e de decidir, por fim, se convém aprofundá-lo 

no futuro, ou se, pelo contrário, vale mais renunciar a ele” (Quivy, Raymond; Campenhoudt, 

Van Luc, 1992: 120). Estas hipóteses correspondem a quatro objectivos específicos deste 

trabalho: 

O objectivo geral é: analisar a evolução das mensagens sobre ambiente tr ansmitidas pela 

televisão, entre 2002 e 2009, a nível de conteúdos temáticos e de objectivos pedagógicos 

associados .  
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Os outros objectivos são: 

 

1: Analisar os diferentes modos de concretização da intenção pedagógica das mensagens. 

Pretendemos com este objectivo compreender como a mensagem pedagógica é transmitida 

nos diferentes anúncios. 

2: Apreender as principais modificações no conteúdo, na estrutura e no tom destes anúncios. 

Neste objectivo o intuito é assimilar quais as principais alterações na mensagem, na sua 

estrutura semiológica e no tom (positivo, negativo ou neutro) que é transmitido em cada 

anúncio televisivo. 

3: Estudar o papel do humor nas mensagens e a sua eficácia. 

Com este objectivo pretendemos estudar o humor nas mensagens e de que forma é eficaz na 

mensagem veiculada. 

4: Analisar os diferentes targets tacitamente visados pelos anúncios. 

Neste último objectivo queremos saber que públicos-alvo são visados pelos anúncios e se nos 

mesmos existem indícios que nos permitem chegar ao target envolvido. 

1.4. As técnicas de investigação 

 
Para responder aos objectivos utilizámos várias técnicas de investigação: a análise de 

conteúdo qualitativa, comparativa e semiológica dos anúncios em estudo. Também utilizámos a 

entrevista qualitativa semi-estruturada.  

 

Para verificar a veracidade das hipóteses estabelecidas, adoptámos a técnica da entrevista 

para a primeira hipótese, onde se pretendeu descortinar o sentido da comunicação 

interpretando o tema, as ideias e a intenção subjacentes à mensagem. Já para a segunda e 

quarta hipóteses as técnicas utilizadas foram a análise de conteúdo e a entrevista qualitativa 

semi-estruturada, à entidade emissora das mensagens; finalmente para a terceira hipótese 

escolhemos a análise de conteúdo comparativa e semiológica. 

 

Após a recolha de dados e a criação do corpus da investigação fundamentámos, ou refutámos, 

com rigor científico as hipóteses estipuladas e respondemos à pergunta de partida inicialmente 

traçada. Segundo Laurence Bardin, a análise de conteúdo tem por finalidade a “descrição 

objectiva, sistemática e qualitativa do conteúdo manifesto da comunicação, consistindo num 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objectivos de descrição do conteúdo, das mensagens” (Bardin, 1979: 18). 
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Graças à Semiologia foi possível compreender os códigos implícitos nas mensagens dos 

anúncios publicitários. “A substância visual, por exemplo, confirma as suas significações 

fazendo-se reforçar por uma mensagem linguística (é o caso do cinema, da publicidade, dos 

comics, da fotografia de imprensa, etc.), de tal modo que pelo menos uma parte da mensagem 

icónica mantém uma relação estrutural de redundância ou de substituição com o sistema da 

língua” (Barthes, Roland;1984: 8). Também os símbolos analisados nos anúncios permitiram 

compreender o sentido das mensagens: “os símbolos estão ao centro, são o coração desta 

vida imaginativa. Eles revelam os segredos do inconsciente, conduzem aos meandros mais 

escondidos da acção, abrem o espírito para o desconhecido e para o infinito” (Chevalier, 

Gheerbrant, 1982: 9). 

 

Servimo-nos, como já foi referido, da análise de conteúdo comparativa após a pré-análise do 

material recolhido e da definição do corpus, e comparámos as mensagens desde 2002 a 2009 

a nível do tema, das palavras utilizadas, do tom, da carga semântica, dos símbolos, das 

personagens e das ideias que levaram à elaboração do anúncio publicitário propriamente dito.  

 

A entrevista qualitativa semi-estruturada foi adoptada junto da entidade emissora, a Sociedade 

Ponto Verde e também foram colocadas algumas questões informais à Quercus por e-mail 

relativamente ao programa “Minuto Verde” porque considerámos pertinente para a 

compreensão da mediatização das questões ambientais na televisão. “Nas ciências sociais de 

base empírica, a entrevista qualitativa é globalmente utilizada como metodologia na recolha de 

dados” (Gaskell, George, 2000: 38-56).  

 

Acabámos por adoptar a entrevista qualitativa semi-estruturada que é menos rígida e mais 

flexível e optámos por enviar a entrevista por correio electrónico à técnica de marketing da 

Sociedade Ponto Verde e elaborámos um guião com o máximo rigor. Também elaborámos 

questões direccionadas ao Francisco Ferreira, da Quercus, com o intuito de recolhermos 

diferentes opiniões face à importância da televisão como veiculadora de mensagens 

ambientais. “Por detrás da aparente naturalidade, semelhante a uma conversa casual, vista 

nas entrevistas bem sucedidas, deverá estar um entrevistador bem preparado. Não só está o 

tempo do entrevistado a ser desperdiçado, como o do entrevistador. É essencial dispensar 

tempo e esforço para elaborar um guião, assim como é necessário recorrer a vários esboços. O 

guião é essencialmente escrito para capturar os alvos e os objectivos da pesquisa” (Gaskell, 

George, 2000: 38-56).  

 

A existência de um guião, não obriga à rigidez imperativa da ordem das questões desse 

mesmo guião e, por isso mesmo, as perguntas podem ser colocadas de forma aparentemente 

aleatória, permitindo ao entrevistador interromper ou alterar o curso da entrevista, consoante as 

informações que vai obtendo sejam, ou não, suficientes para a sua investigação.  
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A versatilidade e o valor da entrevista qualitativa são evidenciados pela sua maior utilização em 

muitas disciplinas de ciências sociais e em estudos de mercado nas áreas de audiências de 

media, relações públicas e publicidade. (Gaskell, George, 2000). A entrevista presencial é útil e 

permite obter uma maior informação, sobretudo simbólica que poderia passar desapercebida 

ao entrevistador, se não fosse utilizada esta técnica. 

 

A maior dificuldade resultante da opção de uma entrevista qualitativa, é a do enviesamento, 

que pode dever-se ao entrevistado, ao entrevistador ou à própria situação (Amaro, 2006). Foi 

utilizada a entrevista para aprofundar a criação das mensagens ambientais, em forma de 

anúncios televisivos.  
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CAPÍTULO II CONTEXTO AMBIENTAL 
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2.1. Introdução ao tema do Ambiente 

 

O ambiente é um tema apaixonante que continua a suscitar as maiores polémicas, mas 

também consensos na actualidade. Enche páginas de jornais, revistas, livros, documentários 

na televisão, palestras em todo o mundo e continua a gerar desentendimentos, e também 

alguns acordos, mas sobretudo a despertar consciências. Se por um lado é difícil definir 

concretamente este conceito, como veremos adiante, por outro, não há quadrante da 

sociedade que não utilize a palavra ambiente nas suas constantes comunicações tornadas 

públicas.  

 

Nos dias de hoje, assumem-se personalidades como ‘heróis verdes’ associados a causas 

ambientais como Mickhail Gorbachev, Al Gore, Eva Joly, Kumi Naidoo, o polémico Bjorn 

Lomborg, Rajendra Pachauri, climatólogo indiano que esteve presente recentemente na 

Gulbenkian, Paul Watson (antigo membro da Green Peace e fundador da Sociedade de 

Conservação Sea Sheperd), David Attenborough, Kofi Annan, ou o jovem chinês Hu Jia, para 

citar apenas alguns exemplos a nível internacional ( Revista Visão,Especial Edição Verde, 

2010). 

 

Nunca se falou tanto, como agora, em desenvolvimento sustentável, energias verdes, green 

marketing, crise ambiental, desequilíbrios ecológicos, esgotamento dos recursos naturais, 

qualidade de vida ambiental, aquecimento global, reciclagem, ou o polémico tratamento dos 

lixos, (e a sua reutilização) tanto a nível mundial, como até nacional. A cada instante, todos 

nós, colocamos em causa o futuro do planeta. “A evidência de uma crise climática de origem 

humana tem crescido, a par com o acentuar de outras crises ambientais magnas (...); uma 

insustentabilidade que se manifesta pela degradação da atmosfera, do clima, do ambiente em 

geral” (Maotdr, 2009: 47). Há mesmo quem defenda sem a menor dúvida: “o mundo humano 

ultrapassou os seus limites. A forma como estamos a proceder é insustentável” (Meadows, 

Meadows, Randers; 1993: 15); “também o aumento dos níveis de vida pode estar ligado à 

degradação da qualidade de vida” (Morin, Kern, 1993:69). E sobretudo porque “certos 

excessos têm efeitos irreversíveis. Nada pode ressuscitar uma espécie extinta” (Meadows, 

Meadows, Randers; 1993: 137). 

 

Se é certo que o ambiente ganhou protagonismo nas agendas política, económica e social, em 

todo o mundo, muito se deveu à divulgação mediática dada pelos meios de comunicação social 

e sobretudo pela televisão. Este tema continua a ser demasiado actual e por isso mesmo 

surgem todos os dias novas formas de abordar as questões que dele fazem parte. Mas é por 

ser um conceito tão abstracto, segundo Correia: “aquilo que se designa por ambiente cobre um 

leque tão vasto de questões, que a geometria do conceito não se pode apresentar de uma 

forma bem definida. Ambiente é (…) um conjunto de vivências e conceitos que vão do mais 

tangível e imediato ao mais remoto e abstracto” (Correia, 1995: 129), que importa parametrizá-
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lo. Ou seja, convém restringi-lo neste estudo tornando-o mais adequado ao contexto da 

realidade que nos propomos estudar. 

 

2.2. O que é o Ambiente 

 

Num trabalho onde se propõe analisar a evolução das mensagens ambientais, em forma de 

anúncios televisivos, é necessário, antes de mais, definir o conceito de ambiente que importa 

ao nosso estudo. Sendo assim ambiente é: “o conjunto dos sistemas físicos, ecológicos, 

económicos e socioculturais com efeito directo ou indirecto sobre a qualidade de vida do 

homem” ( Melo e Pimenta, 1993: 14). 

 

Apesar da maior parte dos estudiosos parecer estar de acordo quanto à origem deste vocábulo 

e que deriva do verbo latino ambio, is, ine que significa rodear, cercar (Pereira, 2004), este 

conceito não é singular e tem sofrido diferentes designações, ao longo dos tempos, e 

consoante o contexto inserido. 

 

Como vem descrito no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 20 de Dezembro de 

1973, o ambiente é “uma combinação de elementos cujas complexas inter-relações formam o 

enquadramento, as circunstâncias e as condições de vida do indivíduo ou da sociedade, tal 

como são sentidos” (Melo e Pimenta,1993:120). Todavia, para o investigador Leff “o conceito 

de ambiente ressignifica as concepções do progresso, do desenvolvimento e do crescimento 

sem limite, para configurar uma nova racionalidade social que se reflecte no campo da 

produção e do conhecimento, da política e das práticas educativas” (Leff, 2001: 10).  

 

Já Soromenho-Marques diz-nos que “o conceito de ambiente evoca nesta transição de milénio 

uma constelação de problemas, que, para muitos autores e actores, constitui como um resumo, 

uma metonímia do que de essencial se arrisca na crise de civilização contemporânea” 

(Soromenho-Marques, 1998:109). 

 

2.2.1. Ambiente e Ecologia 

 
Por outro lado, é muito frequente confundir-se ambiente com ecologia quando, no fundo, se 

pretende referir apenas a natureza englobando o meio que envolve todas as coisas vivas e não 

vivas que ocorrem na Terra e que afectam os ecossistemas e os seres que nela habitam.  

Na mesma esteira, ecologia e ambiente são vocábulos utilizados muitas vezes como 

sinónimos, mas de forma errada (Comissão Mundial do Ambiente do Desenvolvimentos, 1991). 

O cidadão comum e mesmo os media confundem-nos constantemente e por isso é necessário 
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definir ecologia como ”o ramo das ciências da vida que estuda as relações dos organismos 

vivos entre si e com o seu ambiente físico” (Melo e Pimenta, 1993:15). Também Barros e  

Sousa, explicam, que é “necessário ressaltar ainda a diferença entre ‘ecologia’ e ‘meio 

ambiente’. Ecologia, pela própria terminologia, refere-se mais especificamente às relações de 

uma população com o seu habitat” (Barros e Sousa, 2010: 35). Para os mesmos estudiosos 

trata-se de dar destaque, numa perspectiva social, ao homem versus natureza e sociedade. 

Enquanto ‘meio ambiente’ se encontra sem essa amplitude social e se refere apenas à 

definição genérica de natureza. “O meio ambiente exerce uma influência sobre o 

comportamento humano precisamente em razão da existência dos valores nele inscritos” 

(Fischer, 1994:19). 

 

2.3. Os primeiros indícios de uma consciência ambie ntal 

 

Assistimos nos finais da década de 80, à tomada de consciência da causa verde e hoje em dia 

essa preocupação ainda é mais visível pois ‘fica bem’ a associação às preocupações 

ambientais; em qualquer discurso as propostas ‘amigas do ambiente’ ganham força eleitoral, 

económica, social, política, cultural, industrial ou até publicitária (Yearley, 1992). 

 

Tem-se atribuído ao progresso da sociedade e à exploração acelerada dos recursos naturais 

uma das causas das tensões ambientais, mas também se afirma que nos países menos 

desenvolvidos a pobreza gera graves degradações no meio ambiente ao dizimarem-se 

florestas quase inteiras ou fazendo queimadas, ininterruptamente nos solos (Melo e Pimenta 

1993). Contudo, os países desenvolvidos abusam mais e “acredita-se que a cultura do 

Ocidente tenha uma influência global particularmente perniciosa, já que os ocidentais vêem a 

natureza como um instrumento a ser usado para intermináveis ganhos materiais” (Pepper, 

1996: 26). A utilização maciça, nos dias de hoje, de electricidade, de combustíveis, de papel, 

de sacos de plástico, das mais variadas embalagens, e nas suas diferentes acepções, 

permitem ao ser humano interferir de forma directa, e nem sempre benéfica, no meio que o 

envolve.  

O uso constante de substâncias químicas, a exploração dos solos, os lixos industriais e 

domésticos e depois as próprias agitações da mãe-natureza revelando-se nos problemas do 

aquecimento global, das chuvas ácidas, do buraco do ozono ou em outras consequências 

ambientais, poderão colocar em causa a vida como hoje a concebemos no planeta. “Os efeitos 

tecnológicos da sociedade industrial que construímos estão a revelar-se catastróficos para a 

conservação do habitat da própria vida. Em poucos anos estamos a deitar para o caixote do 

lixo o que é resultado de milhões de anos, isto é, a vida em todas as suas formas” (Correia et 

al., 2001:149). 

Sem parecer demasiado catastrófico, mas permitindo agitar consciências, Teixeira realça a 

acção do homem perante a natureza: “ecologia e ambiente são vocábulos que 
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contemporaneamente nos anunciam a nossa libertina relação com o planeta; são problemas 

que vêm fazendo as primeiras páginas dos jornais, como a extinção de espécies e o efeito de 

estufa, que nos admoestaram sobre a objectividade da crise ambiental global” (Teixeira, 2003: 

9). Outros estudiosos ambientais defendem também que a própria destruição dos 

ecossistemas naturais surge por interesse do homem: “não é mais que a sua auto-negação já 

que tal acto acarreta a destruição dos próprios fundamentos biológicos da vida desse homem” 

(Flores, 1939:4).  

 

A verdade é que os comportamentos do homem civilizacional, face ao ambiente, terão, e já 

têm, consequências em todo o meio que o envolve, tanto para o bem, como para o mal do 

Planeta. 

 

Kant já em 1797 numa tentativa de compreensão dos homens dizia: “caberá à Humanidade um 

compulsivo entendimento, não porque uma onda de amor universal nos venha inundar os 

corações, mas porque a força das coisas nos colocou num mundo que é limitado pela 

esfericidade da sua forma e pela finitude dos seus recursos vitais” (apud  Teixeira, 2003: 17). E 

não há dúvida que esse compulsivo entendimento face ao meio que o rodeia, é a tomada de 

consciência ambiental e das consequências das acções do homem face ao meio que o rodeia. 

 

E “quer vivamos no limiar das florestas ou no coração de uma cidade, os nossos meios de 

subsistência e, com efeito, as nossas vidas dependem dos serviços que os sistemas naturais 

da Terra nos prestam” (1Relatório Planeta Vivo, 2008); e também da nossa relação com os 

recursos existentes: “a intervenção na natureza sobe em escala e os efeitos físicos dos nossos 

actos ultrapassam as fronteiras dos países. (...); assim, os desafios ecológicos de hoje vêm 

não só do subdesenvolvimento mas também como consequência não intencional de algumas 

formas de progresso económico” (Relatório Brutland. Comissão Mundial do Ambiente e Do 

Desenvolvimento, 1987: 38-39). 

                                                             
1 O Relatório Planeta Vivo, 2008 diz-nos que “estamos a consumir com demasiada rapidez os recursos 
de que esses serviços dependem, a uma velocidade superior àquela de que eles necessitam para se 
renovar. Assim como gastarmos dinheiro negligentemente pode ser causa de uma recessão, também o 
consumo negligente está a esgotar o capital natural do mundo, a ponto de pôr em perigo a nossa futura 
prosperidade”. 
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2.4. As preocupações ambientais 

 
Foi no século XX que surgiram as primeiras discussões acesas sobre as consequências da I 

Grande Guerra Mundial face ao ambiente e se começou a olhar para ele de forma generalizada 

e mais consciente. Sobretudo a partir dos anos 60 e 70 (Barros e Sousa; 2010). 

 

Se por um lado, é difícil começar por definir exactamente quando começaram as preocupações 

ambientais a nível internacional é importante distinguir, por outro, três raízes fundamentais na 

base dessas preocupações: “a tradição conservacionista articulada à protecção da natureza, a 

tradição humanista articulada às questões da fome e demografia e a tradição do risco 

articulada à questão do nuclear, desencadeada pela bomba atómica” (Schmidt, 2008: 5). 

 
O grande marco histórico nas preocupações ambientais surgiu nos Estados Unidos da América 

com a bióloga Rachel Carlson e com a sua obra a “Primavera Silenciosa”, em 1962. Neste livro 

é abordado, pela primeira vez, com carácter científico, a utilização excessiva de químicos 

(DDT) e equacionados os malefícios dos pesticidas na natureza e nos solos agrícolas. O título 

da obra não é fruto do acaso, a bióloga e escritora indagou-se pelo facto de ter sentido a 

ausência do canto dos pássaros na Primavera pois muitas espécies deles haviam 

desaparecido com o uso excessivo do DDT, veio a descobrir a mesma investigadora mais 

tarde. 

Mas já nos anos 50 se faziam em Inglaterra, em tom de protesto, marchas contra o 

desarmamento nuclear ficando eternizadas na história. “A Campaign for Nuclear Disarmament 

(CND) que ficou célebre pela mobilização de grandes manifestações, nomeadamente de 

marchas entre Londres e os locais de fabrico e armazenamento das armas nucleares” 

(Schmidt, 2008: 5-9), é um bom exemplo a referir. 

 

Todavia, face à questão da finitude dos recursos e da fome também o clube de Roma vinha 

alertando, ao longo dos tempos, para a questão do esgotamento dos solos e da falta de 

alimentos para as populações vindouras. “O Princípio da População” de Robert Malthus, 

“merece ocupar um lugar de destaque na proto-história da consciência crítica da sociedade 

industrial e tecnocientífica, que romperia na Grâ-Bretanha do século XVIII. (...) As cinco 

variáveis utilizadas no modelo World 3 tanto na Obra Limits to Grow (1972), como em Beyond 

The Limits (1992) não permitem qualquer veleidade optimista no que concerne a sua avaliação 

do curso da história humana nas suas relações com o ambiente nas duas últimas décadas” 

(Soromenho-Marques, 1998: 26-69).  
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No período entre os anos 60 e 70, surgiram vários organismos internacionais e documentos a 

defender a causa ambiental. O Clube de Roma foi criado em 1968 por líderes de negócios de 

25 países, a Conferência de Estocolmo2 (este encontro foi realizado a 5 de Junho de 1972 e 

marcou a celebração do Dia do Ambiente) onde se reuniram 113 países (incluindo Portugal), 

250 organizações não governamentais e organismos da ONU - foi a primeira reunião mundial. 

(Caetano et al 2008). Na década de setenta nasceu o Congresso Internacional de Ecologia e a 

Carta de Belgrado que vieram dar enfoque aos recursos naturais existentes no planeta e que 

são, na verdade, limitados, finitos. Também em 1971 surgem os grupos ambientalistas mais 

mediáticos a Greenpeace e Friends of the Eart – cujo ímpeto se centrava na questão do 

nuclear e dos testes atómicos. 

Face a uma consciência ambiental aliada, cada vez mais, a políticas comuns internacionais, 

nos anos 80 e 90 o mundo é brindado com a Comissão Brundland – Comissão Nacional para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, criada pela ONU e pela Conferência do Rio-92 e em 

1997 pelo tão afamado Protocolo de Quioto que estabelecia, pela primeira vez, objectivos para 

a diminuição dos chamados gases de efeito de estufa, os GEE. Ainda em 1998, na Grécia, é 

promovida a Conferência Internacional que “baseou-se na petição do comprometimento do 

sector produtivo no sentido de mobilizar recursos adicionais para a educação e 

consciencialização pública acerca das necessidades de prevenção do meio ambiente para as 

gerações futuras” (Caetano et al., 2008: 22). 

No século XXI surgiram mais reuniões internacionais como a Conferência de Haia, a Cimeira 

de Joanesburgo, a Conferência de Nairobi e, mais recentemente a Cimeira de Copenhaga com 

o objectivo firme de continuar as conversações de Quioto sobre o aquecimento global e a 

diminuição moral (visto que não existem imperativos legais) da emissão de CO2 na atmosfera. 

Em Dezembro de 2010 realizou-se em Cancun, no México uma reunião internacional com o 

mesmo propósito de Copenhaga: o de conseguir um acordo na diminuição dos gases de efeito 

de estufa dos países que emitem em maior quantidade dióxido de carbono para a atmosfera.  

2.5. Enquadramento político – ambiental 

 

2.5.1. O início das políticas ambientais  

 

Normalmente começam por surgir as preocupações com determinado problema e só depois o 

enquadramento político das mesmas. “As conjunturas (internas e externas) condicionam ou 

aceleram as políticas públicas” (IPAMB, 1999: 7). Para Marques, uma política de ambiente é “o 

                                                             
2 É de destacar o Princípio 19 que saiu da Declaração do Ambiente: “é essencial ministrar o ensino, em 
matérias de ambiente, à juventude assim como aos adultos, tendo em devida consideração os menos 
favorecidos, com o fim de criar as bases que permitam esclarecer a opinião pública e dar aos indivíduos, 
às empresas e às colectividades o sentido das suas responsabilidades no que respeita à protecção e 
melhoria do ambiente, em toda a sua dimensão humana”. (vide in Teixeira, Francisco, 2003: 33) 
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conjunto de medidas e operações, tanto estruturais como conjunturais, conducentes à 

identificação, diagnóstico e promoção de mecanismos resolutivos dos problemas ambientais, 

considerados como problemas emergentes, por isso requerendo soluções inovadoras” 

(Soromenho-Marques, 1998: 33). Há mais de 10 anos atrás já este investigador falava na sua 

obra: “O Futuro Frágil: Os Desafios da crise global do ambiente”, nas várias vertentes de 

política de ambiente passando pela organização da administração pública, a definição de 

estratégias nacionais e internacionais para fiscalizar os cumprimentos das mesmas, a criação 

de novos instrumentos de intervenção política, a execução de uma política de ordenamento do 

território, de políticas energéticas, de dispositivos de defesa de ecossistemas e das populações 

humanas, protecção dos riscos laborais dos trabalhadores, defesa do consumidor e 

regulamentação dos efluentes gasosos, líquidos e urbanos. 

 

Pela primeira vez, em Portugal, no III Plano de Fomento do governo de Marcelo Caetano 

começou a dar-se importância às questões ambientais e depois da criação em 1948 da Liga 

Para a Protecção da Natureza os parques naturais e as reservas ecológicas ganham relevo no 

panorama nacional. É no ano de 1971 que o Parque Nacional da Peneda - Gerês é criado 

como área protegida ao abrigo da Lei nº 9/ 70, de 19 de Julho. Outro marco importante na 

esteira político ambiental é a resolução 2398 (XXIII), a Conferência da biosfera e a reunião da 

Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT) que veio mais tarde a 

culminar na Comissão Nacional do Ambiente (CNA) - após a participação e consagração 

portuguesas na Conferência de Estocolmo. Desta conferência das Nações Unidas surgiu, entre 

outros planos, a Declaração do Ambiente que Portugal também adoptou e o próprio Dia 

Mundial do Ambiente que nasceu logo no ano a seguir em 1973. Todavia só após o 25 de Abril 

é criada a Secretaria de Estado do Ambiente (Decreto-Lei 550/ 75, de 30 de Setembro) e a 

Constituição Portuguesa de 1976 deixa claros os direitos ambientais (IPAMB, 1999). 

 

Com a entrada de Portugal na União Europeia em 1986 foram criadas políticas públicas de 

ambiente e um ano mais tarde, no quadro da Lei de Bases de Ambiente surgiu o Instituto 

Nacional do Ambiente, substituído em 1993 pelo Instituto de Promoção Ambiental, o IPAMB. 

No entanto, é no ano de 1990 que nasce formalmente o Ministério do Ambiente e dos Recursos 

Naturais. A sua ligação com o ordenamento do território só ganha contornos a nível ministerial 

a partir de 1998. Em 2005  surgiu o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Territorio e do 

Desenvolvimento Regional, associado ainda com as políticas de habitação e cidades (Maotdr, 

2009). 

 

Os anos 80 foram pródigos em directivas comunitárias que obrigaram o nosso país a 

modernizar-se e a acompanhar, pelo menos na teoria, a sustentabilidade económica e 

ambiental. Para a investigadora Schmidt: “as questões ambientais entre nós tiveram, assim, um 

percurso muito próprio. O país chegou à política ambiental, ou, melhor dizendo, a política 
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ambiental chegou ao país, marcada sobretudo pela influência externa, primeiro de efemérides, 

e depois através das leis e directivas europeias” (Schmidt, 2008: 6-9). 

 

Contudo, ao longo da história político ambiental portuguesa, muitos organismos e também 

várias pessoas se juntaram com verdadeiras preocupações ambientais em diferentes países 

em forma de associações a favor do ambiente. Portugal não foi excepção e como já foi referido 

em 1948 surgiu a Liga para a Protecção da Natureza – “a mais antiga organização não 

governamental de ambiente portuguesa e ibérica” (Teixeira, 2003: 21). Organismo 

conservacionista e criador de inúmeros levantamentos ambientais do estado do país e de 

trabalhos de índole académica. É de destacar o esforço acrescido na fundação desta 

associação, do poeta da Arrábida, o conhecido Sebastião da Gama, cujo empenho na defesa 

da serra ‘mãe’ está sempre espelhado no legado literário, maravilhoso, que nos deixou.  

Hoje em dia, o nível de participação cívica nas causas ambientais é ainda diminuto e nesse 

sentido, Soromenho - Marques diz-nos: “em meados da década de 90 apenas 2 em cada 1000 

portugueses tinha filiação nalguma associação ambientalista. Contudo e apesar disso, a 

capacidade de influência desse movimento tinha crescido exponencialmente comparativamente 

à situação nos anos 60 e 70” (Beckert, 2001: 127). 

Organizações não governamentais como a Quercus, a Liga para a Protecção da Natureza, ou 

mesmo a Geota foram capazes de se afirmar na sociedade portuguesa através das 

intervenções, dos planos activos e nos contributos educacionais de formação ambiental 

(Teixeira, 2003). Veja-se também a título de exemplo a acção da Quercus ao participar no 

programa da RTP, “1 Minuto Verde”, todos os dias, sugerindo sempre uma atitude amiga do 

ambiente tanto na poupança energética, na reciclagem de lixos domésticos ou na preservação 

ambiental. 

 

Neste sentido Francisco Ferreira da Quercus conta-nos como surgiu esse programa televisivo 

de apenas sessenta segundos depois da ajuda de profissionais da televisão: “o Minuto Verde 

surgiu da convicção de que a população já está na sua maioria sensibilizada para as questões 

ambientais (de acordo aliás com avaliações do Instituto de Ciências Sociais e do 

Eurobarómetro), e não tem sentido estar a veicular mensagens genéricas mas sim aspectos 

muito práticos e simples relacionados com o ambiente”. Acrescenta também que “as pessoas 

em televisão cansam-se de formatos longos, principalmente se for em alturas de alguma 

pressa como a manhã”. 

 

Contudo o percurso para a tomada consciência ambiental ainda é longo: “a evolução para um 

desenvolvimento sustentado, capaz de garantir o equilíbrio ecológico do planeta e condições 

de vida para as gerações futuras, não se fará sem custos. No entanto, não há outro caminho. 

Devemos legar aos nossos filhos um mundo melhor do que nos foi legado a nós” (Melo e 

Pimenta, 1993: 56). 
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2.5.2. A política dos 3 R’s e a Reciclagem 

 

Segundo publica a Quercus no seu sítio de Internet3 “a política dos 3R’s é traduzida pela 

hierarquia da gestão de resíduos, definida por uma Directiva Europeia, Directiva quadro 

resíduos 2008/98/EC que é assente em cinco etapas, das quais foram extraídos os 3 R’s: 

 

1. A prevenção dos resíduos (redução do consumo) 

2. A preparação para a reutilização 

3. A reciclagem 

4. A valorização 

5. O armazenamento seguro” 

A política dos 3R baseia-se em três princípios fundamentais: reduzir, reciclar e reutilizar. Este 

primeiro passo é o mais importante, aprender a reduzir a utilização de embalagens no dia-a-

dia. O segundo deverá ser separar as embalagens usadas e colocar nos respectivos locais (os 

ecopontos) para depois serem reciclados e posteriormente reutilizados (sítio Quercus). 

A questão dos resíduos ganha contornos no nosso país graças à aprovação do Regime Geral 

da Gestão de Resíduos: “dotando este sector de novas normas de licenciamento e 

funcionamento de unidades que operam ao nível do transporte, aramazenagem e tratamento 

deresíduos, que simplificam os processos até então existentes, criando anda uma bolsa de 

resíduos visando a sua transacção” (Maotdr, 2007: 15). Em 2006 é aprovado um novo plano 

para os resíduos sólidos urbanos com o nome de Persu II.  

Com a entrada na União Europeia e segundo as directivas comunitárias cada estado membro, 

incluindo Portugal, deverá adaptar-se à realidade vigente no seu país e cumprir as normas 

impostas pelas directivas europeias. Além desta directiva, existe no âmbito nacional o 

Decreto/lei nº 178/2006 de 5 de Setembro de 2006 e que salienta o seguinte: “(…) reflecte a 

evolução do direito e da ciência que nesta área atingiu, (…) a estabilidade suficiente para 

consagrar agora no ordenamento jurídico nacional um conjunto de princípios rectores da maior 

importância em gestão de resíduos .(…) uma preferência tendencial pela reutilização sobre a 

reciclagem (…)”. 

Só na década de 80 a palavra ganhou destaque nos meios de comunicação social e a sua 

origem provém do francês recyclage (Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora). 

                                                             
3 http://residuos.quercus.pt/scid/subquercus/defaultarticleviewone.asp?categrysiteid 
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Teresa Cortes, Técnica de Marketing, da Sociedade Ponto Verde diz-nos que a reciclagem é o 

“reprocessamento dos resíduos de embalagem num processo de produção, para o fim inicial 

ou para outros fins, incluindo a reciclagem orgânica, mas não a valorização energética”.  

Para Pimenta, “a reciclagem consiste na recuperação de produtos utilizados e posteriormente 

rejeitados; transforma-se assim um resíduo potencialmente poluente num recurso útil” (Melo e 

Pimenta, 1993: 30). 

2.6. A televisão e a mensagem ambiental  

 

2.6.1. A mediatização do ambiente  

 
A caixinha mágica tem um papel determinante na divulgação da informação e no caso das 

questões ambientais também. É nesse sentido que não poderíamos estar mais de acordo com 

a investigadora Schmidt quando diz que “foi com o surgimento da televisão que os problemas 

ambientais mais se projectaram, expandiram e popularizaram. A televisão representa um papel 

hegemónico no processo comunicativo sendo o maior difusor de informação e de cultura – no 

sentido de cultura ‘tele - emitida’” (2001: 130).  

 

Os media, contribuem assim para tornar visível os problemas actuais da sociedade e de forma 

massificada, como no caso da transmissão televisiva, que chega a todos os lares, obedecendo 

a um simples click, ao ligar o botão do aparelho. Tudo isto de forma pluralista e simplificada. 

Sem divulgação é como se nada existisse na realidade e nesse sentido não pode ser mais 

verdadeira esta constatação: “os peixes, ou os seres humanos podem morrer porque nadar nos 

mares ou nos rios tornou-se pouco saudável. (...) Mas enquanto não se comunicar sobre isto, 

estes factos não têm efeitos sociais” (Luhmann (1989:28) apud Horta (1997). E também não é 

por acaso que investigadores como Missika e Wolton acreditam que “a televisão é um dos 

espectaculares símbolos da democracia de massas” (Wolton, 1994: 13). Na verdade acessível 

a todos, nas sociedades evoluídas e tecnologicamente avançadas. 

 

Esse meio de comunicação contribui para a divulgação crescente de tudo o que se passa no 

mundo e a mensagem transmitida acaba por ser mais completa - na medida em que agrega 

imagem, voz e texto - tornando-se, ainda mais apelativa e facilmente acessível a todos. Mesmo 

que não se queira, tudo o que é emitido pela televisão acaba por se tornar mediático, pois é na 

força omnipresente deste meio, através do qual se transmitem valores, mensagens, 

simbolismos de forma pluralista que se chega às massas. No caso dos problemas ambientais 

também: “ao serem mediatizados, ganham dimensões que não tinham antes” (Schmidt, 

2003:19). E na verdade, essa facilidade de chegar a um maior número de receptores faz deste 

canal um veículo de informação privilegiado. De facto, a mensagem, assimilada é facilmente 

digerida pelos receptores e tornada efectivamente pública e comentada na opinião em geral. 

Também Francisco Ferreira, da Quercus, concorda em absoluto com o papel mediático deste 



                                                                                                                      Marta Louçada Coelho 
                                                                                                     Mensagens Verdes. Anúncios na Televisão               

  

 27 

meio e afirma que “a televisão é provavelmente o meio mais cativante para a transmissão de 

mensagens ambientais de diferente natureza. Em causa está o número de pessoas 

abrangidas, a capacidade da imagem e do movimento para divulgar as mensagens, quer 

através de emoções positivas quer pelo confronto pela negativa”. 

 

A corroborar deste mediatismo, as autoras Lima e Sautkina, no seu estudo de Psicologia 

Ambiental, explicam: “a mediatização das questões ambientais foi um passo fundamental para 

a divulgação das ideias ambientalistas junto do público. A transmissão quase em directo da 

fuga de gás radioactivo ocorrida na central nuclear americana de Three Miles Island, em Março 

de 1979 (Houts, Cleary & Hu, 1988), por exemplo, contribuiu para uma mobilização do público 

muito superior do que outros acidentes nucleares de maiores dimensões, ocorridos antes” 

(Houts, Cleary & Hu (1988) apud Lima, Maria Luísa; Sautkina, Elena, 2006). Mas que não 

sofreram qualquer tipo de divulgação. 

 

A verdade é que quando não existia qualquer registo do ocorrido era impossível que as massas 

tivessem acesso à informação ambiental, e consequentemente, sentissem alguma 

preocupação relativamente aos graves problemas ambientais (Parlour e Schatzow, 1978 apud 

Schmidt, 2000). A atitude objectiva e mediática dos media faz com que as mensagens 

ambientais se tornem conhecidas e sensibilizem a opinião pública, tornando os meios de 

comunicação social fontes privilegiadas de educação e informação (Schmidt, 2000). 

Há investigadores que vão mais longe e assumem estes meios como impulsionadores de 

mudança nas atitudes e comportamentos dos cidadãos (Dunlap & Van Liere, 1978). Para Fiske 

a primeira função da televisão é permitir linhas de consenso cultural sobre determinado 

assunto real, a segunda envolver os receptores nos valores existentes (Fiske 1993 apud Horta, 

1997).  

É por isso que se pode dizer que a televisão aproxima as pessoas sob uma determinada 

perspectiva e também uma determinada realidade, fazendo-as partilhar do mesmo 

acontecimento, embora, por vezes, a receptividade da informação não seja interpretada da 

mesma forma por todos.  

A concordar com esta perspectiva Horta diz-nos: “os efeitos dos meios de comunicação social 

no processo de socialização – isto é, no processo em que nós interiorizamos os valores, as 

normas e as regras de conduta que orientam a nossa vida em sociedade – dependem do 

contexto das nossas relações sociais, já que vivemos em redes de interacções que nos 

influenciam de várias maneiras” (Horta, 1997: 20).  

Por outro lado, “é sabido que em momento algum a televisão se limita a documentar o real. A 

imagem que devolve de forma alargada a milhões de pessoas também transmite ou insinua 

uma moralidade – discreta mas intencional -, porque se trata de uma construção escolhida” 

(Schmidt, 2003: 24). 
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Apesar do grande receptor ser a massa, o ser humano, individualmente, poderá fazer as suas 

interpretações (graças ao seu livre arbítrio), não deixando de pertencer ao todo, que é, no 

fundo, o grande público. Mas existe essa individualidade que nos distingue uns dos outros 

cedendo espaço à liberdade de cada um.  

Contudo, a definição que importa reter aqui é a seguinte: “esta realidade que os media 

transmitem corresponde a uma concepção do mundo que se aproxima dos conhecimentos 

convencionais da sociedade, ou seja, baseia-se nos interesses, valores e preocupações 

fundamentais que são comuns a todos nós, independentemente das diferenças individuais de 

opinião” (Horta, 1997: 21). Essa realidade é no fundo o que acontece: “assim, a evolução e o 

desenvolvimento do planeta na esfera multimatizada que temos visto projectada nos nossos 

ecrãs de televisão foram consequências da vida, e não factores separados desta” (Goldsmith e 

Hildyard, 1988: 55). 

 

No estudo elaborado pelo investigador Ferreira, “II Inquérito Nacional. Os Portugueses e o 

Ambiente”, no qual se indagou os portugueses a fim de se saber onde obtém a pouca 

informação circulante sobre as questões ambientais emergentes. Desse modo, concluiu-se: 

“são os media que assumem o lugar de topo nas fontes de informação ambiental, com primazia 

para a televisão (89,2%), seguida dos jornais e revistas (56,6%) e da rádio (51,6%)” (Ferreira, 

2001: 21-22).  

 

Segundo deixa explícito o mesmo estudioso: “os media são, pois, os grandes veículos de 

informação ambiental. A sua influência nesta matéria é determinante. (...) No entanto, as 

pessoas desejam que este poder dos mass media seja temperado pela intervenção crescente 

de outros grupos e instituições, com destaque para os cientistas e elementos de associações 

civis”. 

 

2.6.2. A televisão como veículo da informação 

 
A televisão é o meio por excelência e nesta investigação é a via que transporta os anúncios a 

serem analisados. “Este meio de comunicação colectivo que se introduz no espaço mais 

privado carrega a ambiguidade de, por um lado, divertir, entreter, comungar com o espectador 

no recesso do seu lar e, por outro lado, chamá-lo à vida pública, ao seu dever de cidadão, 

informando-o sobre assuntos sérios que dizem respeito à sociedade e ao planeta” (Horta, 

1997: 23). 

 

O poder da transmissão televisiva é indizível e titânico “influenciando activamente a cultura, a 

política, a economia e a vida de cada um de nós” (Weaver, 1993: 294). É um veículo primordial 

na difusão de mensagens sob a forma de imagens, sons que permitem produzir emoções, 

reacções ou sentimentos nos diferentes targets. Não é por acaso que nos anúncios, os 
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protagonistas, as personagens, as cores, os movimentos, a música, tudo é estudado ao 

pormenor nos meios publicitários quando se pretende passar uma mensagem sob a forma de 

um spot, independentemente do cariz comercial, social ou institucional associado.  

Desde o ano de 2004 que a Sociedade Ponto Verde centra a sua estratégia de comunicação 

no grande ecrã. Segundo a Teresa Cortes: “a Sociedade Ponto Verde focalizou a globalidade 

da sua comunicação nos mass media, nomeadamente na televisão como forma de chegar ao 

maior número de consumidores”.  

 

2.6.3. O poder da imagem nos anúncios 

 
Para os técnicos de publicidade Gusman e Ramon na emissão de uma comunicação 

publicitária (inclui-se os anúncios) intervêm três entidades distintas: o anunciante, (a entidade 

que tem algo a comunicar) a agência (que desenvolve a comunicação) e o meio de 

comunicação que transmite a mensagem aos receptores (1993). 

 

Num anúncio televisivo a imagem tem uma força quase indestrutível, pois é ela própria 

portadora de várias mensagens e simbolismos. A televisão permite “fazer ver e fazer crer a 

quem ela faz ver” (Bourdier, 1996: 20). Transporta-nos para um imaginário colectivo. É o poder 

quase mágico de que tudo o que é visionado é, portanto, real (mesmo que não seja).  

Se numa notícia esta expressão encaixa na perfeição, nas mensagens em forma de anúncios 

já não é bem assim, pois eles transportam-nos para o lado criativo da imagem que estamos a 

visionar, para a construção complexa de símbolos que façam contextualizar a mensagem que 

se pretende passar e embora muitas vezes exista uma relação com o real, não é, de todo, a 

realidade. “É nesta medida que a publicidade não só reflecte, como também enforma o 

imaginário individual e colectivo” (Pinto, 1997: 39). 

Nem tudo o que é visionado é verdadeiro. “Os meios de comunicação traduzem e veiculam a 

informação, fragmentando a realidade, recortando-a com determinado enfoque que revela uma 

visão do mundo” (Gonçalves, 2006: 14). Contudo, “os anúncios não nos mentem. Mostram-nos, 

isso sim, o papel mediador que as mercadorias podem ter na relação entre indivíduos e 

expectativas” (Jhally, 1995: 35). E por mais importante que seja a imagem no anúncio, há 

autores que defendem que, “a imagem no anúncio publicitário não dispensa o elemento verbal. 

(...) o elemento verbal não pode ser dispensado porque a sua função é da orientação da leitura 

da imagem” (Guzman e Ramon, 1993: 103).  

Mas, na verdade o próprio significado da mensagem publicitária possui um determinado 

sentido e uma interpretação que cabe ao receptor compreender, não é algo estanque, finito. É 

por isso que há quem defenda que, “o sentido não precede o texto, não está nele depositado 

nem é um dado. É no texto, por assim dizer, sempre adiado, uma produção. É por isso que a 

leitura é sempre um acto, o acto da produção do sentido” (Barthes e Campagnon, 1987: 220).  
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Todavia, os anúncios são construções que passam mensagens efectivas, com objectivos 

específicos e pretendem influenciar os receptores, incitando-os, em alguns casos, para a 

compra de determinado produto, ou para a criação de uma consciência social, ou até para a 

alteração de um determinado comportamento, como são exemplo os anúncios verdes com 

objectivos pedagógicos associados, emitidos pela Sociedade Ponto Verde.  

Para Teresa Cortes, técnica de marketing desta entidade: “o acto de separar os vários 

resíduos, que se geram nos lares, hoje em dia, é um indicador da educação e desenvolvimento 

de uma população, pelo que há certamente a componente pedagógica nos anúncios no sentido 

de ensinar como se faz a separação das embalagens e em como é simples fazê-lo gerando 

uma mudança de atitude”. 

O facto de se compreender a mensagem que se quer transmitir, não pressupõe 

obrigatoriamente uma mudança de comportamento, mas entender o sentido dos conteúdos dos 

anúncios ajuda muito. Tanto num anúncio institucional, como num que se centre somente na 

venda de algo. Estamos aqui perante uma mudança social como definem Kotler e Roberto: “é 

um esforço organizado, feito por um grupo (ou agente de mudança), visando convencer 

terceiros (os adoptantes escolhidos como alvo) a aceitar, modificar ou abandonar certas ideias, 

atitudes, práticas e comportamentos” (Kotler, L. Roberto, 1992: 6). 

Todavia, independentemente do cariz puramente comercial ou social, os anúncios televisivos 

ganham outra força graças ao meio que os divulga, e apenas numa fracção de segundos, por 

isso o tempo é algo a ter em atenção neste meio. Nesse sentido, “em televisão, o factor tempo 

é o primeiro factor a dominar e utilizar com conhecimento de causa. Um spot que comporte 15 

ou 30 segundos, termina quase sempre com um ‘pack-shot’ que apresenta o produto tal como 

se encontra à venda e que resume, por meio de uma inscrição, o essencial da mensagem” 

(Joannis, 1998:28) – isto nos anúncios comerciais. Mas nos outros casos dos anúncios, mais 

informativos do que comerciais, o pack-shot compactado incide na moral da mensagem que se 

pretende transmitir e no apelo que é feito a uma mudança de atitude. 

A mensagem ‘tele-emitida’ com o suporte de imagens, som e símbolos associados acaba por 

ser mais complexa, e ao ser transmitida permite a um maior número de pessoas uma 

assimilação rápida da mensagem, apenas em segundos. Neste contexto podemos afirmar que 

“a mensagem lúdica e espectacular é uma propriedade do discurso dos meios audiovisuais. A 

força da imagem, do movimento e do som é uma mais-valia quando se pensa na comunicação 

de impacto junto do grande público” (Galhardo, 2006: 15).  

 

2.6.4. A simbologia linguística nos anúncios  

 
A Semiologia tem-se revelado uma disciplina muito útil visto que “consiste no estudo dos 

signos, ou mais exactamente, do sistema de signos” (Jhally, 1995: 177). Para Jhally, um signo 
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é dotado de um determinado significado dentro de um sistema de significação composto por 

um lado, pelo significado (veículo) e por outro, por um significante (a ideia).  

 

Neste contexto, a publicidade associa um significante a um significado e cria um signo, que não 

é mais do que a união dos dois. Por isso, uma palavra, que pode ter diferentes interpretações 

em distintas culturas, numa mensagem a transmitir possui um determinado significado sob a 

forma complexa de signo. Contudo essa apreensão por parte do receptor é que completa a 

mensagem em si. Todavia, os signos acabam por ser meios de comunicação, no plano do 

conhecimento imaginativo ou intelectual e são diferentes dos símbolos. O signo pode ser um 

mero atributo ou um emblema. Por exemplo, um capacete é um signo que indica um 

empregado dos caminhos-de-ferro quando colocado ao lado de um sol ganha a força de 

símbolo: “o símbolo é, pois, muito mais do que um simples signo: transporta para lá da 

significação, depende da interpretação e, esta duma certa predisposição. Está carregado de 

afectividade e de dinamismo. (…) Joga com esquemas mentais” (Chevalier e Gheerbrant, 

1982:13). 

Daí ser também muito importante estudar o target tacitamente envolvido quando se pensa num 

anúncio, pois cabe-lhe a ele completar o significado do símbolo apreendido na mensagem 

publicitária moderna e, por esse motivo, nem tudo é demasiado explícito propositadamente. A 

corroborar esta interpretação Pinto diz-nos: “ao apropriar-se de determinados significantes, 

partes integrantes das mitologias sociais de uma determinada cultura, fazendo-os funcionar na 

promoção de um produto, a publicidade propõe aos leitores dos anúncios que cooperem na 

construção do sentido das mensagens” (Pinto, 1997: 26), no fundo na interpretação dessa 

mensagem. Todavia, o símbolo ao afastar-se do significado convencional abre caminho à 

interpretação subjectiva (Chevalier e Gheerbrant, 1982). 

Para Saussure, no seu conceito linguístico mais original: “a língua é produto social do qual se 

exclui o processo de produção, a historicidade e o sujeito – conhecida como linguística 

imanente, caracterizada por considerar que a significação emana do código e o homem se 

apropria dele para dar forma às suas ideias” (Gonçalves, 2006: 15). Contudo, numa análise de 

conteúdo é assumida uma atitude mais pragmática face à mensagem linguística e é por isso 

que a língua perde a naturalidade defendida por Saussure pois a sua utilização não é um 

procedimento neutro, mas subjectivo (Ducrot, 1977). 

A importância dos símbolos na mensagem é algo que merece ser analisado pois é através 

deles que esta ganha importância e projecção no imaginário dos seus receptores. A 

ambiguidade dada aos conceitos, a existência de determinados símbolos em detrimento de 

outros, ou a utilização de determinados signos linguísticos, distinguem o conteúdo das 

mensagens a transmitir. Por exemplo, “a palavra na publicidade passou a assumir valores 

diferentes além do seu significado lexical e simbólico parece tratar-se de uma feição icónica 

muito forte – a forma leva à apreensão do conteúdo subjacente” (Gonçalves, 2006: 8).  
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Também os outros símbolos como os sons, as imagens e os gestos conferem dinamismo e 

complexidade à construção da linguagem publicitária. “A própria forma de significar, mediante a 

apropriação de sistemas de significação já existentes – os sistemas referentes – o seu 

esvaziamento parcial e rentabilização ao serviço da promoção das imagens; é enfim, o uso que 

a publicidade faz dos símbolos que a tornam uma força tão poderosa e incontrolável” (Pinto, 

1997: 38). Neste sentido “não apenas a imagem, seja fotográfica seja qualquer outro tipo de 

ilustração, mas até mesmo a escolha da tipologia de letra (...) pode denotar sentimentos, 

emoções ou características do produtor e do receptor da mensagem (Gonçalves, 2006: 16). 

Mas a força da palavra, isoladamente, não é motivo suficiente para ser valorizada em 

detrimento dos outros símbolos linguísticos, pois todos os utilizados conferem num contexto 

publicitário o mesmo grau de importância à mensagem construída pois no seu conjunto 

interagem e tornam impossível a sua dissociação linguística. A apreensão e compreensão da 

mensagem, e também do seu tom, a própria imagem são possíveis graças à harmonia 

existente entre todos os símbolos que funcionam como um todo linguístico (Gonçalves, 2006), 

conferindo um determinado contexto e significado à mensagem publicitária. “Mas a imagem só 

adquire valor de símbolo se o espectador consentir numa transferência imaginária, na realidade 

simples, mas complexa para a análise, transferência que o coloca no interior do símbolo e que 

coloca o símbolo no interior do homem (…) numa espécie de simbiose” (Chevalier e 

Gheerbrant, 1982: 22), permitindo assim a compreensão da dimensão da mensagem que se 

está a transmitir. 

Schwartz (1974) um dos grandes estudiosos das teorias de comunicação diz-nos que a teoria 

da ressonância, por ele defendida, vai precisamente ao encontro do eco que a mensagem de 

determinado anúncio tem na cabeça do receptor. “O cérebro do ouvinte ou do espectador é 

uma componente indispensável do sistema de comunicação tomado no seu conjunto. As suas 

experiências de vida e as expectativas que nutrem em relação aos estímulos que recebe 

interagem com o output da instância emissora, determinando desse modo o significado da 

comunicação" (Schwartz, 1974:25, apud Jhally, 1995:176). 

 

2.7. A Publicidade 

 
No sentido etimológico do termo, publicidade significa tornar público. “Deriva do latim publicis, a 

palavra publicidade pretende designar a qualidade daquilo que é público, a divulgação e a 

difusão” (Brochard et al., 1993:23). Todavia há quem defenda que a publicidade é um meio de 

comunicação com as massas, na verdade não é possível fazer um anúncio adaptado apenas a 

um indivíduo (Silva, 1976). “Devido a esta característica, a capacidade de atingir um grande 

número de pessoas sempre foi, por oposição às outras técnicas, considerada de ‘massas’ ou 

above the line” (Rasquilha, 2009: 19).  
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Este mesmo autor define publicidade como: “técnica de comunicação de massas, destinada a 

um público específico e que é especialmente paga e utilizada com o objectivo de dar a 

conhecer e valorizar uma marca (produto, serviço ou instituição), contribuindo para a sua 

experimentação, consumo, adesão, fidelização, utilização ou apoio” (2009: 20). Pode também 

dizer-se que “a publicidade é, na sociedade moderna, a mais influente instituição de 

socialização: ela estrutura o conteúdo dos meios de comunicação de massas” (Jhally, 1995: 

13). Na realidade, actualmente publicidade é muito mais do que esta definição visto que joga 

com um público bem definido, com as emoções dos receptores das mensagens (Brochard et 

al., 1993). Contudo a publicidade ganhou verdadeiramente importância na metade do século 

XX fruto do crescimento da sociedade de consumo e para Galhardo, “a publicidade é um 

processo de comunicação novo, inovador e actual, que inserida nas ciências da comunicação, 

se configura como um poderoso instrumento de persuasão e de influência do comportamento 

dos consumidores” (Galhardo, 2006: 9).  

 

Também a própria linguagem utilizada é fruto de uma estratégia específica: “a linguagem 

publicitária, como uma das linguagens sociais, utilizando elementos característicos da 

sociedade, da época e do meio, também recorta a realidade e enfatiza aspectos que revelam o 

mundo que se quer vender ou o ponto de vista que se deseja construir” (Gonçalves, 2006: 14). 

 

2.8. O Marketing Social 

 
Foi durante o período da Revolução Industrial que se começou a dar importância ao marketing 

e passou-se de “um primado da produção, onde a oferta era sempre inferior à procura, (...) 

para um primado de venda, onde se reduziu o preço unitário pelo decréscimo de custos de 

produção, causados pela produção em massa” (Caetano et al, 2008: 31). Aliadas às 

preocupações ambientais na década de 70 o mercado começou a dar importância aos 

problemas ambientais e tanto indivíduos como empresas começam a interessar-se por 

questões de sustentabilidade ambiental, aliado a causas económicas e sociais.  

 

Assim, neste período histórico nasce pelo impulso de Kotler (conhecido como o pai do 

Marketing) e Zaltman, pela primeira vez, a definição de marketing social, publicado no Journal 

of Marketing, in Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Estes autores 

definem em 1971 este novo conceito como: “o desígnio, implementação e controle de 

programas que pretendem aumentar a aceitação de uma ideia social ou a sua prática por um 

ou mais grupos” (Kotler apud Mercator, Denis Lindon et al., 2000: 570). Para Zenone “o 

marketing social é, na verdade, uma tecnologia de gestão do processo de transformação 

social” (Zenone, 2006: 68). 

Também as campanhas de índole institucional começam a surgir por parte das entidades 

empresariais com objectivos claros de transmitirem nas suas mensagens os valores pelos 
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quais se pautam. Rasquilha define assim comunicação institucional como “a expressão de 

legitimidade da empresa como entidade económica social e cultural. O discurso institucional 

expressa os valores, a ideologia e a missão da empresa” (Rasquilha, 2008: 28). Neste contexto 

poderemos mesmo afirmar que a responsabilidade social de cada instituição vai além de 

qualquer vontade individual, é a soma dessa vontade com outra que “constitui um consenso, 

uma obrigação moral e económica” (Zenone, 2006: 13), unindo e comprometendo o 

comportamento de todos os intervenientes activos de uma sociedade. O marketing social visa 

isto mesmo: em comprometer todos numa causa, ou objectivo, comuns. 

Apesar de existirem diferentes receptores da mensagem, incluindo as próprias crianças como 

mais adiante veremos, é notório que a existência destas nos anúncios, transmitam em si um 

significado acrescido ao apelo das mensagens veiculadas. Neste sentido, “as crianças são o 

alvo mais ‘fácil’ do marketing social, na medida em que podem ser estimuladas a adoptar as 

atitudes correctas, a condenar os comportamentos incorrectos e, elas próprias, serem agentes 

de mudança relativamente às gerações anteriores” (Denis e Lindon, 2000: 572). E vindouras 

também.  

Neste sentido, não podíamos estar mais de acordo com o defendido na mesma obra já citada: 

“o importante no marketing social é a capacidade dos seus agentes de apelarem à consciência 

social, cívica e solidária dos cidadãos. Por isso, as campanhas sociais são concebidas para 

educar e para prevenir” (Denis e Lindon, 2000: 570).  

Também “a responsabilidade social exige coerência entre valores e atitudes, e isso é mais que 

simplesmente uma ‘estratégia de marketing’ – é um comprometimento ético com a 

comunidade, com a região e com o país em que a empresa está inserida” (Zenone, 2006: 23). 

Aliado ao surgimento das preocupações sociais o marketing social pretende através de várias 

campanhas de sensibilização ‘educar’ formas de pensar e hábitos na sociedade vigente. “Ao 

moldar a consciência da sociedade é necessário provocar mudanças em atitudes e 

comportamentos, nos hábitos, interesses, sentimentos e convicções das pessoas” (Denis 

Lindon et al., 2000: 570). Para Kotler existe o chamado ‘produto social’ que é “a ideia social 

que se assume como crença, atitude ou valor. A crença não pressupõe avaliação, a atitude é 

uma avaliação de um determinado acontecimento (por exemplo, protecção ambiental) e os 

valores são ideias sobre determinada causa” (2000: 573).  

Todavia o produto social deverá remeter-nos para uma prática que se traduza num 

determinado comportamento conforme a mensagem do produto social. No caso do nosso 

estudo a prática subjacente na mensagem pedagógica é separar as embalagens usadas de 

forma correcta tendo em atenção a reciclagem e as práticas ambientais. Daí enquadrarmos as 

campanhas de sensibilização e educação da Sociedade Ponto Verde na esfera do marketing 

social, através dos anúncios publicitários veiculados nos diferentes canais de televisão. 
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CAPÍTULO III ESTUDO EMPÍRICO  
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3.1. A amostra (o corpus) 

 

Para procedermos à elaboração do corpus desta investigação, recolhemos os vários anúncios 

publicitários emitidos pela televisão portuguesa entre os anos de 2002 e 2009. Internamente, 

na Rádio Televisão Portuguesa, estes são organizados segundo as palavras-chave que se 

destacam de cada anúncio - o que nem sempre é rigoroso porque há vários, devido à sua 

ambiguidade, que podem ser organizados em diferentes categorias. O facto de não existir um 

controlo rigoroso após essa categorização, leva-nos a crer que muitos anúncios poderão estar 

menos bem catalogados o que poderá originar uma margem de erro considerável na recolha 

do universo.  

 

Na recolha de dados optámos por dois critérios:  

 

• através das palavras-chave: ambiente, aquecimento global e reciclagem. 

 

• o período entre 2002 a 2009 

 

Depois de termos o universo recolhido observámos quantas entidades anunciaram neste 

período de tempo e quais os anúncios que passaram nos canais televisivos (SIC, RTP, RTP2 e 

TVI) mais vezes e escolhemos um anúncio por cada ano. No fundo o anúncio que mais vezes 

passou na televisão, em cada um desses anos, independentemente da entidade que o emitiu. 

Optámos pelas palavras-chave pois é muito mais assertivo chegar aos anúncios directamente 

relacionados com o ambiente e às próprias entidades que os emitiram e optámos pela 

quantidade de vezes que são emitidos, por canal e em cada ano, pois através desse número 

de vezes os próprios anúncios sofrem uma importância maior na sua divulgação.  

 

Como é possível constatar, através da recolha de dados efectuada, nesta pesquisa, 

encontrámos 14 entidades que neste período de tempo emitiram anúncios na área do 

ambiente. São elas, por ordem alfabética: a Agência Portuguesa de Ambiente, a AMB3E, a 

Direcção Geral dos Recursos Florestais, a Ecopilhas 13, a Forestis – a Associação Florestal de 

Portugal, a Galp Energia, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Administração Interna, a 

Quercus, a Sociedade Ponto Verde, a Valormed, a Valorpneu, a Valor Sul e a Valor Sul Central 

de Cervejas.  
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Quadro 1. As entidades que anunciaram entre 2002-20 09 e o maior número de vezes que cada anúncio foi 
emitido na televisão, por canal 

Entidade Ano 
Maior 
Nº Vezes Canal Nome do Anúncio 

A.P.A         

  2009 19 RTP2 Prevenção de Resíduos ...um sinal de consciência 

AmB3E         

  2007 188 TVI Agora Pode Dar uma Nova Vida As Equipamentos Velhos 

  2008 137 Sic Há um ponto electrão em quase todos os Centros Comerciais 

  2009 222 TVI Destino um Ponto Electrão. Apoio TVI 

D.G.R.F.         

  2006 86 Sic Uma árvore não consegue fugir...Ligue112. Voce decide 

Ecopilhas         

  2004 59 Sic Pilhas no Lixo, não, no Pilhão não existem 

  2005 243 RTP1 Pilhas no Lixo, não, no Pilhão não existem 

  2006 170 TVI Pilhas no Lixo, não, no Pilhão não existem 

  2007 209 TVI Agora todos os supermercados têm um pilhão 

  2008 102 RTP1 Não Faço Criação de Pilhas Velhas em Casa. Pilhas é no Pilhão 

  2009 152 RTP1 Pilhas e Baterias é no Pilhão. Carrinhos de Choque 

F.A.F.P.         

  2006 32 RTP2          A RTP e...Lembram: 2005 500 Milhões de euros de prejuízo 

G.E.         

  2009 171 SIC          Usa mais o comboio trocando pontos cartão fast por bilhetes 

M.A.         

  2002 52 RTP1          Janeiro 2002 Encerrada a última lixeira em Portugal-Mosca 

  2003 18 RTP2          A natureza trabalha em excesso 50 anos até desaparecer 

M.A.I         

  2002 37 RTP1          Em caso de fogo ou risco iminente para florestas ligue 117 

  2006 98 TVI          Portugal sem fogos depende de todos 

  2007 38 TVI          Portugal sem fogos depende de todos (Famalicão da Serra) 

  2008 6 RTP1          Portugal sem fogos depende de todos. Ligue 112 (Viana do Castelo) 

  2009 24 SIC          Portugal sem fogos depende de todos. Ligue 112 (Beja) 
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Quercus         

  2005 33 Sic Junte-se a nós pelo Ambiente/Sic 

  2008 36 Sic Recolha de rolhas. Cuidamos do Planeta 

  2009 11 RTP2 Dias 4 e 5 de Julho Campanha Gaia 

S.P.V.         

  2002 148 Sic Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé 

  2003 197 TVI Separar as Embalagens –Crianças 

  2004 422 TVI Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 

  2005 345 TVI Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno 

  2006 1140 TVI Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI 

  2007 744 TVI Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI 

  2008 608 TVI Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI 

  2009 303 TVI Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI 

Valormed         

  2002 31 Sic A pensar na saúde e no Ambiente-Catarina Furtado 

  2003 56 TVI Recolha de embalagens e medicamentos-Catarina Furtado 

  2004 41 RTP1 Não Deite p\lixo emb. vazias e medicamentos q já não usa 

  2006 536 TVI Entregue medicamentos fora de uso na sua farmácia 

  2007 113 TVI Entregue emb. e medicamentos fora de uso na sua farmácia 

  2008 115 Sic Os medicamentos fora de uso tb tem remédio.Fátima Lopes 

  2009 222 TVI Destino um Ponto Electrão. Apoio TVI 

Valorpneu         

  2004 41 Sic Valor ao Ambiente.Gestão e Reciclagem de pneus usados 

  2005 62 Tvi Cada vez mais desenha um Ambiente melhor 

  2006 63 TVI Cada vez mais desenha um Ambiente melhor 

  2007 88 TVI Cada vez mais desenha um Ambiente melhor 

  2008 121 RTP1 Em 5 anos a Valorpneu já é responsável...pq existe amanhã 

  2009 133 RTP1 Valorizamos quase 100% dos pneus usados em Portugal 

Valor Sul         

  2007 70 RTP1 Coloque a emb.vazia no contentor dos plásticos e metais 

Valorsul C.C.         

  2007 303 RTP1 20 garrafas de plástico no Ecoponto = 2,5 cêntimos 

Fonte. RTP – Departamento Comercial (dados recolhid os in loco a 26.01.2010) 
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Segundo os critérios já mencionados os anúncios que passaram mais vezes na televisão 

portuguesa durante esses anos foram os abaixo descritos no quadro e todos eles emitidos pela 

Sociedade Ponto Verde. Estes 8 anúncios são o corpo da nossa amostra. 

 

 

Quadro 2. Anúncios que passaram um maior número de vezes na televisão portuguesa entre 2002-2009 

 

Entidade Ano Nº Vezes Canal Nome do Anúncio 
Sociedade Ponto Verde       

  2002 148 Sic Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé 

  2003 197 TVI Tens Orgulho nos teus pais?Separar as Embalagens –Crianças 

  2004 422 TVI Atentos. Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 

  2005 345 TVI Piquenos.Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno 

  2006 1140 TVI 
Ecoponto Teatro.Era uma vez..Separe as embalagens 
usadas.Teatro/TVI 

  2007 744 TVI Crescidos.Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI 

  2008 608 TVI Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI 

  2009 303 TVI 
Ecoponto.Teaser Verde.Obrigado por reciclar embs de vidro no 
ecoponto verde.TVI 

Fonte: RTP. Departamento Comercial (dados recolhido s in loco a 26.01.2010) 

 

Conforme é possível observar neste quadro estes foram os anúncios seleccionados na nossa 

amostra e os quais serão analisados segundo os indicadores escolhidos na análise de 

conteúdo como veremos no capítulo seguinte. 
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3.2. Análise de Conteúdo 

 

Depois de visionados os anúncios recorremos a um conjunto de indicadores para categorizar 

as mensagens e melhor estudarmos o seu conteúdo. Dessa forma optámos por seleccionar os 

indicadores relevantes para a nossa análise e são eles:  

 

Quadro 3. Esquema Análise Conteúdo e Indicadores 
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3.3. Os Anúncios e os Indicadores 

 
Depois de termos definido os indicadores para a análise de conteúdo iremos apresentar nos 

quadros seguintes os aspectos que se evidenciam nos anúncios da amostra. De forma geral 

agrupámos as características que ajudam a compreender os elementos de cada anúncio 

televisivo. 

 

3.3.1. Personagens 

 

As personagens são um elemento fundamental em todos os anúncios pois são elas que 

transmitem a mensagem e consoante o anúncio poderemos verificar o recurso a diferentes 

elementos desde a utilização de um animal, o chimpanzé Gervásio, a crianças, adultos e até a 

personagens animadas como sejam as embalagens usadas no último anúncio, Teaser Verde, 

detentoras de uma personalidade excêntrica. 

 

Quadro 4. Personagem 

Ano Anúncios Personagem 
2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé chimpanzé, 5 cientistas 
2003 Separar as Embalagens –Crianças 6 crianças, 1 mãe 
2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 1 rapaz, 3 mulheres, 1 homem 
2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno 10 crianças 
2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI 9 crianças, figurantes 
2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI 10 crianças 
2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI 8 adultos 
2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI 3 embalagens 

 

Depois da visualização cuidada dos anúncios é possível constatar que nos anos de 2003, 

2004, 2005, 2006 e 2007 existe uma utilização constante das crianças como personagens 

principais dos mesmos e veiculadoras da mensagem ambiental. Vão ganhando um carácter, ao 

mesmo tempo, adulto e consciencioso das questões ambientais salientando a importância de 

desde cedo se pensar no bem-estar do planeta.  

 

Por um lado se as crianças representam o futuro da Terra - com todo um mundo à sua frente - 

na sua ingenuidade, própria de crianças, demonstram ser as mais sábias - porque transmitem 

o que é importante para prolongar a vida saudável no planeta, e que os adultos por vezes 

esquecem. Mas, por outro, representam também, os pilares educativos em prol de atitudes 

ambientalmente sustentáveis e que se começam a alicerçar nas mentes delas, desde cedo, 

responsabilizando-as para os cuidados a ter com este tema. 

 

Estes anúncios explicam que para estas crianças terem um futuro ambiental é imprescindível 

que todos colaborem, sobretudo os adultos que já deveriam ter consciência da importância da 
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separação dos lixos e para os quais já não existem desculpas possíveis para não o fazerem,. 

Também o personagem do anúncio de 2002, o Gervásio, deixa cclara esta realidade e em 

pouco tempo aprendeu a separar as embalagens domésticas.  

Na mensagem de 2004, os personagens são na sua maioria adultos, mas o papel da única 

criança/ rapaz que aparece é valorizado pois é ela quem abre a porta aos adultos do “separar 

dá prémios” e é o seu entusiasmo que enfatiza a recompensa que é entregue. Isso significa 

que separar os lixos é sinónimo de recompensas e de prémios tanto para quem tem essa 

atitude, como para o próprio meio ambiente. 

Já no anúncio de 2008 as personagens do mesmo são adultos que transmitem a importância 

da separação dos lixos, complementando a ajuda pelo ambiente com outra causa mais visível, 

que é a luta contra o cancro. Personalidades públicas associam-se a esta mensagem da Laço 

personalizando a questão ambiental, dando-lhe uma dimensão compensatória mais próxima e 

imediata. Dar e receber é o mote deste anúncio. A realidade do cancro diz respeito a todas as 

famílias portuguesas, assim como a questão do ambiente. 

Finalmente o anúncio do ano de 2009 tem como personagens as próprias embalagens que 

pretendem ter uma outra vida, para além da reciclagem, ascendendo a uma nova carreira cheia 

de glamour e sonhos. Há vida para lá da reciclagem.  

3.3.2. A Frase, a Mensagem Pedagógica e o Tom 

 

Estes três indicadores são analisados em conjunto porque é importante associarmos a 

mensagem a um tom específico e também a uma frase respectiva. Se por um lado, como 

veremos adiante não faz sentido quantificar as frases, pois nenhuma é igual a outra, é 

importante compreender o que é transmitido em cada mensagem. 

Não é fácil destacar apenas uma frase de cada um dos anúncios. O quadro seguinte, mostra a 

mais importante devidamente contextualizada e que permite identificar a mensagem  

transmitida. Naturalmente cada anúncio tem várias frases que compõe toda a acção, mas 

neste indicador iremos apenas destacar aquela que traduz a mensagem de todo o anúncio. 

Quadro 5.Frase que se destaca 

Ano Anúncios Frase que se destaca 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé E você de quanto tempo mais é que precisa? 

2003 Separar as Embalagens -Crianças A minha mãe é a maior  

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Vêm aí 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Piquenos' gestos de hoje fazem diferença amanhã 

2006 
Era uma vez..Separe as embalagens 
usadas.Teatro/TVI 

Embalagens q vão para o Ecoponto têm sempre um 
final feliz 

2007 
Vamos separar como gente grande todas as 
embalagens.TVI O pequeno de hoje faz diferença amanhã 

2008 
Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana 
Bola/TVI Vai fazer toneladas de diferença 

2009 
Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto 
verde.TVI Será que vai acabar em cacos? 
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“E você de quanto tempo mais é que precisa?”, vem no seguimento da conclusão do cientista 

ao dizer aos telespectadores que o Gervásio demorou apenas 1 hora e doze minutos a 

aprender a separar os lixos e os homens de quanto mais tempo precisarão para aprender a 

separar devidamente as embalagens usadas. No anúncio seguinte a frase que se destaca “A 

minha mãe é a maior” surge no seguimento do diálogo entre as várias crianças e onde o rapaz 

afirma sem dúvidas que a mãe é a maior porque separa os lixos de maneira correcta e assim 

salvará o planeta. Já no anúncio de 2003 o grito entusiasta “Vêm aí” demonstra alegria quando 

chega a recompensa. 

 

 No seguinte, “Piquenos gestos de hoje fazem diferença amanhã” denota que se todos 

contribuírem para a mesma causa ambiental é possível fazer a diferença. No anúncio da Laço 

ajudar duplamente o ambiente e a luta contra o cancro “vai fazer toneladas de diferença” e 

quanto mais reciclar mais está a ajudar a associação que ajuda as pessoas que sofrem de 

cancro. Finalmente “Será que vai acabar em cacos” é a frase que ecoa deste anúncio pois dos 

cacos da reciclagem surge uma nova vida, neste caso, uma nova embalagem. A frase “Dar e 

Receber” também se associa a este anúncio da reciclagem. 

 

É interessante constatar que em todos os anúncios é notória a existência de uma mensagem 

pedagógica apelando para a protecção ambiental, valorizando a importância da reciclagem e 

apelando para a separação das embalagens domésticas. Dar uma embalagem para a 

reciclagem significa receber algo em troca de bom para o ambiente e a possibilidade da 

utilização de uma nova embalagem a partir de outra reciclada. 

No anúncio de 2002  é visível, também, o tom acusatório e agressivo com que o cientista nos 

coloca a questão da aprendizagem do homem relativamente à separação das embalagens, 

comparando-a com a rapidez (uma hora e 12 minutos) com que um chimpanzé, o Gervásio, 

aprendeu a separar os mesmos lixos. Podemos observar no quadro que se segue as 

mensagens pedagógicas que se destacam ao longo de cada anúncio televisivo. 

Quadro 6. Mensagem Pedagógica 

Ano Anúncios Mensagem Pedagógica 
2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé Aprender a separar os lixos 
2003 Separar as Embalagens -Crianças Separar os lixos e pensar no futuro ambiental 
2004 

Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 
Separar as embalagens deverá ser dever de 
todos 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Separar as embalagens em casa 
2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI Separar as embalagens usadas 
2007 Vamos separar como gente grande todas as 

embalagens.TVI 
Porque quando for grande quero viver neste 
planeta 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana 
Bola/TVI 

Cada embalagem q colocar no ecoponto ajuda 
a Laço 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto 
verde.TVI Oportunidade de ter uma nova vida 
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“Deixe-se de desculpas. Separe já as embalagens usadas” é a frase chave deste anúncio que 

pretende abalar a consciência dos homens acusando-os de não separarem os lixos porque 

simplesmente não se importam com o ambiente. O tom da mensagem é agressivo e irónico, 

chegando a enxovalhar a atitude humana face a esta problemática. 

No segundo anúncio a mensagem continua agressiva, mas focada numa questão de 

competição entre as crianças que  evidenciam as atitudes dos pais como ídolos ou referências 

a seguir. O que se destaca é a criança 4 ao afirmar perante todas as outras que “a minha mãe 

é que é a maior porque faz com que o futuro do nosso país seja muito melhor”, 

subentendendo-se que é a mãe adulta que separa convenientemente as embalagens 

domésticas ficando assim  clara a mensagem deste anúncio: “Separar as embalagens é motivo 

de orgulho” e “Dê ao seu filho um motivo de orgulho”, nas palavras do narrador. O tom da 

mensagem é desafiador, deixando suspense no ar e motivos de verdadeiro orgulho para quem 

tem uma atitude ambiental válida. 

Por último, como já temos vindo a falar ao longo desta análise, apresentamos o quadro  com os 

tons que se destacam em todos os anúncios. 

Quadro 7. Tom que se destaca 

Ano Anúncios Tom que se destaca 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé Pedagógico, acusatório 

2003 Separar as Embalagens -Crianças Pedagógico, competição 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Pedagógico, compensador 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Pedagógico, divertido 

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI Pedagógico, ternurento 

2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI Pedagógico, ternurento 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI Pedagógico, solidário 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI Pedagógico, narrativo 
 

No terceiro anúncio, de 2004 a mensagem que salientamos  é: “Separar toca a todos e também 

dá prémios” e recompensa quem separa as embalagens domésticas nos locais adequados, 

tendo a oportunidade de receber prémios. No anúncio não fica explícito qual o prémio que se 

recebe. Aqui o tom da mensagem deixa de ser agressivo, para ganhar um carácter positivo e 

compensatório. 

No anúncio “Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno - “Piquenos”, de 2005, 

chegou efectivamente o ecoponto doméstico. A mensagem ganha um cariz mais neutro, mas 

também positivo, chegando a ser ternurenta na medida em que coloca os personagens de 

forma simpática e divertida a falar da importância de separar os lixos domésticos logo em casa, 

numa espécie de ecoponto ‘piqueno’ à semelhança das crianças, também pequenas. A 

mensagem que fica a ecoar é a seguinte: “Piquenos gestos de hoje fazem uma grande 

diferença amanhã”. 
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No “Era uma vez. Separe as embalagens usadas. Teatro/TVI”, de 2006 a complexidade da 

mensagem é maior. Se é sabido que a reciclagem assume sempre uma transformação, neste 

pequeno teatro as crianças, assumindo-se no papel das embalagens, sofrem transformações 

visíveis no palco e ganham uma nova vida - tornam-se uma outra embalagem devidamente 

reciclada.  

Aqui não existe só um recurso ao factor reciclagem, como se dá uma transformação efectiva e 

positiva ‘no ar’, reforçando a mensagem que se quer passar: “As embalagens que vão para o 

ecoponto têm sempre um final feliz”. E este final feliz, à semelhança das histórias infantis, 

ganha um tom fantasioso, mas igualmente educativo e compensatório. O tom é  positivo: 

reciclar compensa, é mágico. 

No anúncio de 2007, “Crescidos. Vamos separar como gente grande todas as embalagens. 

TVI” há também um recurso à imaginação nas mensagens partilhadas e existe um seguimento 

claro do conteúdo do “Piquenos”, de 2005. De tal maneira essa continuidade da mensagem é 

visível que as crianças, agora mais crescidas, (no fundo no papel de adultos) salientam que 

quando começaram a separar os lixos eram muito mais pequenas (há 2 anos atrás). 

E embora agora sejam crescidas: “as minhas pernas estão muito maiores” (criança 4) “não me 

custa ir ao ecoponto” (criança 5) vem reforçar que embora se seja adulto, separar as 

embalagens usadas é algo que não tem de ser um sacrifício, pois no fundo, “não custa nada”.  

Também frases como: “os meus braços cresceram”; “eu fiquei mais forte” ou “eu estou mais 

maduro” reflectem a moral da história e que os adultos conseguem levar mais embalagens 

usadas para a reciclagem do que as crianças. No entanto, a mensagem é neutra, não possui 

nenhum imperativo moral que censure, nem um tom demasiado optimista ou compensador. O 

tom, compartaivamente aos outros anúncios é neutro: “vamos separar como gente grande 

todas as embalagens usadas e todos os dias”. 

No anúncio de 2008, “Cada embalagem que colocar no Ecoponto ajuda a Laço”, a mensagem 

apesar de não ter um tom tão agressivo como o anúncio de 2002, “Um ponto a seu favor – 

laboratório Chimpanzé” é perturbadora  de consciências pois associa a atitude ambiental a um 

problema de saúde, infelizmente, comum. Mais: a linguística utilizada deixa claro que ao ajudar 

o ambiente, e separar os lixos devidamente, está directamente a ajudar uma pessoa doente. 

“Cada embalagem colocada no ecoponto ajuda a Laço na luta contra o cancro da mama. Por 

isso quantas mais melhor”.  

Existe um apelo constante ao lado solidário e altruísta, mas recorrer à agressividade linguística. 

Possui sobretudo um carácter  neutro pois não é sancionatório, nem imperativo. 

Finalmente no anúncio de 2009, “Obrigado por reciclar embalagens de vidro no ecoponto 

verde. TVI (Teaser Verde)” a mensagem é positiva, divertida, fashion ao dar uma perspectiva 
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humana às embalagens com uma vida cheia de sofisticação, com novas oportunidades de 

sucesso.  

É notória a atribuição aos personagens de uma memória do que foram, do que são e daquilo 

que gostarão de vir a ser, depois da reciclagem. O que torna este anúncio muito diferente dos 

outros é a dimensão fantasiosa e divertida com que se assume a reciclagem. Nas diferentes 

embalagens que aparecem a dar o seu testemunho isso é visível: “ela sonha com uma nova 

vida”, “Será que vai acabar em cacos?” ou “Dar e Receber” são as mensagens marcantes, na 

boca do narrador e que traduzem a oportunidade de ter uma nova vida. 

3.3.3. Outras Causas 

 

Neste indicador é visível a associação do anúncio do ano 2008 “Cada embalagem que colocar 

no ecoponto ajuda a Laço/Ana Bola TVI” na luta contra o cancro da mama. É o único que 

carrega outra causa associada, de forma explícita e construtiva, chamando a atenção para a 

doença que afecta várias mulheres nos dias de hoje. Há um forte apelo de mulher para mulher. 

 

Quadro 8. Outras Causas 

Ano Anúncios Outras Causas 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé   

2003 Separar as Embalagens -Crianças   

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios   
2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno   

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI   

2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI   

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI Apelo contra a luta do cancro da mama 
2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI   

 

3.3.4. Movimento 

Analisar o movimento é sempre algo complexo, mas é sem dúvida igualmente fascinante. No 

quadro que se segue apresentamos apenas o movimento que se destaca em cada anúncio.  

Quadro 9. Movimento que se destaca 

Ano Anúncios Movimento que se destaca 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé Ponteiros do relógio 

2003 Separar as Embalagens -Crianças Embalagem a cair no ecoponto 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Tocar a campainha 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Arrastar o ecoponto doméstico 

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI Chuva de papéis 

2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI Colocar embalagens no ecoponto 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI Colocar laços nas embalagens 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI Planos da câmara a aproximar 
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Como se verá mais diante nos quadros pormenorizados (capítulo análise qualitativa), há outros 

pequenos movimentos que conferem dinamismo a todas as acções. Nos anúncios televisivos o 

movimento é um indicador muito importante pois além da dinâmica é possível visualizar os 

pormenores da acção desde as falas das personagens, aos gestos que acompanham os 

exemplos ambientais. 

No anúncio de 2002 os ponteiros do relógio marcam compassadamente os minutos que o 

chimpanzé demorou a aprender a separar as embalagens, mas também representa o tempo 

que o homem ainda precisa para aprender o mesmo. O movimento da câmara a acompanhar 

lentamente a separação dos lixos marca uma perspectiva gradual dessa aprendizagem. E as 

palmas entusiásticas cedem uma recompensa visível no comportamento do Gervásio, 

contrastando com o abanar de cabeça do cientista 1 acusando os homens de ainda não 

adoptarem comportamentos ambientais. Também há movimento quando no final do anúncio o 

Gervásio coloca a casca da banana, que foi a sua recompensa por ter separado correctamente 

os lixos, no recipiente do lixo adequado. 

No anúncio de 2003 as crianças ao saírem da escola, param a falar umas com as outras e 

nessa atitude há uma chamada de atenção para aquilo que vão transmitir. Essa paragem dá 

ênfase à mensagem que vai ser veiculada, assim como, mais uma vez, a separação dos lixos 

acarreta movimentos certeiros, representando a atitude conveniente a tomar. O pormenor da 

embalagem a cair no ecoponto, depois da mãe colocar o filho ao seu colo cedem um carácter 

educacional e carinhoso à temática. 

O anúncio de 2004 revela sinais de movimento do dedo ao tocar a campainha da porta e na 

criança quando corre para os adultos com uma atitude alegre e feliz pois sabe que a 

recompensa chegou. Já no de 2005, os movimentos são traduzidos pelos comportamentos das 

crianças a transportar os ecopontos domésticos, a brincarem com as embalagens e aos pulos 

manifestando descontracção e alegria. 

No anúncio de 2006, “Era uma vez...Separe as embalagens usadas. Teatro/TVI“ há muito 

movimento em toda a acção. O abrir do pano do teatro ao dar início e ao encerrar o mesmo 

revela agitação. Há mais exemplos. A criança de óculos ao deslocar o pano para espreitar 

atrevidamente para os espectadores; as crianças ao fazerem adeus, a levantarem os braços; 

ao empurrarem a carroça que transporta as embalagens para a reciclagem. A chuva de papéis 

às cores que cede magia à transformação das crianças em outras embalagens e os pássaros 

de papel que voam através das mãos dos figurantes são aspectos a ter em atenção nesta 

análise. Todos estes sinais cedem uma grande dinâmica à mensagem que se pretende 

transmitir. 

Já no de 2007, há vários sinais de movimento. A criança 1 a andar em direcção à televisão e 

ao colocar as embalagens nos respectivos ecopontos. Também o botão que salta da camisa da 

criança 7, as crianças a arrastarem outras para colocarem os lixos no ecoponto correcto e a 
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criança a subir para o palanco antes de discursar, são exemplos da dinâmica conferida a este 

anúncio. 

No anúncio de 2008 os sorrisos e os agradecimentos são constantes e os movimentos faciais 

também. Nota-se o adulto 1 a colocar boiões no ecoponto verde, o adulto 2 a colocar laços nas 

embalagens, piscadelas de olhos constantes, batidas nos boiões que vão para a reciclagem e 

os dedos do adulto 6 a apontar para o adulto 5. Também se associa uma transformação  com 

movimento pois os adultos 5 e 6 trocam de roupa a meio do anúncio.  

Finalmente no anúncio do ano de 2009, o movimento não é tanto dos personagens 

(embalagens de vidro) mas da câmara que ora se aproxima, ora se afasta das mesmas, 

enfatizando a mensagem que se quer passar. O movimento ritmado na voz off do narrador 

também cede dinamismo à mensagem pedagógica que se está a transmitir. 

 

3.3.5. Cor 

 
Quando se fala em anúncios a cor é um indicador relevante e cede tonalidade à própria 

mensagem que se quer passar, enfatizando-a. Há um recurso constante às três cores que se 

associam imediatamente ao processo da reciclagem: o azul, amarelo e verde, correspondendo 

a primeira à reciclagem de embalagens de papel, cartão, papel de escrita, jornais e revistas; a 

segunda a embalagens de plástico, esferovite e latas metalizadas e a terceira a vidros, frascos 

e garrafas.  

 

Existe um recurso às cores em todos os anúncios sem excepção, seja naqueles que têm 

crianças como personagens, e estas têm roupas com estas três cores, seja nos adultos 

também vestidos com essas tonalidades. No caso do anúncio de 2002, apesar do branco ser a 

cor predominante,  as cores da reciclagem estão presentes nos baldes dos lixos,  

Quadro 10. Cor 

Ano Anúncios Cor 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé branco, verde, azul, amarelo 

2003 Separar as Embalagens -Crianças verde, azul, amarelo 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Amarelo 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno verde, azul, amarelo 

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI verde, azul, amarelo, encarnado 

2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI verde, azul, amarelo 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI verde, azul, amarelo, rosa 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI Verde 

 

Também nos anúncios que recorrem a animais ou embalagens como personagens, as cores 

aparecem representadas no logótipo da Sociedade Ponto Verde. Este também permite 
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identificar, instantaneamente, as cores da reciclagem, assim como os próprios ecopontos, 

sempre presentes nos anúncios.  À excepção dos anúncios “Separar toca a todos” e do 

“Teaser Verde” onde a presença não é tão vincada. 

Neste último todo o cenário verde remete-nos para um imaginário de embalagens, com uma 

personalidade cheia de charme, mas sempre associadas ao ecoponto verde, dos vidros, e 

também da esperança (conferida pelo verde) em se virem a tornar nas “estrelas” que idealizam 

e desejam. 

Todavia, já  no anúncio de 2002 “Um Ponto a seu Favor – Laboratório Chimpanzé” o branco é 

uma cor predominante nas batas dos cientistas e nas paredes do próprio laboratório onde se 

desenrola a acção. 

3.3.6. Moral 

 
Este indicador é muito importante pois em todos os anúncios existe a moral da história que é  a 

‘lição’ que se deve aprender de toda a acção do anúncio televisivo. No quadro seguinte 

reunimos as características que merecem um maior destaque nesta análise. 

 

Quadro 11. Moral 

Ano Anúncios Moral 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé 
Chimpanzé separa os lixos e o homem ainda não 
aprendeu 

2003 Separar as Embalagens -Crianças A minha mãe é a maior, é motivo de orgulho. 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Separar as embalagens usadas compensa 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno O exemplo começa em casa 

2006 
Era uma vez..Separe as embalagens 
usadas.Teatro/TVI Histórias infantis têm um final feliz 

2007 
Vamos separar como gente grande todas as 
embalagens.TVI 

Em dois anos crianças sabem separar as 
embalagens 

2008 
Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana 
Bola/TVI Reciclar as embalagens ajuda a luta contra o cancro 

2009 
Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto 
verde.TVI Há vida para além dos cacos 

 

No primeiro anúncio a moral da história é: “se um animal menos racional do que o homem 

aprende a separar os lixos, porquê que o homem não aprende”. Já no de 2003: “ a minha mãe 

é que é a maior porque faz com que o futuro do nosso país seja muito melhor”  - aqui está 

facilmente identificada a acação correcta de separar os lixos e de preservar o futuro do planeta. 

 

No anúncio de 2004 a moral incide no facto de separar as embalagens, ou seja, separá-las 

correctamente compensa e até dá direito a ‘prémios’. No seguinte,  exemplo deve começar em 

casa e os princípios da reciclagem também.  

 

No filme televisivo de 2006, à semelhança das histórias infantis as embalagens usadas 

também merecem ter um final feliz. No seguinte, a moral vai ao encontro da mensagem 
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pedagógica dizendo-nos que em dois anos as crianças cresceram e aprenderam a separar 

correctamente os lixos.  

 

No anúncio da Laço a moral da história cruza duas causas: a ambiental e a saúde. Ao separar 

as embalagens usadas e ao colocá-las nos ecopontos correctos está a contribuir para a luta 

contra o cancro. Finalmente, no último anúncio: “há vida para além dos cacos” remete-nos para 

a vida para além da embalagem usada, para a reciclagem. 

3.3.7. Criatividade e Símbolos 

 
O campo da criatividade  é muito subjectivo. Qualquer um dos anúncios revela sinais evidentes 

desse trabalho criativo, de uma equipa complexa de técnicos, designers, copys, aderecistas e  

operadores de câmara.  As agências criativas que os conceberam, desde a TBWA (que 

trabalhou todos os anúncios da Sociedade Ponto Verde à excepção do de 2009) até à Euro 

RSCG a empresa que criou o Teaser Verde revelam grande inovação e criatividade nos 

anúncios televisivos solicitados pela Sociedade Ponto Verde. 

 

A criatividade de um anúncio vai muito para além dos símbolos utilizados. As cores, as frases, 

o movimento, o tom, todos esses indicadores são impregnados de imaginação. Contudo visto 

que os símbolos conferem um duplo sentido ao conteúdo ou alertam para um pormenor que 

poderá fazer a diferença em cada anúncio, considerámos relevante associar a criatividade aos 

símbolos em concreto. 

 

Por esse motivo juntámos estes dois indicadores na nossa análise. Os quadros que se seguem 

agrupam a informação que mereceu destaque. No primeiro quadro, realçamos os aspectos 

mais inovadores e originais de cada anúncio e que permitem associar de imediato a temática 

de cada um. 

 

Quadro 12. Criatividade 

Ano Anúncios Criatividade 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé Existência de animais 

2003 Separar as Embalagens -Crianças Crianças orgulhosas pelos feitos dos pais 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Pormenor da campainha na tshirt 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Crianças vestidas com as cores ecopontos 

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI Teatro.Embalagens com vida 

2007 
Vamos separar como gente grande todas as 
embalagens.TVI Cenário em ponto pequeno 

2008 
Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana 
Bola/TVI Embalagens com laço 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI Embalagens com personalidade 

 

No segundo quadro agrupámos os símbolos mais importantes que conferem criatividade e 

ajudam a compreender a mensagem do anúncio. 
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Há aqui um recurso à subjectividade, inerente aos próprios símbolos que tornam os filmes 

televisivos da nossa amostra únicos e de fácil identificação com a entidade que os emitiu: a 

Sociedade Ponto Verde. 

 

Quadro 13. Símbolos 

Ano Anúncios Símbolos 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé Relógio, varão, banana 

2003 Separar as Embalagens -Crianças Sorriso, logótipo SPV 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Campainha, logótipo 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Logótipo, roupas 

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI Embalagens, estrelas, cenário 
2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI Ecoponto, cenário, Planeta Terra 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI Laço, Ecopontos enormes 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI Rótulos das embalagens 
 

 

No caso do anúncio de 2002 a banana representa a recompensa de uma atitude 

ambientalmente amigável e o relógio o tempo a passar, aqui com duplo significado: para o 

chimpanzé e para a Humanidade.  

 

Já no de 2003 os sorrisos e a afectividade da mãe representam o orgulho numa atitude 

ambientalmente sustentável.  

No anúncio de 2004 a campainha é sinónimo de recompensa. No de 2005 as roupas utilizadas 

conferem simbolismo à própria reciclagem. No outro a seguir as embalagens de atum, o próprio 

boião e a garrafa de plástico personificadas nas crianças representam as próprias embalagens 

e a sua transformação efectiva.  

No anúncio “Crescidos” todo o cenário em ponto pequeno e a própria televisão de cartão 

(reciclado) conferem a simbologia de que as crianças de facto cresceram. O canal privilegiado 

no qual essas mensagens ambientais são sempre transmitidas mantém-se o mesmo: a 

televisão.  

Também o ecoponto doméstico presente no anúncio “Piquenos”, faz parte do cenário deste 

“Crescidos”, o que vem reforçar a mensagem de continuidade dos dois anúncios e também a 

ideia de que as crianças cresceram e aprenderam a separar as embalagens usadas 

correctamente. No fundo, agora ‘adultas’ continuam a praticar as mesmas acções que 

aprenderam há dois anos atrás. 

No caso do anúncio de 2008, o laço cor-de-rosa representa não apenas a associação Laço, 

como também o laçarote do presente que está preso na embalagem a reciclar.  
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Finalmente no último anúncio os rótulos das embalagens originais atribuem personalidade às 

mesmas, assim como o facto de estas terem personalidade e aspirarem a sonhos, desejos com 

muito glamour e boa disposição. 

3.3.8.  Humor 

 

Ao longo da análise dos vários anúncios é notória a existência do humor, de forma discreta e 

organizada que permite  analisar a fluidez linguística das várias mensagens. Por humor não se 

entende algo cómico  explícitamente, mas antes um sentido divertido conferido aos anúncios. 

No primeiro é visível a presença da ironia subtil e acusatória ao longo de toda a mensagem.  

 

No segundo também se recorre a uma ironia ténue, mas, ao mesmo tempo, a um suspense ao 

longo das falas dos personagens e se entende uma competição entre as mesmas.  

 

Já no anúncio de 2004 está presente uma alegria associada à recompensa e no de 2005 

embora  existe uma sabedoria transmitida pelas crianças através das suas explicações 

elucidativas e divertidas.  

 

No conteúdo, do ano de 2006, existe uma  história teatral  infantil de um conto de fadas. Neste 

anúncio o recurso ao humor é visível através do personagem de óculos que diz com piada ( e 

faz rir efectivamente) as suas frases no teatro. O próximo anúncio  traduz uma recordação, 

comparando os comportamentos apreendidos já há dois anos, no anúncio de 2005, de forma 

simples e divertida.  

 

Finalmente o último anúncio remete-nos para uma história envolvente de glamour, sonhos e 

aspirações das embalagens. Recorre ao imaginário e é um anúncio que transborda boa 

disposição. 

 

Para facilitar a análise do humor agrupámos os aspectos que mais se destacam em cada um 

dos anúncio, sendo que o humor está presente em todos eles, assumindo um carácter não 

cómico, propriamente dito, mas divertido. 

Quadro 14. Humor 

Ano Anúncios Humor 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé Irónico 

2003 Separar as Embalagens -Crianças Subtil 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Subtil 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Simpatia, Assumido 

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI Idílico, Assumido 

2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI Assumido 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI Solidário 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI Assumido 
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3.3.9. Local 

 
Este indicador é o menos relevante. Todavia pareceu-nos interessante observar o espaço em 

que se passam as acções conferindo a ideia de realismo ou de imaginário consoante o local 

onde se desenrola o anúncio. 

 

Apenas o anúncio de 2003 se passa no exterior, ao pé de uma escola e de um jardim e esses 

atributos visuais permitem uma identificação directa com a realidade da vida quotidiana. Por 

esse motivo, é o anúncio com maior identicação com a natureza. 

 

Quadro 15. Local 

Ano Anúncios Local 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé Interior 

2003 Separar as Embalagens -Crianças Exterior 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Interior 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Interior 

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI Interior 

2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI Interior 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana Bola/TVI Interior 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI Interior 
 

Através da visualização deste quadro é possível constatar que todos os anúncios à excepção 

do de 2003 se passam unicamente em estúdio, obedecendo a recursos audiovisuais mais 

sofisticados. Contudo o anúncio de 2003 também se passa em casa dos personagens, ou seja 

no interior, mas poucos segundos. 

 

3.3.10. Som 

 
No quadro seguinte foram agrupados os sons que se destacaram ao longo dos anúncios 

televisivos. 

Quadro 16. Som 

Ano Anúncios Som 

2002 Um Ponto a seu Favor - Laboratório Chimpanzé Grunhidos, ponteiros do relógio, alarme, falas 

2003 Separar as Embalagens -Crianças Falas, passos, passarinhos, música 

2004 Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios Falas, campainha 

2005 Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno Falas, música de fundo 

2006 Era uma vez..Separe as embalagens usadas.Teatro/TVI Fala narrador, gritos, música de fundo 

2007 Vamos separar como gente grande todas as embalagens.TVI Falas, música compassada 

2008 
Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço.Ana 
Bola/TVI Falas, música de fundo, barulho de vidros 

2009 Obrigado por reciclar embs de vidro no ecoponto verde.TVI Voz off do narrador, música de fundo 
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Todos os anúncios são acompanhados por falas das personagens ou do narrador. Existem 

mensagens escritas, mas grande parte delas são orais, faladas. O tom das mensagens já 

mencionado anteriormente também cede ênfase consoante o tom verbal com que são ditas e é 

esse tom que confere um carácter agressivo, neutro ou positivo à própria mensagem. 

 

Os grunhidos do Gervásio logo no primeiro anúncio revelam entusiasmo e cumplicidade entre 

este e o cientista 1. O barulho ritmado dos ponteiros do relógio cedem suspense à cena 

desempenhada pelo chimpanzé e o alarme o desfecho da mesma. O barulho das embalagens 

a caírem nos ecopontos respectivos e as palmas compensatórias dos cientistas conferem um 

tom recompensador à atitude do personagem, mas ao mesmo tempo vergonhoso para os 

homens. 

 

No anúncio “Tens orgulho nos teus pais?”, de 2003, as falas das personagens sempre com um 

tom desafiador, auferem competição entre as crianças e dão um carácter agressivo e 

comparativo à mensagem. Ouvem-se claramente os passos das crianças a andarem no jardim 

e quando param para falar fica o silêncio no ar – dá-se uma pausa acústica antes de as 

crianças voltarem a falar. Há uma música de fundo que surge apenas no final, quando o 

narrador fala e coincide com o desfecho da acção. 

No de 2004, “Atentos...separar toca a todos” o som é notório no toque da campainha da porta, 

que tem um duplo sentido, acompanhado pelos gritos da criança. Por um lado o verbo ‘tocar’ 

implica pressionar literalmente o botão da campainha e por outro significa que separar os lixos 

também é responsabilidade de todos, ou seja, ‘toca a todos’. 

No de 2005 a música é uma constante e vai aumentando de volume, subtilmente, ao longo das 

falas das personagens. No anúncio de 2006, a melodia é a mesma e a cadência do som 

acompanha também os diálogos das crianças, da mesma forma.  

No anúncio de 2007, “Crescidos”, há um ritmo permanente da música simplista que 

acompanha todas as falas das crianças. 

No anúncio da Laço a música de fundo sempre presente permite-nos associar de imediato à 

Sociedade Ponto Verde. Já no de 2009, o Ecoponto Teaser Verde, a música utilizada confere 

suspense e uma revelação no final, assim como a fala do narrador vai alternando de tom à 

medida que se aproxima do desfecho do anúncio. 
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3.4. Análise Quantitativa de Resultados 

 
Ao longo do estudo qualitativo destes oito anúncios encontraram-se alguns pontos em comum 

nos treze indicadores escolhidos para esta análise, passíveis de serem quantificados. Contudo, 

nem todos são relevantes para a análise quantitativa e por isso apenas escolhemos os 

seguintes: personagens, cor, símbolo, tom e o humor. Subdividimos estes dois últimos pelos 

indicadores que melhor definem as suas características e nos permitem definir o tom 

subjacente às mensagens ambientais difundidas nestes mesmos anúncios. 

 

3.4.1. As personagens  

 
Iremos apresentar no quadro que se segue a quantificação das personagens dos anúncios 

analisados. 

 

Quadro 17. Número de personagens nos anúncios 

Anúncios Personagens  
2002 Um Ponto a Seu Favor – Laboratório Chimpanzé 6 

2003 Tens Orgulho nos teus pais? Separar as Embalagens – Crianças 6 

2004 Atentos. Separar Toca a Todo e Agora Também Dá Prémios 5 

2005 Piquenos. Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno 10 

2006 Ecoponto Teatro. Era uma vez. Separe as embalagens usadas. Teatro/TVI 10 

2007 Crescidos. Vamos separar como gente grande todas as embalagens. TVI 10 

2008 Cada embalagem que colocar no ecoponto ajuda a Laço. Ana Bola/TVI 8 

2009 Ecoponto.Teaser Verde.Obrigado por reciclar embs vidro no ecoponto verde 3 

 

Nesse sentido, é importante referir que a nível das personagens, em alguns anúncios as 

crianças são as mesmas como no caso de 2005 “Piquenos. Chegou o Ecoponto doméstico em 

ponto pequeno”, de 2006, no “Ecoponto Teatro. Era uma vez” e também no de 2007 

“Crescidos. Vamos separar como gente grande as embalagens” onde se contam 10 crianças 

com importância no anúncio. Dessas 10 há algumas que aparecem repetidamente nos três 

anúncios e lhes conferem uma espécie de continuidade quantitativa presencial. Há uma linha 

comum nestes anúncios onde se encontram semelhanças na divulgação da mensagem pelas 

crianças serem as mesmas. 

 

Já nos restantes anúncios os personagens são todos diferentes. No de 2002, existem 5 

cientistas e um chimpanzé e no de 2003, 5 crianças e um adulto o que confere o número 6, 



                                                                                                                      Marta Louçada Coelho 
                                                                                                     Mensagens Verdes. Anúncios na Televisão               

  

 56 

apesar de existirem alguns figurantes no anúncio. No de 2004 no total são 5 personagens: uma 

criança, que é um rapaz, 3 mulheres e um homem. No spot de 2008 as personagens mais 

evidentes são 8 e todas mulheres adultas. Finalmente no anúncio de 2009 temos 3 

personagens fictícias e são elas três embalagens prontas a serem recicladas e a ganharem 

uma nova vida. 

 

Gráfico 1. As personagens 

Personagens 
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3.4.2. Cor 

 

A cor é uma constante em todos os anúncios analisados. O amarelo, o azul e o verde são as 

mais predominantes e que remetem para as cores do ecoponto permitindo uma associação 

imediata à reciclagem. O verde em termos gerais é a cor predominante pois é também a 

tonalidade do logótipo da Sociedade Ponto Verde e do slogan “Ponto Verde Separe as 

Embalagens Usadas” e do logótipo do Ecoponto Doméstico.  

Quadro 18. Número de cores por anúncio 
Anúncios Amarelo Azul Verde 

2002 Um Ponto a Seu Favor – Laboratório Chimpanzé 6 5 6 

2003 Tens Orgulho nos teus pais?Separar as Embalagens  4 3 3 

2004 Atentos. Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 3 0 1 

2005 Piquenos.Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno 4 5 6 

2006 Ecoponto Teatro. Era uma vez. Separe as embalagens usadas. 7 5 8 

2007 Crescidos. Vamos separar como gente grande todas as embalagens 8 8 8 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço 5 6 8 

2009 Ecoponto. Teaser Verde. Obrigado por reciclar embs de vidro 1 1 4 

Neste quadro foram quantificadas as vezes em que as cores estão presentes na amostra. 
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As cores acrescentam importância aos anúncios pois permitem associações fáceis à 

mensagem ambiental que se pretende transmitir. No caso do anúncio de 2002, as cores da 

reciclagem estão bem presentes nos ecopontos existentes no laboratório (amarelo 6, azul 5 e 

verde 6 vezes), onde o Gervásio coloca correctamente os lixos. Contudo a cor que prevalece 

em todo o cenário é o branco das batas dos cientistas e do laboratório que nos remete para 

uma experiência científica.  

 

No anúncio seguinte, há um certo equilíbrio nas tonalidades dos ecopontos, embora se valorize 

a reciclagem dos plásticos e metais, aparecendo 4 vezes a cor amarela. Há outras cores 

diversas representadas na roupa das crianças. O próprio espaço exterior confere a cor verde (3 

vezes) de natureza a toda a acção.  

 

No spot de 2004, há um forte desequilíbrio cromático. O azul é inexistente e o verde só é 

visível nas roupas dos adultos. A cor que predomina face à recompensa pela separação das 

embalagens é a amarela aparecendo 3 vezes. No de 2005, 2006 e 2007 há um grande 

equilíbrio. As crianças vestidas com as cores dos ecopontos conferem equilíbrio cromático à 

acção. Sobretudo no anúncio de 2007 onde esse equilíbrio é perfeito pois as cores aparecem 

em quantidade igual, 8 vezes, cada uma delas.  

 

Nestas visualizações constatámos que não se dá preferência a nenhuma separação de 

embalagens usadas em particular, pois a forte presença de todas as cores da reciclagem 

apelam para a separação de todos os lixos com o mesmo grau de importância. Todavia não é 

de descurar que em cada anúncio há um apelo claro à reciclagem de determinada embalagem 

o que é visível no anúncio separar toca a todos onde o amarelo é predominante ou mesmo no 

último anúncio onde o verde (e as embalagens de vidro) está claramente identificado dos 

outros lixos domésticos inexistentes. 

 

No anúncio de 2008, da Laço, o verde é a cor predominante tanto nas cores das roupas 

usadas, como nos boiões de vidro que as personagens mostram regularmente, com 8 

aparições. Contudo, a cor azul (6 vezes) e amarela (5 vezes) também estão bem vincadas pois 

aparecem muitas vezes. Nesta acção o cor-de-rosa também é constante graças ao laço que 

confere a ideia de presente às embalagens usadas.  

 

Finalmente no anúncio de 2009, “Ecoponto.Teaser Verde.Obrigado por reciclar embalagens de 

vidro no ecoponto verde”, como o próprio nome do anúncio informa, o tema central é a 

reciclagem das embalagens de vidro e não é por acaso que a cor predominante é a verde, do 

vidrão, aparecendo 4 vezes.  
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No gráfico que se segue estão representadas as cores existentes nos anúncios de forma 

quantificada para facilitar a visualização destas tonalidades existentes no corpus analisado. No 

primeiro gráfico há uma elucidação evidente às cores que permitem associar a reciclagem. O 

amarelo relativo às embalagens de plástico, o verde aos vidros (vidrão) e o azul aos papéis e 

ao cartão. 

 

Gráfico 2. Cores por anúncio 
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É importante referir que a cor é um dos indicadores mais importantes de toda esta análise. 

Nestes anúncios televisivos as cores já referidas têm a capacidade de permitir associações na 

mente do telespectador relativamente ao ecoponto respectivo. 

 

Todavia,  não podemos deixar de referir que em cada um há um apelo directo para a 

reciclagem das embalagens usadas e para a colocação dessas embalagens  no ecoponto 

amarelo, verde ou azul, dependendo do lixo que estamos a tratar. 

 

 Mais: os planos dados a cada acção permitem em determinado momentos focar o contentor 

do lixo, no qual se deve colocar o detrito respectivo. E logo em seguida observamos algum dos 

personagens, indepedentemente do anúncio, a colocar a embalagem usada no ecoponto 

correcto. As cores tornam-se também pedagógicas em todos os anúncios deste estudo. 

 

As cores das roupas das crianças também apelam para a reciclagem, assim como os cenários 

permitem diferenciar de que embalagem a reciclar se está a falar. O exemplo mais notório é o 

do ultimo anúncio “Teaser Verde” no qual os personagens são embalagens de vidro, todo o 

cenário é verde e a associação ao ‘vidrão’ é imediata. Dar uma embalagem para a reciclagem 

e criar outra, compensa o chavão com que o anúncio termina: “Dar e receber”. 
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3.4.3. Símbolos 

Pela sua ambiguidade, os símbolos utilizados conferem duplo sentido à acção e à mensagem 

que se pretende transmitir. Criar uma constante quantitativa neste trabalho parece-nos 

redundante na medida em que há símbolos que aparecem uma única vez com um objectivo 

específico num determinado contexto. Veja-se a título de exemplo o relógio no primeiro anúncio 

que marca compassadamente o tempo que o Gervásio demorou a aprender a separar as 

embalagens. Contudo, como se pode ver no quadro abaixo há símbolos presentes em todos os 

anúncios e que merecem destaque. 

Quadro 19. Número de vezes que aparece o Logótipo SPV, Ecoponto e Outros 
Anúncios LogoSPV Ecoponto Outro 

2002 Um Ponto a Seu Favor – Laboratório Chimpanzé 1 0 0 

2003 Tens Orgulho nos teus pais?Separar as Embalagens  1 0 0 

2004 Atentos. Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 1 0 1 

2005 Piquenos.Chegou o Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno 1 12 0 

2006 Ecoponto Teatro.Era uma vez.Separe as embalagens usadas. 1 0 0 

2007 Crescidos.Vamos separar como gente grande todas as embalagens 1 1 0 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço 1 0 1 

2009 Ecoponto.Teaser Verde.Obrigado por reciclar embs de vidro 1 0 0 

Em todos os anúncios está presente o logótipo da Sociedade Ponto Verde, assim como os 

ecopontos e no anúncio do ano 2004, “Atentos. Separar Toca a Todo e Agora Também Dá 

Prémios” o logótipo surge mesmo no centro da campainha associado à imagem da campanha. 

Já no da Laço aparece 1 vez o logótipo dessa instituição associado à Sociedade Ponto Verde. 

Como é visível no quadro abaixo, no anúncio de 2005 aparece 12 vezes o logótipo do ecoponto 

doméstico e no de 2007 apenas 1 vez, símbolo associado à reciclagem. 

 

Gráfico 3. Logótipo SPV, Ecoponto e Outros por anúncio 
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3.4.4. Tom 

Para quantificarmos os diferentes tons elaborámos dois quadros e dois gráficos respectivos 

para a leitura ser mais fácil. Os tons enumerados são doze: acusatório, comparativo, 

recordação, exemplificativo, divertido, pedagógico (englobando os tons exemplificativo e 

informativo), mágico, solidário, simpático, desafiador, irónico e ternurento. 

Quadro 20. Quantificação dos tom 
Anúncios Acu Comp Rec Ex Div Ped 

2002 Um Ponto a Seu Favor – Laboratório Chimpanzé 1 1 0 0 1 1 

2003 Tens Orgulho nos teus pais?Separar as Embalagens  0 1 0 1 0 1 

2004 Atentos.Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 0 0 0 0 1 3 

2005 Piquenos.Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto 
Pequeno 0 0 0 1 1 3 

2006 Ecoponto Teatro.Era uma vez..Separe as embalagens usadas 0 0 0 1 1 3 

2007 Crescidos.Vamos separar como gente grande todas as 
embalagens 0 1 1 1 1 3 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço. 0 0 0 1 0 3 

2009 Ecoponto.Teaser Verde.Obrigado por reciclar embs de vidro 0 1 0 0 1 2 

 

Quadro 21. Quantificação do tom (continuação) 
Anúncios Mág Sol Simp Des Iró Ter 

2002 Um Ponto a Seu Favor – Laboratório Chimpanzé 0 0 0 1 1 0 

2003 Tens Orgulho nos teus pais?Separar as Embalagens  0 0 0 1 0 0 

2004 Atentos.Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 0 0 1 0 0 1 

2005 Piquenos.Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno 1 0 1 0 0 1 

2006 Ecoponto Teatro.Era uma vez..Separe as embalagens usadas 1 0 1 0 0 1 

2007 Crescidos.Vamos separar como gente grande todas as 
embalagens 1 0 1 0 0 1 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço. 0 1 1 0 0 0 

2009 Ecoponto.Teaser Verde.Obrigado por reciclar embs de vidro 1 0 1 0 0 0 

 

Podemos observar que todos os anúncios possuem o tom pedagógico, exemplificando e 

explicando, durante os anúncios, como se devem separar as embalagens usadas. 
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Gráfico 4. O tom 

 

Gráfico 5. O tom (continuação) 

 

 

O tom divertido está presente em quase todos à excepção dos anúncios de 2003 e 2008; já no 

de 2002 apesar da ironia constante a existência de um animal confere um tom divertido à 

acção embora os tons irónico e desafiador prevaleçam de forma constante. 

 

Todos inspiram simpatia excluindo os dois primeiros. Nos anúncios onde as crianças existem, a 

magia e a ternura são recorrentes assim como no último anúncio a criatividade e a 

originalidade são notórias. 
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3.4.5. Humor 

Para quantificarmos as características subjacentes ao humor escolhemos as mais visíveis e 
importantes e representámo-las no seguinte quadro: 

Quadro 22. Quantificação do humor 
Anúncios Subtil Assumido Ironico Solidário 

2002 Um Ponto a Seu Favor – Laboratório Chimpanzé 0 0 1 0 

2003 Tens Orgulho nos teus pais?Separar as Embalagens  1 0 0 0 

2004 Atentos. Separar Toca a Todo e Agora Tb Dá Prémios 1 1 0 0 

2005 Piquenos.Chegou ao Eco Ponto Doméstico em Ponto Pequeno 0 1 0 0 

2006 Ecoponto Teatro.Era uma vez..Separe as embalagens usadas. 0 1 0 0 

2007 Crescidos.Vamos separar como gente grande todas as embalagens 1 1 0 0 

2008 Cada emb que colocar no ecoponto ajuda a Laço 0 1 0 1 

2009 Ecoponto.Teaser Verde.Obrigado por reciclar embs de vidro 0 1 0 0 

O humor é uma constante em todos os anúncios e entenda-se este indicador como algo 

abrangente, mas fluído que acompanha toda a acção desde o início ao final do anúncio. No 

fundo, é a linha orientadora que desperta emoções ao serem recepcionadas as mensagens. 

Sendo assim, quase todos os anúncios inspiram diversão (1 vez), à excepção do de 2002 “Um 

Ponto a Seu Favor. Laboratório Chimpanzé”(0) e também o de 2003 “Tens Orgulho nos teus 

pais?Separar as Embalagens”, onde a carga irónica (1 vez) prevalece com força, sobretudo no 

primeiro. O indicador subtil existe (1 vez) nos anúncios de 2003, 2004 e 2007 e o solidário (1 

vez) no anúncio de 2008, “Cada embalagem que colocar no ecoponto ajuda a Laço”. 

 

Gráfico 6. O humor 
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3.5. Análise Qualitativa de Resultados 

3.5.1. Anúncio 1 - Um ponto a seu favor – Laboratór io Chimpanzé 

Este anúncio passou 148 vezes na SIC durante o ano de 2002. Com a duração de 35 

segundos retrata uma experiência laboratorial entre vários cientistas e um chimpanzé cujo 

nome é Gervásio. Essa mesma investigação pretende demonstrar que um animal devidamente 

ensinado aprendeu em apenas uma hora e doze minutos a separar as embalagens usadas e a 

colocá-las nos separadores de lixo correctos e que o homem, apesar de toda a informação que 

assimila, ainda não aprendeu. 

 

Por motivos de leitura, optámos por elaborar dois quadros com os indicadores desta análise de 

conteúdo em todos os anúncios visados no estudo. Começamos pelo primeiro: 

Quadro 23. Indicadores. Anúncio ano 2002 

Anúncio 1 Personagens Mensagem 
Pedagógica 

Outras 
Causas  

Frases Movimento Cor 

Um Ponto a 
Seu Favor – 
Laboratório 
Chimpanzé 

Ano: 2002 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração: 
00:00/ 00:35 

Chimpanzé 

Cientista 1 

Cientista 2 

Cientista 3 

Cientista 4 

Cientista 5 

 

Aprender a 
separar os 
lixos 

Aprender a 
separar as 
embalagens 
usadas e 
colocá-las no 
ecoponto 
respectivo 

 

 "Para demonstrar 
como é complicado 
separar os lixos, em 
casa, das embalagens 
usadas tentámos 
ensiná-lo a um 
chimpanzé".(cientista 
1) 

"O Gervásio 
demorou 
exactamente 1 hora 
e 12 minutos a 
aprender a separar 
as embalagens 
usadas (cientista 1) 

"E você? De quanto 
tempo mais é que 
precisa?" (cientista 2) 

"Deixe-se de 
desculpas. Separe já 
as embalagens 
usadas" 

Coloque as 
embalagens usadas 
num ecoponto perto 
de si (narrador) 

Ponto verde.um 
ponto a seu favor 
(narrador) 

 

Ponteiros a 
passarem no 
relógio 

Palmas 

Chimpanzé 
separa os lixos 
correctamente 

Separa a casca 
da banana 
depois de ser 
recompensado 

 

Ecoponto 
verde, azul e 
amarelo 

Batas brancas 
dos cientistas 
assépticas 
Demonstram 
a experiência 
científica 

Cor da 
banana 

O Gervásio em pouco tempo aprendeu a separar os lixos. “E você de quanto tempo mais é 

que precisa?” . Aqui contrapõe-se a dicotomia homem racional – animal. No fundo o 
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chimpanzé, em matéria ambiental, aprende mais rápido do que os homens a ter uma atitude 

ambientalmente sustentável. O movimento, a cor do cenário e a atitude dos cientistas dão 

características únicas como se de uma demonstração científica se tratasse. E a conclusão do 

estudo em laboratório adivinha-se: “deixe-se de desculpas e separe já as embalagens usadas”. 

 
 A mensagem pedagógica é: aprender a separar as embalagens usadas  e colocar no ecoponto 

respectivo. 

Como é possível verificar agrupámos os outros indicadores no quadro que apresentamos a 
seguir: 

Quadro 24. Indicadores. Anúncio ano 2002 (continuação) 

Anúncio 1 Tom Moral Criatividade Humor Local Símbolos Som 
Um Ponto a 
Seu Favor – 
Laboratório 
Chimpanzé 

Ano: 2002 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração: 
00:00/ 00:35 

 

Pedagógico 

Divertido 

Irónico 

Infantil 

Compensador 

Inspirar 

Vergonha 

Acusatório  

Comparativo 

 

Se um 
animal 
menos 
racional do 
que o 
homem 
aprende a 
separar os 
lixos porquê 
que o 
homem não 
aprende 

 

Analogia a 
outros 
animais 

Experiência 
em 
laboratório 

O tempo tem 
um duplo 
sentido 

Irónico Interior 

Laboratório 

Luz 
artificial 

Relógio 

Varão 

Banana 
representa a 
recompensa 

Existência do 
algarismo 3 
na parede do 
laboratório 

Grunhidos 
do 
chimpanzé 

Ponteiros a 
passarem 
no relógio 

Palmas 

Alarme do 
relógio 

Embalagens 
usadas a 
cair nos 
ecopontos. 

Falas das 
personagens 

 
Neste anúncio o tom é pedagógico, divertido, irónico, compensador, inspirador, vergonhoso e 

acusatório o que está explícito na moral da história: “se um animal menos racional do que o 

homem aprende a separar os lixos porquê que o homem não aprende”. 

 

Há uma analogia a outros animais, menos racionais do que o homem. Neste caso, um 

chimpanzé aprende apenas numa hora e doze minutos a separar os lixos domésticos.  

 

O humor bastante irónico e agressivo. 

 

A acção passa-se no interior, remetendo-nos para um laboratório onde se está a realizar uma 

experiência científica. 
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Os símbolos presentes são: o relógio, o varão e a banana, esta última representa a 

recompensa. O número 3 inscrito na parede do laboratório é facilmente associado à separação 

das embalagens em três locais distintos. Também o logótipo da Sociedade Ponto Verde está 

presente, assim como a imagem dos ecopontos. 

 

O som é sempre constante através dos ponteiros a passarem o tempo no relógio e o alarme do 

mesmo. Os grunhidos do animal, as palmas dos cientistas e o barulho das embalagens a 

caírem nos ecopontos enfatizam o som neste anúncio. 
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3.5.2. Anúncio 2 - Tens Orgulho nos teus pais? 

 

Este anúncio passa-se no exterior. As crianças estão a sair das aulas e atravessam um jardim 

enquanto falam dos feitos dos seus pais. O destaque vai para a criança que diz que “a minha 

mãe é que é a maior porque faz com que o futuro do nosso país seja muito melhor”. Na acção 

a seguir compreende-se a mensagem do petiz ao vermos a mãe a separar as embalagens 

usadas e a colocá-las no ecoponto, dando assim o exemplo ao seu filho e um motivo forte de 

orgulho. Passou 197 vezes na TVI com a duração de 00.30 segundos. 

Quadro 25.Indicadores. Anúncio ano 2003. 

Anúncio 2 Personagens Mensagem 
Pedagógica 

Outras 
Causas  

Frases Movimento Cor 

Tens orgulho 
nos teus pais? 

Ano: 2003 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:30 

Criança 1 
(rapaz) 

Criança 2 
(rapariga) 

Criança 3 
(rapariga) 

Criança 4 
(rapaz) 

Criança 5 

Grupo de 
crianças 

Adulto 1 (mãe) 

Separar os 
lixos a pensar 
no futuro 
ambiental 

 

 O meu pai sabe tudo 
porque é jornalista 
(criança 1) 

A minha mãe faz 
casas muito grandes 
(criança 2) 

A minha mãe faz 
casas muito grandes 
(criança 2) 

Mas a minha mãe é 
que é a maior porque 
faz com que o futuro 
do nosso país seja 
muito melhor 
(criança 4) 

ahhh? (todas as 
crianças) 

Separar as 
embalagens usadas é 
motivo de orgulho 
porque assim 
fazemos com que o 
nosso país, ao lado 
de outros 
desenvolvidos tenha 
um grande futuro 
(narrador) 

Dê aos seus filhos um 
motivo de orgulho 
(narrador) 

Ponto verde separe 
as embalagens 
usadas (narrador) 

Tens orgulho nos 
teus pais? (narrador) 

Crianças a 
andarem 
depois de 
saírem das 
aulas 

Adulto e 
criança a 
separarem as 
embalagens 
usadas nos 
respectivos 
ecopontos 

Adulto(mãe) 
coloca criança 
1 (filho)ao colo 
filho ao colo 
para colocar a 
embalagem 
usada no 
ecoponto 

Embalagem a 
cair no 
ecoponto 

 

Ecoponto 
azul 

Ecoponto 
verde 

Ecoponto 
amarelo 

Lettering com 
cores 

Verde das 
árvores 

Branco do 
edifício da 
escola 
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“Mas a minha mãe é que é a maior porque faz com que  o futuro do nosso país seja muito 

melhor” , está é a mensagem que fica neste anúncio. Separar os lixos é pensar no futuro 

ambiental. Aqui é notória a dicotomia criança - adulto e neste caso os adultos são motivo de 

orgulho dos seus filhos porque têm comportamentos amigos do ambiente e dão o exemplo 

separando os lixos domésticos. A mensagem pedagógica é: separar os lixos a pensar no futuro 

ambiental. 

 

Relativamente aos outros indicadores elaborámos o quadro seguinte: 

Quadro 26. Indicadores. Anúncio ano 2003 (continuação) 

Anúncio 2 Tom Moral Criatividade Humor Local Símbolos Som 
Tens orgulho 
nos teus pais? 

Ano: 2003 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:30 

Pedagógico 

Interrogativo 

Explicativo 

Desafiador 

Competição  

Exemplificativo 

Comparativo 

A minha mãe 
é que é a 
maior 
(motivo de 
orgulho) 
porque faz 
com que o 
futuro do 
nosso país 
seja muito 
melhor 
porque 
separa as 
embalagens 
usadas 

Crianças 
orgulhosas 
pelos feitos 
dos pais, mas 
há uma mãe 
que se 
destaca por 
ser o orgulho 
de todo o 
país 

Pormenor da 
imagem do 
ecoponto 
por dentro 

 

Subtil 

 
Exterior 

Luz 
natural 

 

Sorriso 

Logótipo SPV 

 

falas das 
personagens 
(frases da 
mensagem) 

Barulho dos 
pés a 
andarem na 
rua. 

Passarinhos.  

Música no 
final do 
anúncio 

 

 

Como se observa o tom é pedagógico, interrogativo, explicativo, desafiador e confere 

competição e comparação. A moral do anúncio é: “a minha mãe é que é a maior (motivo de 

orgulho) porque faz com que o futuro do nosso país seja muito melhor porque separa as 

embalagens usadas”. 

 

No indicador da criatividade há uma história complexa por detrás do anúncio. Todas as 

crianças estão orgulhosas pelos feitos dos seus progenitores, mas a verdadeira história que se 

destaca é a da mãe que se torna um orgulho para todo o país: a ‘mãe – referência’. Também é 

visível num determinado ângulo da câmara o pormenor do ecoponto por dentro. 

 

O humor é subtil, sentimentos como o orgulho, a simpatia e o suspense acompanham toda a 

narração.A acção tem lugar no exterior e a luz natural confere realismo à história.Os símbolos 

que fazem parte do anúncio são os sorrisos constantes das crianças e da mãe e o próprio 

logótipo da Sociedade Ponto Verde. Os sons provém do exterior como os pássaros, o barulho 

dos pés ao andarem no meio das folhas e também as falas das personagens. Surge uma 

música de fundo no final do anúncio quando a narradora remata a acção: “dê aos seus filhos 

um motivo de orgulho. Ponto Verde. Separe a embalag ens usadas” . 
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3.5.3. Anúncio 3 - Atentos. Separar toca a todos 

 

Este anúncio demonstra que separar as embalagens usadas e colocá-las no ecoponto 

respectivo compensa e dá prémios. Nesta acção vemos um rapaz muito satisfeito a ir abrir a 

porta de casa quando ouve a campainha. Há um pormenor interessante focado pela câmara e 

ao fazer-se um grande plano da campainha vê-se que é o logótipo da Sociedade Ponto Verde 

a própria campainha. O rapaz ao gritar: “Vêm aí” espreita pela porta e ao ver que vão entregar 

uma recompensa fica radiante e vai para a cozinha ter com as duas mulheres adultas que 

estão a exemplificar a separação dos lixos. Finalmente a recompensa é entregue. Este anúncio 

passou 422 vezes na TVI, durante o ano de 2004.  

Quadro 27. Indicadores. Anúncio ano 2004 

Anúncio 3 Personagens Mensagem 
Pedagógica 

Outras 
Causas 

Frases Movimento Cor 

Atentos. 
Separar toca a 
todos 

Ano: 2004 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:10 

 

Criança 1 (rapaz) 

Mulher 1 

Mulher 2 

Mulher 

Homem 

 

Separar as 
embalagens 
usadas deverá 
ser dever de 
todos 

Logótipos 

 

 Vêm aí.(criança 1) 

Separar toca a 
todos e também dá 
prémios (narrador) 

Fique atento à  sua 
porta (narrador) 

 

Espreitar pela 
porta 

Tocar a 
campainha 

Criança a 
correr para ir 
ter com as 
duas adultas à 
cozinha 

Adultas a 
andarem em 
direcção à 
porta 

Ecoponto 
amarelo 

 

 

Neste anúncio “Separar toca a todos e também dá prémios ” é demonstrado claramente que 

uma separação correcta dos lixos domésticos dá origem a uma recompensa visível. Também 

aqui a dicotomia adulto - criança é notória e o todo o movimento do anúncio, o tocar da 

campainha e a atitude dos adultos e da criança demonstram que uma atitude ambiental traduz 

uma compensação a curto prazo. Mais: que uma determinada atitude tem inevitavelmente 

repercussões noutras. Se for uma atitude boa, a recompensa também será igualmente boa. 

Como é visível na conclusão do narrador: “fique atento à sua porta” . 

 

“Vêm aí” , esta frase demonstra claramente a espera ansiosa da recompensa por se terem 

separado correctamente todas as embalagens usadas e com a ajuda dos adultos. O 

movimento é visível neste anúncio através do toque na campainha da porta, na criança que 

corre a trazer a boa notícia da chegada dos ‘recompensadores’ e da própria acção ao separar 

as embalagens usadas na cozinha. O ecoponto amarelo é aquele que tem mas destaque neste 

spot. 
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A mensagem pedagógica é: Separar as embalagens usadas deverá ser dever de todos. 

Neste quadro seguinte podemos observar através dos restantes indicadores que o tom é 

pedagógico, divertido, simpático, compensador e possui um reforço positivo. A moral da 

história acaba por ser: separar as embalagens usadas compensa. 

Quadro 28. Indicadores. Anúncio ano  2004 (continuação) 

Anúncio 3 Tom Moral Criatividade Humor Local Símbolos Som 
Atentos. 
Separar toca a 
todos e 
também dá 
prémios 

Ano: 2004 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:10 

 

Pedagógico 

Divertido 

Simpático 

Ternurento 

Compensador 

Reforço 

Positivo 

 

Separar as 
embalagens 
usadas 
compensa 

 

Separar os 
lixos 
compensa 

Roupa 
identificada 

Logótipos 

Pormenor da 
campainha 
na t-shirt 

 

Subtil 

Assumido 

 

Interior 

Casa 
doméstica 

 

Campainha 

Logótipo 

 

Toque da 
campainha 

Falas dos 
personagens 
(frases da 
mensagem) 

Passos da 
criança 1 
(rapaz) a 
sair da porta 
e ir à 
cozinha 

 

 

No indicador da criatividade existe um pormenor importante e que se prende com a existência 

de uma campainha nas t-shirts dos indivíduos que trazem a recompensa, pelo facto dos lixos 

terem sido bem separados. A roupa está claramente identificada com toda a mensagem que se 

pretende transmitir no anúncio. 

 

O humor é subtil e a alegria é um sentimento que prevalece em toda a acção. O desencadear 

da história passa-se no interior de uma casa doméstica. 

 

Os símbolos presentes são a campainha e os logótipos da Sociedade Ponto Verde e da própria 

campanha: “separar toca a todos” . 

 

Como não há nenhuma música de fundo, o som mais relevante em toda a acção é o toque 

estrondoso da campainha que reforça a ideia que ‘a recompensa chegou’ .  

 

O barulho dos passos da criança (rapaz) a sair do hall de entrada em direcção à cozinha, 

manifestando aos adultos que chegou a hora de serem recompensados pela boa acção da 

separação das embalagens usadas dá dinamismo ao anúncio.  

 

As falas das personagens também cedem uma certa agitação a toda a acção. 
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3.5.4. Anúncio 4 - Piquenos. Chegou o ecoponto domé stico em ponto pequeno 

 

Neste anúncio a acção decorre num estúdio e as várias crianças apresentam a chegada do 

ecoponto doméstico enquanto mostram como separar as embalagens usadas. Há muito 

movimento em todo o filme e as crianças brincam com as embalagens e vão dizendo que com 

a chegada do novo ecoponto doméstico é muito fácil separar os lixos. Todos os personagens 

estão vestidos com as cores da Sociedade Ponto Verde. Passou 345 vezes na TVI. 

Quadro 29. Indicadores. Anúncio ano 2005 

Anúncio 4 Personagens Mensagem 
Pedagógica 

Outras 
Causas 

Frases Movimento Cor 

Piquenos. 
Chegou o 
Ecoponto 
doméstico em 
ponto pequeno 

Ano: 2005 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:30 

 

Criança 1 
(rapariga) 

Criança 2 
(rapaz) 

Criança 3 
(rapaz) 

Criança 4 
(rapariga) 

Criança 5 
(rapariga) 

Criança 6 
(rapaz) 

Criança 7 
(rapaz) 

Criança 8 
(rapariga) 

Criança 9 
(rapariga) 

Criança 10 
(rapaz) 

Separar as 
embalagens 
usadas em 
casa e colocar 
no ecoponto 
doméstico 
correcto. 

 

 Chegou o Ecoponto 
Doméstico (criança 
4) 

Um ecoponto 
(criança4)  
pequeno (criança 
6) 

Que cabe em 
qualquer  (criança 
4 ) lugar (criança 
10) 

Porque assim ( 
criança 2) vai ser 
muito mais fácil 
(criança 1)separar 
as embalagens 
usadas. Sem o mais 
pequeno esforço 
(criança 1) 

Porque todos nós 
sabemos que 
'piquenos' gestos 
de hoje fazem uma 
grande diferença 
amanhã. E por 
mais pequeno que 
ele seja poderá 
sempre encontrá-
lo (criança 4) num 
hiper ou 
supermercado 
(criança8) 

Ecoponto 
doméstico  (todos) 
Um ecoponto em 
ponto...pequeno 
(criança 6)Ponto 
Verde. Separe as 
embalagens usadas 
(narrador) 

Crianças a 
arrastarem o 
ecoponto 
doméstico 
pequeno 

Criança (rapaz) 
aos pulos 

Criança 
(rapariga) a 
transportar 
ecoponto na 
cabeça 

Criança a 
colocar 
embalagens 
usadas nas 
orelhas 

Criança a 
colocar 
embalagens 
usadas na boca 

Crianças a 
transportarem 
o ecoponto 
doméstico 
pequeno 

Criança 1 
(rapariga) 
(vestida de 
verde) 

Criança 2 
(rapaz) (vestida 
de verde) 

Criança 3 
(rapaz) (vestida 
de verde) 

Criança 4 
(rapariga) 
(vestida de azul) 

Criança 5 
(rapariga) 
(vestida de azul) 

Criança 6 
(rapaz) (vestida 
de azul) 

Criança 7 
(rapaz) (vestida 
de azul) 

Criança 8 
(rapariga) 
(vestida de 
amarelo) 

Criança 9 
(rapariga) 
(vestida de 
amarelo)Criança 
10 (rapaz) 
(vestido de 
amarelo) 
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Neste anúncio 4 “Piquenos” as crianças vestidas com as três cores dos ecopontos: amarelo, 

azul e verde, reforçam a importância de se separar os lixos domésticos logo desde cedo. 

Porque “Piquenos gestos de hoje fazem uma grande diferença amanhã”.  

 

Começar por separar os lixos domésticos em casa, no ecoponto doméstico, é o início para se 

separar os mesmos lixos nos ecopontos de rua. É um exemplo a seguir. 

 
O movimento das crianças a arrastarem o ecoponto doméstico no cenário confere dinamismo à 

mensagem e que tudo pode mudar: desde a atitude, ao destino dos lixos e ao próprio 

transporte do ecoponto doméstico para a sua casa. É uma atitude prática, “sem o mais 

pequeno esforço” e englobadora “porque todos nós sabemos que ‘piquenos’ gestos de hoje 

fazem uma grande diferença amanhã”.  

 
As crianças ao fazerem movimentos com as embalagens usadas demonstram, em forma de 

brincadeira, o positivismo do anúncio, pois ser-se amigo do ambiente não tem de ser algo 

pesado e rigoroso. 

 

A dicotomia criança - adulto reforça, mais uma vez, uma atitude ‘piquena’ numa grande que 

deverá ser adoptada pelos crescidos, os adultos, enquanto é tempo. O exemplo deverá 

começar em casa e nada mais fácil do que separar as embalagens usadas num ecoponto 

doméstico. Por mais prático e pequeno que seja “poderá sempre encontrá-lo” e começar a ter 

uma atitude ambientalmente responsável. 

 

A mensagem pedagógica é: Separar as embalagens usadas em casa e colocar no ecoponto 

doméstico correcto. 

 

Neste próximo quadro analisaremos os outros indicadores pertinentes a este estudo: 

Quadro 30. Indicadores. Anúncio ano 2005 (continuação) 

Anúncio 4 Tom Moral Criatividade Humor Local Símbolos Som 
Piquenos. 
Chegou o 
ecoponto 
doméstico. 

Ano: 2005 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:30 

 

Pedagógico 

Explicativo 

Simpático 

Divertido 

Ternurento 

Mágico 

O exemplo 
começa em 
casa a 
separar os 
lixos para o 
ecoponto 
doméstico 

 

Crianças 
vestidas com 
as cores dos 
ecopontos;  
cada uma 
representa a 
reciclagem 
das 
embalagens 
usadas 

 

Simpatia das 
crianças 

Assumido 

 

Interior 

Estúdio 

 

Logótipos 

Roupas 
usadas pelos 
personagens 

 

Música de 
fundo 

Falas das 
personagens 
(frases das 
mensagens) 
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O tom é pedagógico, explicativo, simpático, divertido e ternurento. A moral da história é a 

seguinte: o exemplo começa em casa a separar os lixos para o ecoponto doméstico. 

 

A criatividade faz-nos viajar num imaginário de crianças vestidas com as cores dos ecopontos, 

cada uma delas representando a reciclagem das embalagens usadas. As personagens brincam 

com as embalagens a reciclar transmitindo um ar divertido à acção em prol do ambiente. 

 

O humor é apresentado sob a simpatia das crianças e a sua sabedoria face à reciclagem e à 

separação das embalagens no ecoponto doméstico. 

 

Toda a acção se desenrola num estúdio, portanto a acção desenvolve-se no interior. 

 

A simbologia é traduzida nas diferentes cores das roupas das personagens e nos logótipos 

presentes tanto da Sociedade Ponto Verde como do ecoponto pequeno. 

 

 As falas das personagens sobrepõem-se de forma harmoniosa à música de fundo sempre 

presente. 
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3.5.5. Anúncio 5 - Ecoponto Teatro. Era uma vez... 

Este anúncio ganha a forma de uma peça de teatro com o cenário de uma cidade reciclada, 

com falas elaboradas dos personagens e com a presença de um narrador ao longo de toda a 

acção. No filme é contada uma história sobre a reciclagem das embalagens e a sua 

transformação é visível em palco. As crianças são as protagonistas do teatro e cada uma delas 

representa uma cor da reciclagem e em alguns casos a transformação de uma embalagem em 

outra. Passou 1140 vezes na TVI durante o ano de 2006. 

Quadro 31. Indicadores. Anúncio ano 2006.  

Anúncio 5 Personagens Mensagem 
Pedagógica 

Outr
a 

Frases Movimento Cor 

Ecoponto 
Teatro. Era 
uma vez... 

Ano: 2006 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00
/ 00:43 

 

 

Criança 1 
(rapariga) 
narradora 

Criança 2 
(rapariga) 
embalagem 
cartão 

Criança 3 (rapaz) 
boião 

Criança 4 
(rapariga) garrafa 
de água 

Criança 5 (rapaz) 
lata de atum 

Criança 6 (rapaz 
com óculos) 

Criança 7 
(rapariga) 
empurram a 
carroça 

Criança 8 
(rapariga) 
empurram a 
carroça 

Criança 9 
(rapaz)empurra
m a carroça 

Crianças 
figurantes 

Separar as 
embalagens 
usadas e 
vazias e 
colocar no 
ecoponto 

Transformaçã
o das 
embalagens 

 

 Era uma vez uma 
embalagem de cartão 
(criança1)E um 
simpático boião 
(criança2)Um dia 
conheceram uma 
garrafa de água comum 
(criança1)E uma lata de 
atum (criança1)Eles 
foram para o ecoponto 
amarelo dizer 
(criança1):O meu futuro 
será muito belo (criança 
4)Para o azul foi o 
cartão com um grande 
sorrisão (criança2)O 
boião foi 
paraverde(criança1)Co
m a breca o que se 
passou não lembra o 
careca (criança6)O 
boião de compota agora 
é uma garrafa 
(criança1)toda janota 
(criança3)O cartão e o 
plástico do mercado 
agora são os mais 
jeitosos lá do mercado 
(criança2)E a lata de 
atum quem diria, hoje é 
pára-lamas da bicicleta 
(criança1) da minha tia 
(criança5)As 
embalagens que vão 
para o ecoponto têm 
sempre um final feliz. 
(criança1)Comece hoje 
mesmo a fazer parte 
desta história 
separando todas as 
embalagens usadas e 
vazias (criança1)E 
viveram felizes para 
sempre (criança6 
)SociedadePontoVerde 

Pano do palco a 
abrir; adeus 
(criança 
5)braços no ar 
(criança 
4)braços no ar e 
a andar (criança 
3) 

entrar no buraco 
do ecoponto 
(criança 6) 

Carroça do 
mercado a ser 
empurrada por 
três crianças 
(crianças 7, 8 e9) 

Criança a andar 
pelo palco 
(criança 5)Várias 
crianças a correr 
(figurantes) 

Pano a cair. 
Criança 6 a abrir 
o pano no final 
da 
peça;Moviment
o dos papéis às 
cores no palco. 
Chuva de papéis 
no final da peça. 
Pássaros de 
papel a voar. 
Movimento 
implícito na 
transformação 
das embalagens 
ao passarem nos 
ecopontos. 

Verde do 
teatro 

Roupa criança 
1 (cor verde) 

Roupa criança 
2 (cor azul) 

Roupa criança 
3 (cor verde) 

Roupa criança 
4 (amarela) 

Roupa criança 
5 (amarela) 

Roupa criança 
6 (verde) 

Roupa criança 
7 (amarelo) 

Roupa criança 
8 (amarelo) 

Roupa criança 
9 (verde) 

azul, 
encarnado, 
cinzento, 
amarelo do 
cenário 

Papéis 
amarelos, 
azuis e verdes 
a fazer de 
chuva.Pássaro
s a voar. 
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Neste anúncio “Ecoponto Teatro” , o segundo mais longo (com 00:43 segundos), o apelo à 

reciclagem é notório assistindo-se à transformação em directo das embalagens usadas. 

As crianças com um papel destacado são nove, sem contar com as figurantes que cedem 

dinamismo e cor a todo o teatro. Também neste anúncio as crianças estão vestidas com as 

diferentes cores dos ecopontos: amarelo, azul e verde. 

Pelas palavras do narrador, no início, descrevem-se as embalagens que existem: “era uma 

vez uma embalagem de cartão” e “um simpático boião”,  dando um sentido à história de 

vida destas embalagens: “um dia conheceram uma garrafa de água comum”  e “uma lata 

de atum” . E acabaram todos por ir para o ecoponto amarelo dizer que “o meu futuro será 

muito belo” - nesta acção há um reforço acentuado da importância da transformação dos lixos 

associando-se a algo benéfico, positivo e até belo.  

 

Mais: há uma espécie de segunda oportunidade de vida, uma possibilidade de se continuar a 

viver outra história, sob a forma de outra embalagem, se as usadas forem reencaminhadas 

para o ecoponto correcto. Há também o reforço de que “para o azul foi o cartão com um 

grande sorrisão” , alertando que os cartões e papéis são reciclados no ecoponto azul e já o 

“boião foi para o verde” , para o ecoponto verde que diz respeito à reciclagem dos vidros, 

acabando por se tornar numa garrafa “toda janota” . 

 

Neste anúncio o movimento é mais complexo pelo facto de existirem mais crianças e todas 

elas com protagonismo e também porque associadas às mensagens há sempre uma acção a 

decorrer, enquanto a criança narradora vai relatando a história de vida das embalagens 

usadas. Os próprios personagens gesticulam à medida que falam, andam pelo palco, 

conferindo sempre uma transformação a toda a acção que se vai desenrolando.  

 

Separar as embalagens usadas e vazias e colocar no ecoponto correcto é a mensagem que 

fica, valorizando a importância da reciclagem, aqui tão presente pela transformação efectiva 

das embalagens usadas. 

 

A mensagem pedagógica é: Separar as embalagens usadas em casa e colocar no ecoponto 

doméstico correcto. 

 

Os outros indicadores que temos falado ao longo deste estudo estão expostos no quadro 

seguinte e podemos constatar que neste anúncio o tom é pedagógico, divertido, explicativo, 

infantil, educativo, ternurento e ‘mágico’.  
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A moral do anúncio é: como nas histórias infantis as embalagens recicladas também têm um 

final feliz. 

 

Quadro 32. Indicadores. Anúncio ano 2006 (continuação) 

Anúncio 5 Tom Moral Criatividade Humor Local Símbolos Som 
Ecoponto 
Teatro. Era uma 
vez... 

Ano: 2006 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:43 

 

Pedagógico 

Divertido 

Explicativo 

Infantil 

Mágico 

Educativo 

Ternurento 

 

Como nas 
histórias 
infantis as 
embalagens 
recicladas 
também têm 
um final feliz 

 

Criação de 
um teatro 

Conferir 
personalidade 
às 
embalagens 
vazias 

Cenário 
cidade da 
reciclagem 

Estrelas e lua 
conferem 
magia à 
cidade 
cenário 

 

História 
infantil 

Idílico 

Assumido 

 

 

 

Interior 

Palco 
de 
teatro 

 

Embalagem 
de atum 

Boião 

Garrafa de 
plástico 

Embalagem 
de cereais 

Triciclo 

Chuva de 
papéis 
confirma a 
magia da 
transformação 

logótipo SPV 

estrelas, lua 

prédios 

Ecoponto 
amarelo 

Ecoponto azul 

Ecoponto 
verde 

Falas das 
personagens 

Narrador 

Gritos do 
grupo 

Música 
constante 

 

 
 

O cenário confere muita magia, a criação dos fatos dos personagens, representando as 

diferentes embalagens da reciclagem desde o cartão (papel), ao boião de iogurte (vidro) ou à 

garrafa de plástico, passando mesmo pela lata de atum ou pelo triciclo foram meticulosamente 

pensados e integrados nesta história que representa a importância da transformação das 

embalagens e da sua reutilização. O cenário da cidade construído todo em papel com prédios, 

estrelas, lua, estradas e até pássaros transportam-nos para uma cidade quase verdadeira, 

onde a reciclagem das embalagens é a realidade. A chuva de papéis confere o desfecho da 

acção e o final feliz da história. 

 

A música é uma constante desde o início até ao final do anúncio, acompanhando tanto a 

oralidade da narradora como das personagens.



                                                                                                                      Marta Louçada Coelho 
                                                                                                     Mensagens Verdes. Anúncios na Televisão               

  

 76 

3.5.6. Anúncio 6 - Crescidos.Vamos separar como gen te grande todas as embalagens 

Este anúncio passou 744 vezes,  na TVI durante o ano de 2007. É um dos anúncios mais 

criativos pois todo o cenário está construído em ponto pequeno para transmitir a ideia que as 

crianças cresceram. Vem no seguimento do anúncio do ano de 2005 onde as mesmas crianças 

são mais pequenas. Os indicadores abaixo descritos revelam pormenores do filme televisivo. 

Quadro 33. Indicadores. Anúncio ano 2007 

Anúncio 6 Personagens Mensagem 
Pedagógica 

Outras 
Causas 

Frases Movimento Cor 

Crescidos. 
Vamos separar 
como gente 
grande todas as 
embalagens 

Ano: 2007 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:45 

 

Criança 1 (rapaz) 

Criança 2 
(rapariga) 

Criança 3 (rapaz) 

Criança 4 (rapaz) 

Criança 5 
(rapariga) 

Criança 6 
(rapariga) 

Criança 7 (rapaz) 

Criança 8 (rapaz 
óculos) 

Criança 9 
(rapariga) 

Criança 10 
(rapaz) 

 

Porque 
quando for 
grande quero 
viver neste 
planeta 

 

 Quando eu comecei 
a separar era deste 
tamanho (criança 
1)...pequeno 
(criança 1) 

Mas isso foi há 
muito tempo 
(criança 2). Dois 
(criança 3)Agora as 
minhas pernas estão 
muito maiores 
(criança 4)E não me 
custa muito ir ao 
ecoponto (criança 5) 

Os meus braços 
cresceram (criança 
6)Eu fiquei mais 
forte (criança 7).Eu 
estou mais maduro 
(criança 8). 

Consigo levar mais 
embalagens (criança 
7)Sei mais coisas 
(criança 8)Sei que 
não posso ter 
preguiça (criança 8) 

O pequeno de hoje 
faz diferença 
amanhã (criança 
10).Afinal já somos 
todos crescidos 
(criança 1) 

Porque quando for 
grande quero viver 
neste planeta. 
Vamos separar 
como gente grande 
todas as 
embalagens usadas 
e todos os dias 
(narrador)Sociedade 
Ponto Verde 

Criança a 
andar em 
direcção à 
televisão 
(criança1) 

Criança a ir 
colocar 
embalagem 
nos ecopontos 
(criança 4) 

Movimento 
dos braços 
(criança 6) 

Botão a saltar 
da camisa 
(criança 7) 

Criança a 
transportar 
Caixote com 
embalagens 
(criança 7) 

Crianças a 
arrastarem 
outras para 
colocarem 
embalagem no 
ecoponto 
doméstico 

Criança a subir 
para o palanco 
(criança 10) 

Gesticular com 
a mão (criança 
10)Crianças a 
correrem para 
colocarem 
embalagens 
no ecoponto 
doméstico 

 

Criança 1 
(rapaz) azul 

Criança 2 
(rapariga) 
verde 

Criança 3 
(rapaz) 
amarelo 

Criança 4 
(rapaz) 
amarelo 

Criança 5 
(rapariga) 
amarelo 

Criança 6 
(rapariga) 
amarelo 

Criança 7 
(rapaz) verde 

Criança 8 
(rapaz 
óculos) verde 

Criança 9 
(rapariga) 
azul 

Criança 10 
(rapaz) azul 
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Toda a acção passa-se num estúdio e os personagens vestidos com as cores do ecoponto 

assumem quadrantes das várias realidades sociais, políticas e económicas, transmitindo que 

não ‘custa nada ir ao ecoponto’ agora que são mais adultos. 

 

Este anúncio é o mais longo com a duração de 00:45 segundos e um dos mais complexos 

tanto a nível das personagens, das frases utilizadas, do movimento e da cor. 

Neste anúncio “Crescidos. Vamos separar como gente grande todas a s embalagens”  há 

uma continuação tanto a nível das personagens, umas crianças são as mesmas, como do 

conteúdo das mensagens do “Piquenos” . 

As crianças estão claramente identificadas pelas cores da reciclagem, dos ecopontos amarelo, 

azul e verde. No próprio cenário predomina a cor verde salientando o ambiente e as 

preocupações ambientais. Todo o cenário está construído em ponto pequeno para transmitir a 

ideia de que as crianças cresceram, pois na verdade as crianças personagens são as mesmas 

do anúncio “Piquenos”  e continuam ainda pequenas na realidade. Este spot remete o receptor 

para um plano imaginário. 

“Porque quando for grande quero viver neste Planeta ” , transmite a mensagem deste 

anúncio no qual as mesmas crianças do anúncio 4 assumem um papel adulto e as atitudes 

face à reciclagem se mantém sem nenhum sacrifício associado. Bem pelo contrário como 

comprovam as falas dos personagens: “Agora as minhas pernas estão muito maiores”  e 

“não me custa muito ir ao ecoponto”.  Frases como: “os meus braços cresceram” ; “eu 

fiquei mais forte”  ou “eu estou mais maduro”  reflectem a conclusão final do anúncio e do 

facto das crianças terem crescido, pois assim e segundo uma delas salienta mesmo: “consigo 

levar mais embalagens”.   

Também demonstram que se as crianças pequenas aprendem a reciclar e separar as 

embalagens usadas colocando-as nos ecopontos respectivos, os adultos por serem maiores, 

podem reciclar muito mais e levar mais embalagens para os locais correctos. Mais uma vez a 

dicotomia criança - adulto é aqui exemplificada e pelas mesmas crianças dos outros anúncios. 

 

Os pequenos movimentos são uma constante neste anúncio, acompanhados pelas frases que 

lhes conferem um dinamismo embalador no desenrolar da própria acção e nas atitudes das 

crianças. A criança 1 anda em direcção à televisão que é o meio aqui representado como o 

divulgador da mensagem pedagógica. A criança 4 vai colocar correctamente as embalagens 

usadas nos ecopontos respectivos. A criança gesticula de forma divertida e a criança 7 diz que 

ficou mais ‘forte’ e o botão da camisa salta ao mesmo tempo. Por ser mais forte e mais 

crescida, também se assiste a criança 7 a transportar um caixote cheio de embalagens usadas.  

A criança 10 sobe para um palanco para discursar sobre a importância da reciclagem o que 

acaba por representar o mundo adulto das preocupações político-sociais ambientais. 

Finalmente os muitos figurantes existentes correm em toda a acção para demonstrar a ‘pressa’ 
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em se continuar a reciclar como já foi apreendido no anúncio de “Piquenos”, anúncio 4, do ano 

de 2005. 

A mensagem pedagógica é notória: “Porque quando for grande quero viver neste planeta”. 

Os outros indicadores apresentados no quadro abaixo vêm reforçar a mensagem pedagógica 

que acompanha toda a acção do anúncio. 

Quadro 34. Indicadores. Anúncio ano 2007 (continuação) 

Anúncio 6 Tom Moral Criatividade Humor Local Símbolos Som 
Crescidos. 
Vamos separar 
como gente 
grande todas as 
embalagens 

Ano: 2007 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:45 

 

Divertido 

Explicativo 

Infantil 

Pedagógico 

Exemplificativo 

Recordação 

Comparação 

Ternurento 

Simpático 

Em dois anos 
as crianças 
aprenderam a 
separar as 
embalagens 
usadas 
correctamente 

 

Cenário em 
ponto 
pequeno para 
simular que 
as crianças 
cresceram 

 

Assumido 

Subtil 

 

 

 

Interior 

Estúdio 

 

Televisão 
de cartão 
que emite 
sempre as 
mensagens 
dos 
anúncios 

Planeta 
terra 

Ecoponto 
doméstico 

Falas das 
personagens 

Música 
compassada 
a 
acompanhar 
as falas dos 
personagens 

 

 
O tom é divertido, explicativo, pedagógico, exemplificativo permitindo recordações e 

comparações ternurentas e simpáticas. A moral deste anúncio é: em apenas dois anos as 

crianças aprenderam  a separar as embalagens usadas correctamente. 

 

A criatividade neste anúncio está representada pelo cenário em ponto pequeno para simular 

que as crianças cresceram e são adultas agora. Pormenores como a televisão, o meio de 

comunicação por excelência o qual transmite as mensagens verdes do planeta ou mesmo a 

existência de um palanco, local onde habitualmente se discursa para um público determinado, 

reforçam a ideia da transmissão da herança pedagógica para as gerações vindouras de se 

separarem os lixos.  

 

Os símbolos ganham outro destaque. A televisão de cartão reciclado representa a importância 

da divulgação da informação ambiental através deste canal mediático. Já o desenho da Terra 

confere a mensagem explícita de salvar o planeta.A música está presente em toda a acção 

acompanhando as falas das personagens e estas frases vão sendo quase cantadas no 

intervalo dessas mesmas notas musicais. Quando se termina o texto oral, também a música 

termina cedendo grande ênfase ao teor da mensagem que acompanha todo anúncio: “Porque 

quando for grande quero viver neste planeta e afina l já somos todos crescidos” .  
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3.5.7. Anúncio 7 - Cada embalagem que colocar no Ec oponto ajuda a Laço 

Este anúncio passou 608 vezes na TVI ao longo do ano de 2008. os vários personagens da 

acção são figuras públicas que começam por agradecer umas às outras as embalagens vazias 

que vão para a reciclagem e que representam a ajuda efectiva à luta contra o cancro da mama. 

Ao reciclar os lixos domésticos está ao mesmo tempo a ajudar a associação Laço. 

Quadro 35. Indicadores. Anúncio ano 2008  

Anúncio 7 Personagens Mensagem 
Pedagógica 

Outras 
Causas 

Frases Movimento Cor 

Cada Emb que 
colocar no 
Ecoponto  ajuda 
a Laço 

Ano: 2008 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:30 

 

Adulto 1 (Ana 
Bola)  

Adulto 2 
(Fátima 

Adulto 3 (Ana 
Westerlund) 

Adulto 4 (Rita 
Ferro 
Rodrigues) 

Adulto 5 (Tânia 
Ribas) 

Adulto 6 (Sónia 
Araújo) 

Adulto 7 
(Mafalda 

Adulto 8 (Actriz 
Morangos) 

 

Cada 
embalagem 
que colocar 
no ecoponto 
ajuda a laço 
na luta contra 
o cancro da 
mama 

 

Apelo luta 
contra o 
cancro da 
mama 

Ajudar duas 
causas em 
simultâneo 

Obrigada. (adulto 
1)Como é que 
adivinhaste? 
(adulto 2)É para 
mim? (adulto 
3)Agora sempre 
que colocar uma 
embalagem usada 
no ecoponto não 
está só a dar um 
presente ao 
ambiente (adulto 
4)Mas também a 
todas as mulheres 
portuguesas 
(adulto 5)Tem 
muito por onde 
escolher, 
embalagens de 
papel, de cartão, 
frascos, garrafas 
de vidro e boiões. 
(adulto 1)Cada 
embalagem 
colocada no 
ecoponto ajuda a 
laço na luta 
contra o cancro 
da mamaPor isso 
quantas mais 
melhor (adulto 3) 

Vá lá (adulto 
6).Não é por mim. 
É por ela. (adulto 
6).Vai fazer 
toneladas de 
diferença (adulto 
5).Sociedade 
Ponto Verde 
(slogan) 

Laço (Lutamos 
Contra o Cancro 
da Mama) 

Ao receber um 
presente adulto 
1 agradece 

Movimento das 
personagens 
com a mão a 
abanar a 
embalagem 
presente 

Sorriso; 
presentes no ar 

Adulto 1 a 
colocar boiões 
no ecoponto 
verde. Adulto 2 a 
colocar laços nas 
embalagens  

Subentende-se 
movimentos nos 
adulto 5 e 6 pois 
trocam de cor de 
roupa desde o 
início até ao final 
do anúncio 

Mão a colocar o 
laço no 
finalPiscadela de 
olho (adulto5) 

SorrisosBatidas 
nos 
boiõesFigurantes 
no ecoponto a 
abanar as 
embalagens.Mão 
do adulto 6 a 
apontar para 
adulto 5 

Adulto 1 - 
roupa azul 

Adulto 2 - 
roupa verde 

Adulto 3 - 
roupa azul 

Adulto 4 - 
roupa verde 

Adulto 5 - 
verde e 
amarela 

Adulto 6 - 
roupa amarela 

Adulto 7 - 
roupa amarela 

Adulto 8 - 
roupa verde 

figurante - 
verdeFigurante 
- amarelo 

Ecoponto 
amarelo 

Ecoponto azul 

Ecoponto 
verde 

Rosa do laço e 
o Verde 
logótipo spv 

 

 

 



                                                                                                                      Marta Louçada Coelho 
                                                                                                     Mensagens Verdes. Anúncios na Televisão               

  

 80 

Neste anúncio estão envolvidas várias personalidades públicas muito conhecidas da sociedade 

portuguesa. Há um apelo à luta contra o cancro da mama e também à reciclagem. Ao ajudar o 

ambiente, separando os lixos, está também a ajudar o ambiente. Um comportamento bom, tem 

uma consequência também boa. 

 

As individualidades mediáticas como a Ana Bola, A Ana Westerlund, a Tânia Ribas, a Sónia 

Araújo, a Rita Ferro Rodrigues, entre outras reforçam a mensagem que se quer passar, ao 

associarem-se à causa em questão. Aparecem como um exemplo a seguir. Ajudar esta causa 

é como dar um presente a cada uma das mulheres portuguesas e implicitamente à reciclagem 

das embalagens usadas. “Como é que adivinhaste?” ; “É para mim?”  são as frases que 

iniciam a acção. O apelo é constante: “Vá lá” , dito por Sónia Araújo. Ou “não é por mim, é 

por ela” e “vai fazer toneladas de diferença” . 

 

Nas palavras de Rita Ferro Rodrigues: “agora sempre que colocar uma embalagem usada 

no ecoponto não está só a dar um presente ao ambien te” , e no reforço de Tânia Ribas de 

Oliveira: “mas também a todas as mulheres portuguesas”.  

 

“Tem muito por onde escolher, embalagens de papel, de cartão, frascos, garrafas de 

vidro e boiões” , segundo deixa bem claro Ana Bola. “Cada embalagem colocada no 

ecoponto ajuda a laço na luta contra o cancro da ma ma”  diz Sónia Araújo e conclui Ana 

Westerlund “por isso quantas mais melhor” .  

 

Estas frases presentes no anúncio demonstram de forma inequívoca o apelo à luta contra ao 

cancro e à importância da separação correcta dos lixos. O movimento em toda a acção é 

notório nos gestos constantes das personagens, nos sorrisos, nos recipientes que levantam no 

ar, na colocação de ‘laços’ nas embalagens que se transformam em presentes (aqui com um 

duplo sentido associado à instituição Laço visto que o laço é a marca da própria instituição) e 

ainda as batidas constantes nos boiões. 

 

As personagens estão vestidas com as cores dos ecopontos amarelo, azul e verde também 

representando a reciclagem. O cor-de-rosa está presente nos laços e também é a cor do 

logótipo da instituição Laço. 

 

A mensagem pedagógica é: cada embalagem que colocar no ecoponto ajuda a laço na luta 

contra o cancro da mama. 

 

A criatividade neste anúncio remete-nos para a utilização de personalidades públicas para 

reforçarem a mensagem que se quer passar ao público e pelo duplo sentido que o laço assume 

em toda a acção.  
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Como podemos observar no quadro seguinte, o tom é pedagógico, cordial, apelativo, 

explicativo, exemplificativo, solidário e altruísta. A moral deste anúncio é: reciclar as 

embalagens usadas ajuda o ambiente e a luta contra o cancro da mama. 

Todos os indicadores presentes reforçam o que temos vindo a dizer ao longo deste estudo. O 

simbolismo do laço presente nas embalagens, representa a boa acção ao darmos uma 

embalagem usada para a reciclagem, estamos ao mesmo tempo a dar um presente à 

associação Laço. 

 

Quadro 36. Indicadores. Anúncio ano 2008 (continuação) 

Anúncio Tom Moral Criatividade Humor Local Símbolos Som 
Cada 
Embalagem que 
colocar no 
Ecoponto  ajuda 
a Laço 

Ano: 2008 

Agência: TBWA 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:30 

Pedagógico 

Cordial 

Apelativo 

Solidário 

Altruísta 

Explicativo 

Exemplificativo 

 

Reciclar as 
embalagens 
usadas ajuda 
o ambiente e 
a luta contra 
o cancro da 
mama 

 

Embalagens 
usadas com 
um laço 

Duplo sentido 
do laço 

 

Solidário 

Assumido 

Interior 

estúdio 

 

Laço dupla 
simbologia 
(representa 
a luta 
contra o 
cancro e 
um 
presente) 

Ecopontos 
enormes 

Embalagens 
usadas com 
laços são 
presentes  

 

Falas das 
personagens 

Música 
constante 

Barulho das 
embalagens 
de vidro no 
ecoponto 

 
Há benefícios nesta campanha para a própria instituição e consequentemente para as 

mulheres que sofrem dessa doença. Os ecopontos enormes presentes no cenário também 

significam que separar os lixos nos ecopontos correctos é algo grandioso. 

A música é uma constante ao longo de todo o anúncio, assim como as frases das personagens 

companhadas pos sorrisos. Transmite-se um sentimento positivo em toda a acção. Ajudar os 

outros e ajudar o ambiente é algo positivo e que não custa nada. 

O recurso a personalidades públicas enfatiza o tom com que se transmitem as mensagens. 

Permitem uma identificação de igual para igual com o problema de saúde. Assim como o 

cancro é um problema de saúde geral e existe, infelizmente, nas mais variadas famílias  

(independentemente do quadrante social, político ou económico) tambéma separação dos lixos 

é (ou deverá ser) um problema de todos. Nete caso, a separação das embalagens usadas e a 

sua colocação nos ecopontos para serem encaminhadas para o processo da reciclagem é algo 

que deve ser assumido por todos. Fingir que o problema não existe, não o resolve. Devemos 

ser solidários, sobretudo com as questões que envolvem a sociedade no geral.
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3.5.8. Anúncio 8 - Teaser Verde.Obrigado por reciclar emba lagens de vidro no ecoponto verde  

 

Finalmente, este é o último anúncio da nossa amostra. Passou 303 vezes na TVI durante o ano 

de 2009. Este foi elaborado por outra agência de comunicação, rompendo com a existência 

das crianças como personagens, dando lugar a embalagens usadas com vida própria. Tem a 

duração de 00.16 segundos e apesar de ser o mais compacto a mensagem da transformação é 

bastante apelativa. No quadro é possível observarmos os indicadores que nos permitiram 

analisar este anúncio televisivo. “Dar e Receber” é a frase que resumo este anúncio. 

Quadro 37. Indicadores. Anúncio ano 2009 

Anúncio  8 Personagens Mensagem 
Pedagógica 

Outras 
Causas 

Frases Movimento Cor 

Ecoponto.Teaser 
verde. Obrigado 
por reciclar 
embalagens de 
vidro no 
ecoponto verde 

 

Ano: 2009 

 

Agência: RSCG 

 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:16 

 

Garrafa verde 
de cerveja 

 

Boião compota 
light 

 

Garrafa sumo de 
maçã 

 

Transformação 

 

Oportunidade 
de ter uma 
nova vida 

 

Uma garrafa 
de vidro tem 
oportunidade 
de se tornar 
outro 'ser' de 
vidro 

 

 Baseado em 
histórias reais  
(legenda) 

Ela passou por 
muito, mas nunca 
esqueceu as suas 
origens (narrador) 

Ela  sonha com 
uma nova vida 
(narrador) 

Ele deu tudo para 
chegar onde está 
(narrador) 

Será que vai acabar 
em cacos? 
(narrador) 

Dar e Receber 
(narrador) 

Brevemente num 
ecoponto perto de 
si (narrador) 

 

Câmara 
aproxima  e 
afasta-se dos 
personagens 
dando maior 
ênfase ao 
papel 
desempenhado 
pelas 
embalagens 

 

Garrafa verde 

Boião 
transparente 

Todo o 
cenário é 
verde a 
representar o 
teaser verde, 
do vidrão. 

O verde é 
sempre 
constante 

Amarelo, 
verde, azul 
são as cores 
do ecoponto 
e aparecem 
representadas 
pelo logótipo 

 

      
Este é o anúncio glamoroso desenvolvido por outra agência a RSCG e embora mantenha a 

mesma mensagem implícita nos outros anúncios que visam a reciclagem, há uma pequena 

viragem de criatividade. As personagens deixam de ser as crianças, para serem as próprias 

embalagens usadas que se aventuram na reciclagem. Ganham vida própria no anúncio como 

se pode ler no início do mesmo nas legendas: “baseado em histórias reais” . As frases 

utilizadas pelo narrador demonstram essa personalidade das embalagens: “ela passou por 

muito, mas nunca esqueceu as suas origens” , “Ela sonha com uma nova vida”  ou “Ele 

deu tudo para chegar onde está” . 
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A própria questão: “Será que vai acabar em cacos?”  vem dar força à importância de se 

reciclar e de se reutilizar a embalagem novamente. Nesse sentido, o “Dar e Receber”  não 

poderia ser mais claro.  

A mensagem pedagógica é: a oportunidade de se ter uma nova vida. Uma garrafa de vidro tem 

oportunidade de se tornar noutro ser, também de vidro. 

O tom com que são transmitidas as várias frases (ver quadro seguinte) reforça a mensagem 

pedagógica que se quer passar. O tom é narrativo, mas igualmente pedagógico e divertido. O 

anúncio conta uma história conferindo-lhe suspense, desejo, ambição, glamour, fama às 

personagens da acção que são as embalagens usadas.  

 

A moral subjacente é: as embalagens vazias podem ter uma nova vida, uma segunda 

oportunidade. Há vida para além dos cacos. 

 

Quadro 38. Indicadores. Anúncio ano 2009 (continuação) 

 
Anúncio Tom Moral Criatividade Humor Local Símbolos Som 
Teaser verde. 
Obrigado por 
reciclar 
embalagens de 
vidro no 
ecoponto verde 

Ano: 2009 

Agência: RSCG 

Entidade 
Emissora: SPV 

Duração:00:00/ 
00:16 

 

Pedagógico 

Narrativo 

História 

Suspense 

Desejo 

Ambição 

Glamour 

Fama 

Comparativo 

Mágico 

Divertido 

 

As 
embalagens 
vazias podem 
ter uma nova 
vida, uma 
segunda 
oportunidade. 
Há vida para 
além dos 
cacos 

 

Garrafas 
vazias têm 
personalidade 

Têm 
memórias 

Têm histórias  

Têm desejos 

Querem ter 
uma nova vida 

Cenário verde 
e com 
imagens 
históricas 
subliminares 
confere 
suspense 
relativamente 
ao futuro das 
garrafas 
vazias; à sua 
transformação 
e a uma nova 
vida 

Assumido 

 
Interior 

Estúdio 

 

Rótulo da 
garrafa 

Rótulo do 
boião 

Rótulo do 
sumo de 
maçã 

Voz off do 
narrador 

Música 
compassada 
acompanha 
toda a 
narrativa 
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No anúncio de 2009,  a criatividade é extrapolada para uma dimensão mais fantástica na qual 

as embalagens usadas, neste caso as garrafas vazias, têm uma vida própria e uma 

personalidade muito marcante. Têm memórias do que foram, têm desejos do que querem ser 

numa outra vida após a reciclagem. Têm também uma história de vida para lá do imaginável, 

pincelada por suspense e um futuro incógnito para lá dos cacos. 

 

O humor é envolvente, o suspense e o aspecto divertido dão um certo glamour a este anúncio 

que se torna diferente dos anteriores. O simbolismo é representado pelo rótulo da garrafa, do 

boião e do sumo de maçã. A voz off do narrador, grave e sensacionalista, confere 

espectacularidade ao anúncio, assim como a música que acompanha toda a narrativa. 
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IV CONCLUSÕES
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À luz desta dissertação de Mestrado “As Mensagens Verdes dos Anúncios na Televisão” que 

teve como pergunta de partida saber como evoluíram as mensagens nos anúncios 

ambientais que predominam nas televisões generalist as parece-nos claro que esta 

evolução a nível dos conteúdos tem vindo a surtir algum efeito nos números da reciclagem. 

Segundo nos explicou Teresa Cortes, da Sociedade Ponto Verde, “anualmente a SPV vê as 

quantidades de embalagens encaminhadas para a reciclagem aumentarem, não só devido ao 

aumento do número de participantes na separação das embalagens, mas também devido à 

melhoria da participação de quem já faz reciclagem”.  

A técnica de marketing chega mesmo a defender que estes dados são fruto da emissão dos 

anúncios divulgados nas televisões generalistas dizendo que são claramente consequência da 

comunicação desenvolvida junto do consumidor. Se é certo que este estudo não pretendeu 

estudar o efeito que os anúncios têm nos comportamentos dos receptores da mensagem 

veiculada não deixa de ser curioso constatar que os targets se identificam com as 

aprendizagens transmitidas nos anúncios e que estes têm um efeito de ressonância, no 

cérebro do consumidor/receptor (Jhally, 1995). As mudanças social e de atitude a que Kotler 

tanto se refere nos seus estudos de marketing encaixam neste papel da Sociedade Ponto 

Verde ao emitir os seus anúncios televisivos. 

Em particular no estudo da mensagem e dos símbolos associados às mensagens ambientais 

nos anúncios televisivos constatámos que todos eles estão embebidos de grande criatividade e 

que o facto de a televisão ser o meio de comunicação permite chegar a um maior número de 

receptores. 

 Um anúncio televisivo é bem mais complexo do que um anúncio de imprensa, por exemplo. O 

som, o movimento, a música, os cenários e os diferentes personagens com falas respectivas 

conferem uma complexidade ao anúncio, que o torna num mini filme televisivo, ficando a ecoar 

na memória dos telespectadores por mais tempo.  

Quantos de nós não se recordam das crianças vestidas com as cores da reciclagem, 

associando-as à Sociedade Ponto Verde neste tipo de anúncios ambientais? Ou nas 

embalagens que querem ter outra vida? Por essa mesma razão esta entidade aposta 

fortemente na televisão como canal privilegiado das suas mensagens ambientais e 

pedagógicas. Não é a única como podemos observar no universo recolhido para este estudo, 

mas é de facto aquela que mais anúncios emitiu na televisão e em maior quantidade. 

Se por um lado, como falámos ao longo deste estudo, os problemas ambientais ganharam 

projecção mediática em todo o mundo graças à televisão, não deixa de ser menos verdade que 

os anúncios emitidos pela televisão ganham uma projecção muito superior a qualquer outro 

tipo de anúncio que seja transportado por outro meio de comunicação social. 
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Os símbolos escolhidos nos anúncios demonstram claramente uma preocupação com a causa 

ambiental. O relógio presente no primeiro, por exemplo, demonstra o tempo a passar e ao 

mesmo tempo traduz um alerta para a mudança urgente de atitude. Pormenores como as 

embalagens usadas se transformarem noutras em plena acção revelam que tudo é possível, 

basta que assim o queiramos.  

A complexidade na mensagem transmitida pelas crianças e apesar do tom infantil, lúdico e 

divertido, comprova que uma mensagem séria pode ser transmitida de forma positiva e por 

crianças. Foi a apostar sempre num tom positivo que estes anúncios foram concebidos e ao 

longo deste período, 2002 a 2009, as conclusões a que chegamos é que a agressividade no 

tom das mensagens não aumentou, bem pelo contrário. A utilização de símbolos vem abrir um 

caminho à interpretação subjectiva (Chevalier e Gheerbrant, 1982) e completar o significado 

das mensagens.  

 

Os targets das mesmas, em traços gerais, são toda a população activa, homens e mulheres 

adultos, embora haja uma certa propensão para acreditar que o sexo feminino é mais dedicado 

às questões domésticas e sociais. Apesar de alguns anúncios serem claramente direccionados 

para as mulheres, como o da Laço do ano de 2008, em quase todos e como comprova Teresa 

Cortes: “em estudos realizados verificou-se que o target mais propenso à separação dos lixos é 

a mulher em idade adulta”. 

 

As hipóteses 

 

Ao visualizarmos os anúncios televisivos agrupámos as suas características segundo os 

indicadores estabelecidos na análise de conteúdo para melhor compreendermos semelhanças 

e diferenças entre eles. Estudámos a mensagem e os símbolos associados e ao compararmos 

essa informação conseguimos provar as hipóteses e responder aos objectivos traçados 

inicialmente neste trabalho de investigação. Sendo assim neste capítulo provamos as 

hipóteses como falsas ou verdadeiras e respondemos aos objectivos desta dissertação 

baseando-nos na informação recolhida ao longo deste estudo e que nos permitiu chegar às 

conclusões aqui apresentadas. 

 
Teste da hipótese: As mensagens ambientais têm um o bjectivo pedagógico e usam 

diferentes tons e abordagens para consegui-lo 

 

Após a análise dos anúncios e tendo presente a primeira hipótese : “As mensagens 

ambientais têm um objectivo pedagógico e usam difer entes tons e abordagens para 

consegui-lo ”, podemos provar que é verdadeira. Os anúncios desta amostra demonstram 

todos, sem excepção, objectivos pedagógicos associados e a mensagem transmitida ensina 

como separar os lixos correctamente valorizando sempre a importância de cuidarmos do 
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planeta através da reciclagem. São utilizados diferentes tons e abordagens na transmissão 

dessas mesmas mensagens como se pode comprovar.  

 

Na verdade, ao provarmos a veracidade desta hipótese fomos ao encontro do primeiro 

objectivo  deste trabalho: “analisar os diferentes modos de concretização da in tenção 

pedagógica das mensagens ”. Segundo Teresa Cortes, da Sociedade Ponto Verde: “o acto de 

separar os vários resíduos que se geram nos lares, hoje em dia, é um indicador da educação e 

desenvolvimento de uma população, pelo que há certamente a componente pedagógica nos 

anúncios, no sentido de ensinar como se faz a separação das embalagens e em como é 

simples fazê-lo gerando uma mudança de atitude”. 

 

Como podemos provar esta mudança assenta na mudança social defendida por Kotler e 

Roberto como “um esforço organizado, feito por um grupo (ou agente de mudança) visando 

convencer terceiros (...) a aceitar, modificar ou abandonar certas ideias, atitudes, práticas e 

comportamentos” (Kotler, L; Roberto: 1992:6). Nesta esteira também concordamos com o 

defendido por Fiske quando nos diz que o meio exerce uma influência nos valores com os 

quais os indivíduos se identificam e não há dúvida que o tema do ambiente tem vindo a ganhar 

força ao longo dos tempos, sobretudo a partir da década de 80 (Yearley, 1992). 

 

Logo no primeiro anúncio, o cientista ao perguntar ironicamente: “o Gervásio demorou 

exactamente 1 hora e 12 minutos a separar as embalagens usadas. E você de quanto tempo 

mais é que precisa?” compreende-se um tom agressivo e sancionatório pelo facto de os 

homens ainda não terem atitudes ambientalmente correctas. Também no anúncio: “Tens 

Orgulho nos teus Pais” o tom inspira a competição das crianças, mas sempre com o objectivo 

de preservar o ambiente. Pelo contrário no anúncio “Separar toca a todos” a abordagem a favor 

do meio ambiente é feita de forma claramente compensadora e positiva: ao ajudar o ambiente 

será recompensado.  

 

No anúncio de 2005 “Os Piquenos”, a abordagem simplista de “piquenos gestos de hoje fazem 

uma grande diferença amanhã” demonstra o duplo papel das crianças como emissoras de uma 

mensagem pedagógica directa. Esta indica que se todos fizerem um mínimo esforço hoje, as 

diferenças em prol do ambiente serão enormes, amanhã, e no mundo dos adultos e das futuras 

crianças que nascerão.  

 

Já no “Ecoponto Teatro” a abordagem ambiental é claramente mais marcante na 

transformação que está, obviamente, sempre presente em todos estes anúncios, mas aqui de 

forma ainda mais directa e notória. Mais uma vez as crianças como emissoras de uma 

mensagem ternurenta, mas verdadeira, cedem uma responsabilidade maior aos adultos pois 

têm obrigação moral e pedagógica de escutar a mensagem dos petizes. As crianças funcionam 

como um símbolo e permitem uma associação à mensagem em prol do futuro que se está a 
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passar e por isso não poderíamos concordar mais com a utilização que a publicidade faz dos 

símbolos e que a torna uma força tão poderosa e incontrolável (Pinto, 1997). 

 

No anúncio “Crescidos” de 2007, a abordagem é de alerta pois “quando for grande quero viver 

neste planeta”. Existe um seguimento do anúncio de 2005 do ecoponto doméstico que marca o 

início da separação das embalagens usadas para a reciclagem. No de 2008 a abordagem 

ambiental implica a associação a uma outra causa: a luta contra o cancro; neste também de 

forma pedagógica é transmitido o que se deve fazer para, ao ajudar o ambiente, ajudar-se ao 

mesmo tempo a Laço e as pessoas que sofrem deste tipo de problemas de saúde. Finalmente 

no “Ecoponto. Teaser verde” a abordagem é bem mais criativa, mas igualmente pedagógica. 

As personagens são embalagens que pretendem ter uma nova vida para além dos cacos da 

reciclagem o que transmite também uma verdadeira transformação na abordagem transmitida 

pelos anúncios da Sociedade Ponto Verde. 

Através das falas das personagens em todos os anúncios podemos concluir a existência de 

objectivos pedagógicos ensinando a separar correctamente as embalagens usadas. Apesar da 

mensagem ser explícita a apreensão do seu significado depende dos receptores e do sentido 

que dão ao apreendido. Por esse motivo, concordamos com Barthes e Campagnon quando 

afirmam que “o sentido não precede o texto, não está nele depositado, nem é um dado” 

(Barthes e Campagnon, 1987: 220). Ou seja a compreensão do que se está a transmitir 

depende da disponibilidade do receptor para essa mesma leitura ou visualização. A teoria da 

ressonância defendida por Schwartz neste estudo faz todo o sentido pois a mensagem terá, ou 

não, eco no receptor dependendo dos estímulos e das vivências de cada um. Neste caso, esta 

teoria também se aplica à recepção com que se recebe a entoação do tom com que é 

transmitida a mensagem. 

Teste da hipótese: as mensagens tornaram-se mais ag ressivas ao longo dos anos 

 

É possível provar a segunda hipótese  deste trabalho “As mensagens tornaram-se mais 

agressivas ao longo dos anos ”, como não sendo verdadeira. Através dos dados analisados, 

podemos depreender que no início os conteúdos eram bem mais alarmistas, passando depois 

a assumir características positivas e no final até um tom mais neutro, como é exemplo o último 

anúncio. A reforçar esta análise, quando inquirimos Teresa Cortes sobre se: “ao longo dos 

anos os anúncios ganharam um tom mais alarmista?”, a resposta não poderia ser mais clara: 

“não, antes pelo contrário. A Sociedade Ponto Verde assenta a sua comunicação num tom 

positivo. Encaramos a reciclagem das embalagens com optimismo e com repercussões 

fantásticas no futuro do ambiente. É este o nosso tom, mostrar as vantagens da reciclagem das 

embalagens e em como isso se reflecte favoravelmente no nosso dia-a-dia, no nosso futuro, no 

nosso planeta”.  
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Chegámos a esta conclusão através da análise dos anúncios. Vemos no primeiro a existência 

do binómio animal irracional/ animal racional revelando um tom agressivo, confrontando-se 

uma atitude animal mais ‘inteligente’ face à atitude ‘menos educada’ dos homens, apesar de 

estes últimos serem considerados mais racionais e consequentemente mais inteligentes.  

Na mensagem de 2003, o tom é também claramente agressivo apelando para a competição 

entre as várias crianças desafiando-as a demonstrarem atributos face ao orgulho que sentem 

pelos progenitores. Mas tudo isto de forma sempre desafiadora e muito competitiva. 

No anúncio de 2004 “Atentos. Separar toca a todos” o tom da mensagem contrasta com os 

anteriores, pois é positivo - é valorizada uma atitude ambientalmente correcta, dando origem a 

uma recompensa concreta.  

Já no de 2005 o tom inspira ternura, é divertido e simpático sendo por isso mais positivo. 

Revela a chegada do ecoponto doméstico como algo também positivo e incita à aquisição de 

um para a melhor separação das embalagens dos lixos logo em casa, embora não remeta para 

nenhuma obrigação directa.  

No anúncio de 2006 o tom é positivo e de forma ainda mais elaborada pois remete para um 

imaginário educativo no qual as embalagens têm um final feliz. Em todos estes há uma 

continuidade optimista e uma associação ao meio ambiente sempre positiva, não alarmando os 

destinatários face ao futuro do planeta, nem condenando as atitudes, ainda pouco correctas, 

dos homens. 

O anúncio de 2007 é claramente positivo permitindo recordar atitudes ambientalmente 

correctas, valorizando um tom explicativo de forma divertida e no de 2008 o tom é positivo, 

assumindo uma mensagem altruísta e solidária pois ao ajudar uma causa está ao mesmo 

tempo a ajudar outra, neste caso, a luta contra o cancro. Todo o tom é positivo e compensador. 

Finalmente o último anúncio assume um tom neutro. Apesar de toda a mensagem ser original e 

nos remeter para as vantagens da transformação e da reciclagem não há um tom 

iminentemente positivo pois não incita directamente à separação dos lixos ou a uma 

recompensa visível após essa atitude ambientalmente válida. 

 

Teste da hipótese: os anúncios revelam sofisticação  linguística ao longo dos tempos 

 

O tom dos anúncios está intimamente ligado com o próprio conteúdo da mensagem e a forma 

como é transmitida. À semelhança do que já foi dito anteriormente, também o conteúdo 

semântico das mensagens se faz acompanhar da mesma carga emocional. Estamos em 

condições de provar a terceira hipótese  como verdadeira “os anúncios revelam 

sofisticação linguística ao longo dos tempos” , de tal maneira é visível nos anúncios de 
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2006, no “Ecoponto Teatro”, de 2007, “Crescidos” e sobretudo no último, de 2009, “O Teaser 

Verde”, exemplos dessa linguagem.   

No anúncio de 2006 frases como “era uma vez uma embalagem de cartão e um simpático 

boião” , “ o boião de compota agora é uma garrafa toda janota” ou ainda “ e a lata de atum, 

quem diria, hoje é o pára-lamas da bicicleta da minha tia” são exemplo disso. Outras frases, 

presentes no de 2007, “Crescidos”: Eu estou mais maduro” ou “o pequeno de hoje faz 

diferença amanhã” confirmam essa linguagem mais complexa. Estes anúncios remetem-nos 

para um cuidado linguístico mais elaborado com pinceladas de humor e duplo sentido. 

Sobretudo no último anúncio analisado no qual se denota uma linguagem mais sofisticada 

como se depreende nas falas do narrador: “Ela sonha com uma nova vida” e “Ele deu tudo 

para chegar onde está. Será que vai acabar em cacos?”. Por tudo isto, não poderíamos estar 

mais de acordo com Guzman, Ramon (1993) quando dizem que a imagem no anúncio 

publicitário não dispensa o elemento verbal, a sua função é de orientação de toda a mensagem 

e ajuda a leitura.  

Teste da hipótese: os anúncios demonstram para quem  são divulgados e através da 

mensagem entende-se tacitamente o target 

 

Em todos os conteúdos ambientais está sempre presente a importância de separar as 

embalagens usadas a pensar no bem-estar ambiental, através de uma técnica sustentável 

amiga do futuro do planeta: a reciclagem. Poderemos provar a quarta hipótese  “os anúncios 

demonstram para quem são divulgados e através da me nsagem entende-se tacitamente 

o target” como verdadeira. Nesse sentido, também o quarto objectivo desta investigação 

pretendeu “analisar os diferentes targets tacitamente visados pelos anúncios ”. 

Naturalmente cada anúncio tem um público definido e, apesar dos diferentes conteúdos das 

mensagens colocadas na sua maioria na boca de crianças, é notória a dicotomia criança – 

emissora da mensagem ambiental e do criança/ adulto – receptor da mesma. Nos anúncios de 

2003, 2005, 2006, 2007 as crianças não são sempre as mesmas, mas há algumas que 

aparecem constantemente nesses quatro anúncios conferindo-lhes uma certa continuidade 

visual, mas também linguística, manifestando que a reciclagem e as atitudes ambientais não 

são estáticas ou momentâneas, mas que devem obedecer a uma certa regularidade de 

comportamentos. Mais: deve reciclar-se todos os dias e não só quando somos pequenos ou 

quando visualizamos estes filmes pedagógicos.  

O recurso a elementos comuns nestes anúncios quer dizer precisamente isso. As cores 

utilizadas: o azul, o amarelo e o encarnado representam a reciclagem. Isto é visível através da 

presença não só dos ecopontos, como das roupas dos personagens em todos os anúncios. 

Apenas no primeiro há um recurso constante à cor branca, presente nas batas dos cientistas.  
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A utilização de outros elementos como o som, o movimento, os personagens e os símbolos, 

demonstram claramente o target que se pretende atingir e também revelam a criatividade 

subjacente e o cenário pedagógico simplista utilizado para abranger não só adultos como 

crianças. Por esse motivo não há recurso a demasiados símbolos para não desviar os 

receptores dos objectivos directos das mensagens: separar, reciclar e reutilizar. Esta 

mensagem  é inspirada na política dos 3Rs. 

Em traços gerais, segundo a entidade emissora a comunicação elaborada através dos 

anúncios publicitários é direccionada a toda a população: “pois promovemos um gesto que 

deveria ser praticado por todos, o da separação das embalagens. No entanto, em estudos 

realizados, verifica-se que o target mais propenso à separação é a mulher em idade adulta” – 

estas são as palavras, em jeito de conclusão, de Teresa Cortes, da Sociedade Ponto Verde. 

Podemos então concluir que através da análise dos anúncios consegue compreender-se que 

receptores é que são visados pelas mensagens dos mesmos. Claramente em todos eles o 

apelo pedagógico é para o homem/ mulher adultos, a população em geral, que deverá 

aprender a separar os lixos domésticos e ganhar consciência das questões ambientais.  

Contudo, visto que são as mulheres normalmente as mais preocupadas com as tarefas 

domésticas, afirmamos que estas mensagens com o intuito de gerar uma mudança de atitude 

se dirigem, em primeiro plano, às mulheres. Todavia, ao se recorrer-se à jovialidade das 

crianças como veiculadoras da mensagem ambiental, também podemos concluir que existe 

uma identificação com outras da mesma idade e que estas crianças se tornam receptoras 

atentas dos ensinamentos da reciclagem. 

Para finalizar é importante referir que ao longo deste estudo encontrámos pontos em comum 

sobretudo a nível das cores da reciclagem e dos ecopontos sempre visíveis a terminar a acção 

como se fosse o pack-shot a que se refere Joannis (1998). E neste ponto não poderíamos 

estar mais de acordo que em televisão o tempo é de facto importante e ter a capacidade de 

resumir a acção em poucos segundos é determinante na compreensão da mensagem que se 

quer passar. 

Todas as outras cores associadas, os cenários e os pormenores da chuva de papéis (2006), 

por exemplo, da casca de banana amarela a cair no caixote do lixo correcto (2002) ou a mãe a 

levar pela mão o filho até ao ecoponto certo (2003) revelam importância cromática a todas as 

acções dos anúncios emitidos.  

O som também é algo que não nos passou alheio visto que a entoação das narrações ao longo 

das várias acções, as músicas presentes e a espectacularidade cedida pela voz off de alguns 

narradores como no caso do anúncio de 2003 ou de 2009 permitem concluir nas mensagens 

transmitidas o grau de importância que se quer dar. 
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Em particular estes anúncios ao serem divulgados pela televisão ganham uma mediatização e 

importância únicas pois não há dúvida que o anúncio publicitário se torna mais completo e 

assertivo ao chegar aos receptores. Neste sentido não poderíamos estar mais de acordo com a 

investigadora Schmidt ao referir-se ao papel deste meio: “a televisão representa um papel 

hegemónico no processo comunicativo sendo o maior difusor de informação e de cultura – no 

sentido de cultura ‘tele-emitida’” (Schmidt, 2001: 130).  

Também Ferreira (Quercus) concorda que “a televisão é provavelmente o meio mais cativante 

para a transmissão de mensagens ambientais de diferente natureza”. Concluímos então que a 

mensagem transmitida ganha outra relevância quando todos os símbolos se transformam 

numa história de fácil assimilação e compreensão chegando de forma massificada aos 

diferentes receptores.  

Por um lado, o anúncio televisivo é o mais completo e a mensagem lúdica que transporta torna-

se propriedade quase exclusiva dos meios audiovisuais: “a força da imagem, do movimento e 

do som é uma mais-valia quando se pensa na comunicação de impacto junto do grande 

público” (Galhardo, 2006:15) por outro, quando se partilham esses anúncios qualquer dos 

símbolos escolhidos “pode denotar sentimentos, emoções ou características tanto do produtor 

como do receptor da mensagem (Gonçalves, 2006:16)” e vir a influenciar as suas atitudes 

presentes e futuras. 

 

Outras conclusões  

 

Ao respondermos ao primeiro objectivo desta dissertação “analisar os diferentes modos de 

concretização da intenção pedagógica das mensagens”  podemos concluir que todas as 

mensagens têm objectivos pedagógicos e que a sua intenção é ensinar os receptores a 

separarem correctamente as embalagens usadas e partilharem uma causa comum que é a 

preservação do ambiente.  

Neste sentido, apercebemo-nos que utilizando diferentes personagens e tons na divulgação da 

mensagem verde a intenção é de facto influenciar as atitudes dos receptores incitando-os a 

modificarem os seus hábitos na separação dos lixos.  

Seja através do recurso a animais, a crianças simpáticas que representam elas próprias as 

cores dos ecopontos, a outras que comparam os feitos fantásticos dos pais valorizando 

aqueles que têm uma atitude ambientalmente sustentável, seja através de recompensas, de 

ajudar causas sociais, como no caso do anúncio da Laço, ou mesmo permitindo a visualização 

das embalagens usadas como seres com vida própria – como se comprova na visualização do 

último anúncio, o Teaser Verde.  

Todos os anúncios com diferentes modos de concretização, servindo-se da criatividade e do 

próprio tom da mensagem, como já foi referido pretendem ensinar algo ao target envolvido. ”É 
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nesta medida que a publicidade não só reflecte como também enforma o imaginário individual 

e colectivo” (Pinto, 1997:39). 

O tom existente nos anúncios tem vindo a ser mais positivo ao longo dos tempos o que permite 

ir ao encontro do segundo objectivo “as principais modificações no conteúdo e na estrutu ra 

do tom dos vários anúncios ”. Em particular desde o primeiro anúncio, do ano 2002, o tom 

tem vindo a alterar-se. Resumindo, nesse anúncio o tom é essencialmente sancionatório na 

medida em que o homem é completamente envergonhado pelo cientista: “E você de quanto 

tempo mais é que precisa?” permite intuir a crítica mordaz feita à Humanidade pelas atitudes 

ainda pouco verdes. Esse compulsivo entendimento que Kant fala ainda está longe de chegar 

aos homens assim como a vontade de seguir os passos do primata do anúncio.  

Concordamos com Flores quando diz que a destruição do ecossistema não é mais que a auto- 

negação dos homens e que acarreta a sua destruição biológica. O anúncio de 2003 é também 

negativo instaurando a competição pouco saudável das crianças ao compararem os feitos dos 

seus pais e ecoando a mensagem: “Mas a minha mãe é que é a maior porque faz com que o 

futuro do nosso país seja muito melhor”.  

Toda a evolução que acompanha a carga semântica nas mensagens ambientais vem ao longo 

deste período, sobretudo depois dos anúncios de 2002, 2003 e 2004 demonstrar que apesar 

de alguma complexidade o tom evolui de um sentimento negativo para outro positivo onde 

separar os lixos é fortemente compensatório e em alguns casos até dá prémios, como no 

anúncio “Atentos. Separar Toca a Todos”, de 2004.  

Os outros são muito positivos, dotados de afecto e diversão através das crianças. Ícone aqui 

sempre associado aos anúncios da Sociedade Ponto Verde e à temática da reciclagem e da 

aprendizagem da separação dos lixos e da utilização correcta dos ecopontos.  

Símbolo esse que representa a esperança no futuro verde. Por um lado porque é desde tenra 

idade que se deve ter consciência da separação dos lixos e por outro porque, para as crianças 

de amanhã poderem ter um planeta saudável, todos têm de se empenhar na preservação 

ambiental, já hoje.  

É por isso que concluímos que ainda há um longo trajecto a percorrer e imperativamente com 

custos para a Humanidade e concordamos com Melo e Pimenta quando dizem: “devemos legar 

aos nossos filhos um mundo melhor do que nos foi legado a nós” (Melo e Pimenta, 1993: 56). 

Quando nos deparámos com “estudar o papel do humor nas mensagens e na sua 

eficácia” , constatámos o recurso fluído e constante à existência do humor em todos os 

anúncios. Em alguns casos de forma continuada (tanto na mensagem como na utilização das 

mesmas crianças) e articulada, como no anúncio de 2005 (“Piquenos”) e 2007 (“Crescidos”), 

conferem um carácter coerente e eficaz na transmissão das mensagens ambientais pois é 

notória a causa/efeito que se distingue desses dois anúncios sempre com humor. No primeiro 
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ainda estavam a iniciar-se na reciclagem e no segundo já são crescidos e mantém as mesmas 

atitudes ambientais e continuam a separar as embalagens usadas de forma divertida. 

Por exemplo, logo no primeiro anúncio do Gervásio recorre-se ao humor graças à utilização 

deste primata bebé que inspira confiança e simpatia por parte de todos, adultos e crianças. Um 

animal que aprende rapidamente a ser amigo do ambiente, manifestando alegria e boa 

disposição no desempenho desse papel é algo que sobressai na análise destes oito anúncios. 

O carinho presente entre o cientista 1 e o primata, ao dar-lhe a mão ou mesmo a dar-lhe a 

recompensa, reforça a existência desse humor subtil. 

Em todas as mensagens pedagógicas o humor está presente. No anúncio de 2005, “Piquenos” 

as crianças conferem simplicidade e diversão à mensagem tanto nos gestos que utilizam, como 

nas brincadeiras que manifestam ao colocarem as embalagens usadas nas orelhas, na boca 

ou mesmo quando transportam outras crianças num carrinho de forma brincalhona. Os 

aspectos lúdicos associados aos anúncios cedem um humor fluido e marcam a posição deste 

tipo de anúncios no mercado televisivo.  

Já o de 2006, “Ecoponto do Teatro” manifesta muita magia na transformação das embalagens 

recicladas e a criança de óculos destaca-se claramente das outras com a frase: “com a breca o 

que se passou não lembra o careca” e por ser também o mesmo a terminar o teatro voltando a 

abrir o pano verde com ar trocista. Noutro anúncio de 2007, a mesma criança de óculos 

também se destaca pelos movimentos divertidos e ri e faz rir. 

Finalmente é no último anúncio de 2009, ao se conferir às embalagens de vidro uma 

personalidade própria com uma descrição física e psicológica de estrelas de cinema, 

salientando que as histórias são baseadas em vidas reais, que se assiste a um humor 

sofisticado. Ainda mais do que nos anúncios anteriores, pois as embalagens têm a capacidade 

de transportar o receptor para o imaginário infantil sem ser necessário o recurso à utilização de 

crianças como emissoras da mensagem pedagógica e mantendo o tom divertido.  

Em particular através da análise semiológica da mensagem dos anúncios não poderíamos 

estar mais de acordo que ao longo destes sete anos a carga semântica evoluiu de uma forma 

mais criativa, deixando espaço ao receptor para a compreensão ambígua das mensagens e 

dos símbolos presentes. Estes ao se afastarem do significado convencional abrem caminho à 

interpretação subjectiva (Chevalier e Gheerbrant, 1982). E, numa análise de conteúdo, a 

mensagem linguística perde a essência defendida por Saussure e assume um procedimento 

muito mais subjectivo. 

Se o anúncio do Gervásio é criativo e divertido, e a introdução de um chimpanzé confere um 

toque de originalidade, os outros que se lhe seguem, sobretudo os do ano 2005 do Piquenos. 

Ecoponto Doméstico, o de 2006 com o Teatro ou o de 2007 Crescidos não lhe ficam atrás. 

Sobretudo porque a utilização de crianças confere uma espécie de esperança, magia e 

infantilidade à mensagem que se quer transmitir, mas ao mesmo tempo uma sabedoria 
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espontânea de que os mais novos são o futuro e por isso mesmo defendem atitudes 

ambientalmente correctas.  

Mais: explicam-nas aos adultos de forma simpática, divertida e prática. No próprio desenrolar 

da acção, nestes três anúncios é visível a transformação das embalagens usadas em outras 

novas, ganhando assim vida própria ao serem recicladas e novamente aproveitadas, 

reutilizadas.  

Por mais simples e directas que sejam as falas das personagens, o teor infantil mas com uma 

moral subjacente remete-nos para o imaginário idílico das histórias infantis, prendendo a 

atenção dos receptores, graúdos e miúdos. Continuando sempre a manter o objectivo 

intrínseco da pedagogia e ensinando aos receptores como separar as embalagens usadas 

estes três anúncios conferem positivismo a toda a mensagem a ser transmitida.  

Ao falarmos em criatividade nos signos não podemos deixar de falar no último anúncio, o 

Teaser Verde, no qual a originalidade ganha a todos os outros por colocar as embalagens 

usadas com uma vida de estrelas de cinema, com emoções, sentimentos, desejos e 

aspirações.  

Seria injusto concluir que este anúncio é mais original do que os outros mas o simples facto de 

romper com a continuidade estabelecida, sobretudo onde as crianças são sempre uma 

constante cede um carácter inovador, sem sombra de dúvida, à temática da reciclagem e abre 

portas ao imaginário com o mesmo rigor que a razão permite o entendimento da mensagem. 

Por esse motivo, não poderíamos concordar mais: “a imaginação já não é vilipendiada como a 

louca da casa. Ela foi reabilitada, irmã gémea da razão. Como inspiradora de descobertas e do 

progresso” (Chevalier e Gheerbrant, 1982:9). 

Os receptores dos anúncios são os adultos, pois são eles os grandes responsáveis pela 

destruição do planeta ou pela fabricação incomensurável de lixos. Mas também são as 

crianças, os adultos do futuro. Neste ponto estamos a responder à análise dos diferentes 

targets tacitamente visados pelos anúncios”, desta dissertação.  

Podemos então afirmar que os targets destes anúncios são toda a família (Teresa Cortes). 

Colocar as crianças como principais emissores da mensagem pedagógica é algo que atrai as 

atenções tanto de outras como dos mais velhos. É uma forma de elevar a preocupação pelo 

planeta em que vivemos e é uma forma de preservamos o futuro ambiental das próximas 

crianças que virão a ser, as gerações futuras.  

A mensagem associada obriga os adultos a comprometerem-se com o ambiente visto que até 

as crianças, tão pequenas, já se preocupam e agem em prol da preservação ambiental. Isto 

vem ao encontro de que “a palavra na publicidade passou a assumir valores diferentes além do 

seu significado lexical e simbólico” (Gonçalves, 2006: 8), e permite uma apreensão de todo o 

conteúdo de uma forma mais profunda. Também encontramos na recepção da mensagem uma 
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“espécie de simbiose” (Chevalier, Gheerbrant) quando a imagem ganha valor de símbolo numa 

determinada mensagem e o seu significado é compreendido pelo receptor. 

Todavia no anúncio da Laço é notório que o target visado é a mulher. No anúncio de 2008, 

recorreu-se a personalidades públicas femininas para dar ênfase ao apelo da mensagem que 

se queria transmitir - ao ajudar uma causa está a ajudar outra - e nesse sentido o público é 

claramente feminino.  

Há uma identificação, por um lado, com as mulheres que sofrem de cancro de mama (ou 

poderão vir a sofrer) e por outro também são elas que normalmente assumem as tarefas 

domésticas da separação dos lixos. Os receptores da mensagem são claramente as mulheres 

adultas. É um apelo de mulher para mulher.  

Em particular, Teresa Cortes diz-nos que “com a associação à Laço, o nosso objectivo era que 

o consumidor tivesse em mente, ‘a minha colaboração contribui de forma directa para a causa, 

ao mesmo tempo que ajuda o ambiente’”. E defende que o apelo era para toda a família, e não 

só para a mulher em particular: “A opção pela associação à Laço teve por base o 

reconhecimento de que o cancro da mama afecta toda a família, e que toda ela pode ajudar 

separando as embalagens”. 

No Teaser Verde de 2009 a mensagem é direccionada a homens e mulheres adultos, apesar 

do recurso à originalidade tentar abranger um público que distinga o duplo sentido do 

conteúdo. E que ao se preocupar com o futuro das embalagens usadas dê valor à reciclagem e 

à criatividade na reutilização das mesmas.  

Finalmente, enquadramos estes anúncios televisivos na esfera do marketing social pois estas 

mensagens funcionam integradas em campanhas de sensibilização e educação demonstrando 

as práticas ambientais como algo benéfico para todos: homens, crianças, planeta. Sem se 

recorrer ao drama ou ao alarmismo toca-se num problema seríssimo das sociedades 

modernas, como é o do futuro dos lixos domésticos e a reutilização das embalagens usadas.  

Através da análise de conteúdo destas mensagens, concluímos que uma atitude benéfica, 

tomada hoje isoladamente, em prol do ambiente, se traduz numa consequência positiva no 

planeta Terra, amanhã. E que transmitir essa mensagem num tom divertido e positivo não 

retira qualquer seriedade e importância ao tema ambiental. 
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ANEXOS 

 

Nota: Os anúncios da amostra vão no cd juntamente com a dissertação 



   

 

 

Anexo1 - Entrevista Sociedade Ponto Verde 

Dra Teresa Cortes, técnica de marketing, da Sociedade Ponto Verde 

Entrevista realizada no dia 18 de Novembro de 2010 

1. Estes anúncios publicitários emitidos pela Sociedade Ponto Verde no período entre 2002 e 

2009 que objectivos têm associados? 

Os objectivos das campanhas da Sociedade Ponto Verde são criar na população uma 

mudança de atitude face à reciclagem dos resíduos de embalagens aumentando a sua 

participação na separação dos mesmos. Na globalidade este é o objectivo. Existem depois por 

filme eventualmente objectivos mais específicos como seja dar a conhecer as regras de 

separação, quais os materiais de embalagens que devem ser separados, mostrar como 

funciona o sistema ou informar em que se transformam as embalagens depois de recicladas. 

2. Há objectivos pedagógicos concretos por detrás dos anúncios? E outros? 

O acto de separar os vários resíduos que se geram nos lares hoje em dia são indicadores da 

educação e desenvolvimento de uma população, pelo que há certamente a componente 

pedagógica nos anúncios no sentido de ensinar como se faz a separação das embalagens e 

em como é simples fazê-lo gerando uma mudança de atitude. 

Segundo a amostra elaborada a partir do Universo cedido pela RTP, a partir dos critérios dos 

anúncios mais vezes transmitidos, chegámos à conclusão que durante 2002 e 2009 a entidade 

que mais anúncios transmitiu na televisão portuguesa foi a Sociedade Ponto Verde. Na sua 

opinião, que justificação poderemos encontrar? 

Desde 2004 que a SPV focalizou a globalidade da sua comunicação nos mass media, 

nomeadamente na TV como forma de chegar ao máximo de consumidores. Localmente, os 

SMAUT (Sistemas municipais e Autarquias, nossos parceiros) comunicam com os concelhos e 

populações que abrangem, pelo que a SPV responsabiliza-se por uma comunicação mais 

massificada e geral, apostando fortemente na TV. 

3. Ao longo dos anos os anúncios ganharam um tom mais alarmista? 

Não, antes pelo contrário. A Sociedade Ponto Verde assenta a sua comunicação num tom 

positivo. Encaramos a reciclagem das embalagens com optimismo e com repercussões 

fantásticas no futuro do ambiente. É este o nosso tom, mostrar as vantagens da reciclagem das 

embalagens e em como isso se reflecte favoravelmente no nosso dia a dia, no nosso futuro, no 

nosso planeta.  



   

 

4. É possível estabelecer algum paralelismo entre os anúncios emitidos e o aumento da 

reciclagem por parte dos receptores da mensagem? Quais os resultados  práticos na 

reciclagem? 

Sim, anualmente a SPV vê  as quantidades de embalagens encaminhadas para reciclagem 

aumentar, não só devido ao aumento do nº de participantes na separação das embalagens, 

mas também devido à melhoria da participação de quem já faz reciclagem Estes dados são 

claramente consequência da comunicação desenvolvida pela SPV junto do consumidor. 

5. Porquê a associação a outras causas de solidariedade social, valorizando outros valores 

implícitos, como a luta contra o cancro? 

A participação na reciclagem é tanto maior, quanto maior for o benefício percebido pelo 

consumidor. Se esse benefício for próximo no tempo e mensurável, a participação será 

facilitada. Com a associação à Laço, o nosso objectivo era que o consumidor tivesse em mente 

“A minha colaboração contribui de forma directa para a causa, ao mesmo tempo que ajuda o 

ambiente”. A opção pela Associação à Laço teve por base o reconhecimento de que o Cancro 

da Mama afecta toda a família, e que toda a família pode ajudar separando as embalagens.  

O que se pedia à população era que separasse as embalagens usadas e as colocasse nos 

ecopontos. Por cada tonelada de embalagens enviada para reciclagem, a SPV e os SMAUT 

contribuíam com 1,5€. Foi assim possível adquirir 2 unidades móveis de rastreio do cancro da 

mama, que servem anualmente cerca de 20.000 mulheres portuguesas.  

6. A Sociedade Ponto Verde possui uma estratégia organizada de sustentabilidade ambiental? 

Isso é notório nos anúncios emitidos? 

A própria área de actividade da SPV é na sua essência em prol da sustentabilidade ambiental. 

A componente pedagógica dos nossos anúncios para que o consumidor adopte hábitos de 

separação das embalagens tem como consequência o aumento da população com uma atitude 

proactiva na esfera ambiental. 

7. A mensagem de cada anúncio que target tem definido? 

A Sociedade Ponto Verde comunica para toda a população, pois promovemos um gesto que 

deveria ser praticado por todos, o da separação das embalagens. No entanto, em estudos 

realizados, verifica-se que o target mais propenso à separação são as mulheres em idade 

adulta. 

Definição Reciclagem 

Reprocessamento dos resíduos de embalagem num novo processo de produção, para o fim 

inicial ou para outros fins, incluindo a reciclagem orgânica, mas não a valorização energética. 



   

 

Anexo 2 - Entrevista Quercus 

Francisco Ferreira, Quercus 

Entrevista realizada por e-mail no dia 7 de Janeiro de 2011 

 

1. Na sua opinião, a televisão tem um papel mediático na divulgação das mensagens 

ambientais? Como surgiu a ideia do Minuto Verde da Quercus? 

 

Absolutamente. A televisão é provavelmente o meio mais cativante para a transmissão de 

mensagens ambientais de diferente natureza. Em causa está o número de pessoas 

abrangidas, a capacidade da imagem e do movimento para divulgar as mensagens, quer 

através de emoções positivas quer pelo confronto pela negativa. 

O Minuto Verde surgiu da convicção da Quercus de que a população já está na sua maioria 

sensibilizada para as questões ambientais (de acordo aliás com avaliações do Instituto de 

Ciências Sociais e do Eurobarómetro), e não tem sentido estar a veicular mensagens genéricas 

mas sim aspectos muito práticos e simples relacionados com o ambiente. Mais ainda, as 

pessoas em televisão cansam-se de formatos longos, principalmente se for em alturas de 

alguma pressa como a manhã. Assim a ideia nasceu depois de várias conversas com 

profissionais ligados à televisão, tendo a ideia sido proposta à SIC Notícias e depois mais tarde 

à RTP num horário particularmente interessante como é o da manhã. 

 

2. Que mensagem pedagógica pretendem divulgar? 

Acima de tudo mensagens simples, exequíveis, que permitam uma aprendizagem rápida pela 

audiência, que representem um benefício ambiental eventualmente conjugado com outro como 

um benefício económico ou social. 

  

3. E que tom está subjacente nas mensagens? Consegue fazer um paralelismo da evolução do 

tom dessas mensagens desde 2002 a 2009? Tornou-se mais alarmista, positivo ou neutro? 

 

O tom utilizado no Minuto Verde é, no quadro das regras acordadas sobre o próprio programa 

com a RTP, marcadamente positivo. Aliás, a Quercus tem tradicionalmente na sua intervenção 

pública visível um tom que as pessoas interpretam como  negativo, e portanto a ideia é 



   

 

precisamente desmistificar esse preconceito, balançando-o, mas comparando por vezes um 

“mau” comportamento ambiental com uma opção mais correcta. 

  

4. De alguma forma a televisão influencia as atitudes e comportamentos dos cidadãos? Pensa 

que as mensagens transmitidas têm um 'eco comportamental' no grande público? 

Definitivamente, Não apenas há estudos sobre essa matéria que o revelam, como temos o 

contacto diário com muitas pessoas que vêem e comentam o programa e que relatam a sua 

mudança de comportamentos face às recomendações feitas. Há portanto um peso grande na 

sensibilização e educação ambiental assumida pela “Minuto Verde”. 

 

5. Quais as principais linhas de actuação da Quercus no panorama nacional? 

  

A Quercus tem um conjunto de áreas de intervenção muito diversificadas que passam por 

temas como a energia e as alterações climáticas, a conservação da natureza, os recursos 

hídricos, os resíduos. Há na natureza de intervenção da Quercus várias vertentes como a 

sensibilização e educação ambiental, as acções mais mediáticas de alerta para determinados 

temas, uma actuação jurídica, a própria investigação como forma de coligir informação 

indispensável para uma intervenção mais credível e consubstanciada. A Quercus tem uma 

declaração de princípios e procura orientar a sua actividade em prol do desenvolvimento 

sustentável, no quadro de uma associação independente e apartidária mas fortemente 

participativa no âmbito da sociedade civil. 
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