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Ementa: 

A disciplina examina sob o ponto de vista crítico a persuasão implícita e sua ocorrência em 
publicidades multimodais que circulam pela mídia, tendo como foco a relação entre metonímia e 
metáfora. A persuasão tende a ser altamente implícita, evitando a linguagem avaliativa associada ao 
significado interpessoal, dependendo, assim, de noções como o frame, e a intertextualidade, que 
permitem ao endereçado inferir o conteúdo oculto da mensagem. Esse é o fenômeno que caracteriza 
a metonímia, um tropo que, sendo indicial, informa somente parte da realidade, e depende do 
receptor para a complementação da informação. Nesse contexto, tem sido aceito que as metáforas 
conceituais podem ser casos especiais da interação conceitual com a metonímia, a qual propicia a 
contiguidade entre o texto e o frame do leitor. A pesquisa tem o apoio da Gramática Visual 
Sociossemiótica e da Linguística Sistêmico-Funcional., bem como de teoria que trata da persuasão e 
da implicitude. 
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