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RESUMO 

 

 

A presente monografia é o Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido no curso de 
Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. O problema de pesquisa do 
trabalho tem origem nas dúvidas que surgem em diretores de arte e designers gráficos a partir 
da existência de diversas alternativas de uso de famílias tipográficas para os trabalhos gráficos 
realizados. Neste estudo, levou-se em consideração as características físicas dos tipos e 
também as conotações que tais características, aliadas a fatores culturais, podem expressar 
para o receptor de mensagens publicitárias, levando em consideração as questões de 
características dos tipos, conotações e denotações. Procurou-se também analisar as questões 
persuasivas que permeiam as mensagens publicitárias e como estas podem ou não alterar a 
interpretação do leitor. O trabalho de revisão de literatura é composto de três partes: a 
primeira trata da história da tipografia, a segunda apresenta o conhecimento adquirido durante 
a pesquisa sobre a nomenclatura bem como a apresentação das diferentes características que 
compõem um estilo tipográfico e apresenta também questões fundamentais da publicidade e 
de sua linguagem. A terceira e última parte apresenta e analisa entrevistas realizadas com 
entrevistados com a finalidade de identificar se os tipos utilizados em anúncios previamente 
selecionados contribuem para suas intenções persuasivas. 
 

Palavras-chave: 
tipografia, publicidade, persuasão. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis is part of the final Project developed in the major of Publicity, of the 
Franciscan University Center. The research problem of this paper has it start in the doubt I 
had to choose the right typography to develop all the graphics, keeping in mind font 
characteristics as it’s connotation and denotation. Aimed to analysis the persuasive questions 
that permeate all the publicists messages and how those questions could or not change the 
reader’s interpretation. This thesis is composed by three main chapters: first brings the history 
of the typography. The second part shows the knowledge obtained during the research about 
nomenclature and the presentation of the different parts that compose a specific type style, 
showing too the persuasive question in publicity and a brief contextualization of the publicity. 
The last part of the work has interviews achieved with some selected persons purposed in 
identify if the types contribute in the understanding of the publicists messages. 
 

Keywords: 
typography, publicity, persuasive resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

A criação da prensa móvel por Gutenberg deu inicio às diversas possibilidades de a 

informação ser disseminada a um número expressivo de pessoas. Jornais, revistas, panfletos e 

materiais diversos constituíram, ao longo do tempo, importantes meios para a comunicação 

entre emissores e receptores. Estudos mais aprofundados sobre o assunto aos poucos foram 

surgindo, pois a evolução da prensa e de diferentes técnicas de impressão se tornaram fatores 

importantes para a distribuição e divulgação de todo o tipo de material de comunicação, 

especialmente publicações publicitárias que buscavam já no período pós-revolução industrial, 

através do visual das mensagens, atrair a atenção de prováveis usuários de produtos e serviços 

A tipografia tem sido importante elemento para o desenvolvimento de materiais 

publicitários por integrar o caráter persuasivo das publicações na medida em que fontes com 

diferentes características estilísticas transmitem sensações e podem proporcionar 

interpretações distintas de acordo com o design de cada tipo gráfico. 

Sendo assim, considerando que a mensagem publicitária tem como um de seus 

principais objetivos a persuasão do receptor, o presente trabalho tem por objetivo a 

identificação da relação entre tipografia e publicidade e a verificação de como a primeira pode 

auxiliar na percepção sobre as intenções persuasivas da segunda. 

As várias características morfológicas e estéticas dos tipos gráficos podem contribuir 

com o conteúdo persuasivo da mensagem publicitária, observando como receptores percebem 

as relações existentes entre o uso das fontes tipográficas e conteúdo da mensagens; 

verificando como diferentes tipos gráficos podem contribuir para a persuasão de publicações 

em revistas e outros materiais impressos. 

Percebe-se que muitas pessoas são exigentes, sensíveis e críticas em sua avaliação a 

respeito de anúncios com isso cada vez mais a publicidade usa de requinte e simplicidade para 

que fique claro o objetivo na mensagem. 

O presente trabalho tem por objetivo estudar justamente a relação entre publicidade e 

tipografia, considerando aspectos funcionais e simbólicos envolvido na escolha de fontes 

tipográficas utilizadas na composição de anúncios. 

Com base em estudos bibliográficos, buscou identificar como as características dos 

tipos podem contribuir para dar sentido à mensagem publicitária, e de que forma as 
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características de fontes escolhidas para alguns anúncios, direcionados a públicos-alvo 

específicos, transmitem de forma satisfatória a mensagem desejada. 

Para verificar junto a receptores de material publicitário publicado em revistas as 

possíveis conexões entre três diferentes estilos de letras foram realizadas entrevistas tendo o 

pesquisador, como material de apoio, anúncio nos quais foram modificados as famílias 

tipográficas de seus títulos. 

O resultado final desta pesquisa é apresentada aqui sob a forma de quatro capítulos; no 

primeiro, foi observado uma breve história da tipografia; no segundo, anatomia dos tipos; no 

terceiro, a Publicidade e Propaganda e seus fundamentos; no quarto capítulo, Metodologia, 

descrição e análise dos dados; e por último, apresenta-se as conclusões do estudo realizado.          

A importância da tipografia em muitos casos é transmitir a mensagem de forma 

coerente e clara. Neste sentido, este estudo é relevante para a área de publicidade porque traz 

uma abordagem sobre a interação entre tipografia e publicidade, buscando explicar como as 

características específicas dos tipos gráficos, junto podem auxiliar na percepção do 

significado pretendido pelo emissor em mensagens visuais. 
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1. CAPÍTULO I - UM BREVE RELATO DA HISTÓRIA DA TIPOGRAFIA 

 

O termo tipografia é originário do grego typos (forma) e graphein (escrita), e segundo 

Ana Claudia Gruszynski (2000, p. 8) “por tipografia entende-se tanto o design de tipos como 

o design com tipos”. Neste entendimento, o termo tipografia envolve a criação de um alfabeto 

com determinado desenho de seus caracteres e também a seleção e a aplicação de tipos na 

composição de um texto com o objetivo de transmitir uma mensagem. 

Para abordarmos o estudo sobre tipografia é preciso mencionar a história do alfabeto, 

pois a necessidade de viver em sociedade levou à evolução do homem e, com ele o 

desenvolvimento da escrita. 

Conforme Santos, 
foram os povos da Antiguidade Oriental que inventaram os primeiros sinais gráficos, 
que se transformaram na escrita. Os egípcios utilizavam os hieróglifos e os povos da 
Mesopotâmia a escrita cuneiforme para representar as sílabas. Os fenícios, para 
facilitar suas transações comerciais, criaram o alfabeto, com 22 sinais, depois de 
simplificar os hieróglifos. (1983, p. 51) 
 

Os autores Faraco e Moura acrescentam que 
Três momentos significativos da cultura [estão] ligados à escrita: os hieróglifos 
egípcios, de 2500 anos a.C.; os livros manuscritos, produzidos durante a Idade 
Média; e a profusão de cartazes na virada do século XIX para o XX, fruto do 
desenvolvimento das técnicas de impressão em larga escala. (1996, p. 22) 

 

A escrita é, portanto, uma invenção decisiva para a história da humanidade (Anexo A, 

p. 51). Ela é a representação do pensamento e da linguagem humana por meio de símbolos, é 

um meio durável e privilegiado de comunicação entre as pessoas. Por meio de registros 

escritos há milhares de anos, fica-se sabendo como era a vida e a organização social de povos 

que viveram muito antes de nós. A invenção de alfabetos não surgiu por acaso, mas como 

consequência das mudanças profundas nas sociedades que as criaram, como por exemplo a 

invenção da imprensa. 

A imprensa como hoje a conhecemos deve-se a Gutenberg que, ao observar antigas 

prensas de uva conseguiu adaptá-las para uma prensa gráfica e, com isso, aprimorou uma 

técnica de impressão. Até então eram usados blocos de madeira com caracteres individuais na 

impressão de textos e Gutenberg passou a utilizar chumbo para confeccionar caracteres, 

desenvolvendo os “tipos móveis de metal”, caracteres gravados em alto relevo em pedaços de 

chumbo acoplados à prensa e, após utilizados, eram removidos e guardados para serem 

reutilizados posteriormente. Gutenberg trabalhou como joalheiro; sendo assim, dominou a 
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função de construir moldes na fundição de ouro e prata, conseguindo desenvolver tipos 

gráficos em chumbo com uma qualidade superior (Photoshop - FontStock, p. 13).  

Aldemar Pereira acrescenta que  
os “tipos móveis” foram criados na China, por Pi Sheng, entre 1041 e 1049, e eram 
feitos de terracota. Mais tarde, no início do século XIV, os chineses passaram a usar 
o zinco e a madeira; [...] e nada indica que essa tecnologia tenha chegado à Europa 
antes do invento de Gutenberg. (2007, p. 5) 
 

Após longos estudos e experimentações Gutenberg imprimiu o que seria o seu mais 

importante trabalho, a “Bíblia de 42 linhas,¨ em 1455 (Rocha, 2003. p. 18) e este feito marca 

o início da produção em massa de livros no ocidente pois com a dispersão de seus antigos 

funcionários para a Europa, após sua morte em 1468 estes levaram tal conhecimento para 

várias regiões da Europa. A partir deste fato, técnicas de impressão foram sendo aperfeiçoadas 

e consequentemente novas tecnologias foram surgindo e, com estas, a impressão tipográfica 

passou a ser mais ágil. 

Tais avanços também incluem o desenvolvimento de alfabetos próprios para 

impressos, desenhados e produzidos com diferentes tecnologias para adaptar-se a cada novo 

sistema ou processo de impressão ou ainda, para atender a novas demandas de sociedades em 

constante evolução. Dentre estes métodos alguns se destacam como a composição manual, 

composição a quente, composição fria e a composição digital. Os dois primeiros ainda que 

atualmente em escala cada vez menor são utilizados para impressão tipográfica, a composição 

fria se tornou obsoleta a partir do uso do computador para a digitação e reprodução de textos. 

Com a entrada da tecnologia digital nos processos que envolvem impressão, a composição 

digital de textos é a que faz parte de programas gráficos necessários para a criação e produção 

de impressos atualmente. 

A composição manual caracteriza-se pela utilização de caracteres em alto relevo 

dispostos um por um em um bastão de composição que, após utilizados na impressão 

tipográfica, são retirados para uso posterior. A composição quente, também conhecida como 

Linotipo, se utiliza de um teclado, um magazine com matrizes do tipo a ser utilizado e uma 

fundidora acoplada. 

Depois de formadas as palavras, estas formam uma linha que é transportada 

mecanicamente até a fundidora e, após utilizadas também em impressos no sistema 

tipográfico, as matrizes dos caracteres retornam ao magazine para serem reutilizadas 

posteriormente. 
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A primeira máquina de composição fria, a chamada fotocomposição, na qual os 

caracteres eram fixados um a um sobre papel fotográfico a partir de uma matriz com os 

caracteres do alfabeto transparentes, foi desenvolvida em 1947, porém apenas nos anos 1960 

seu auge foi atingido, graças à evolução da impressão offset que permitia mais qualidade na 

reprodução de materiais gráficos e dispensava os tipos móveis e os textos produzidos em 

linotipo, os quais passaram a ser usados exclusivamente para a impressão no sistema 

tipográfico.  

Já na composição digital, os tipos deixam de ser usados como peças físicas como nas 

composições manual e quente  passam a ser desenvolvidos e vistos em telas de computador, o 

que trouxe mais agilidade e diversidade de fontes para uso em materiais impressos. 

De acordo com Farias (2001,p.75) 
Durante as décadas de 80 e 90, o rápido desenvolvimento das tecnologias digitais, e 
em especial das ferramentas de desktop publishing, abriram grande espaço para a 
criação e manipulação de letras. Além de tirar a tipografia do domínio exclusivo do 
especialista, a era digital parece ter permitido que o design tipográfico passasse a ser 
menos informado por convenções tradicionais a respeito de legibilidade e harmonia 
do que por visões críticas a respeito da própria tipografia.  
 

Como é possível observar, o início da impressão tipográfica e a criação de alfabetos 

feitos de tipos fundidos em metal trouxe o desenvolvimento para a comunicação impressa.  

Assim, o desenvolvimento de alfabetos destinados composição visual tem sua base nos 

primórdios nos tipos fundidos em metal, porque trouxe além do conhecimento essencial para 

o desenvolvimento do desenho de cada tipo, uma série de denominações importantes para a 

compreensão do que compõe este universo e de como se utilizar os tipos. 
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2. CAPÍTULO II – ANATOMIA DOS TIPOS 

 

Conhecer a nomenclatura correta é essencial na comunicação, especialmente quando 

se trata de uma comunicação técnica que envolve diversos campos profissionais como é o 

caso do design gráfico, do jornalismo e da publicidade, por exemplo. 

Alguns dos termos que identificam as principais partes componentes da anatomia dos 

tipos aqui apresentados por Rocha (2002) como o corpo, altura-de-x, eixo, ascendente, 

descendente, e outros como barra, serifa, haste e terminais evidenciam as características de 

diferentes famílias de tipo gráficos, as quais apresentam desenhos que as fazem ser 

reconhecidas e escolhidas para todo tipo de comunicação visual que envolva textos. 

 Baer (2001, p. 42) define que “qualquer um dos milhares de conjuntos de caracteres 

que mantêm as mesmas características, independentemente de sua inclinação, da espessura ou 

força de suas hastes e da largura relativa de seus tipos, é denominado família”.  

Para Aldemar Pereira (2007, p. 7) famílias são “grupos de tipos unidos por 

características similares”, e que são identificados por nomes; muitas vezes pelo nome de seu 

autor, como as famílias Caslon e Bodoni, por exemplo. 

As famílias são constituídas por fontes que são alfabeto completo de cada família,o 

que inclui todos os caracteres( letras, números, sinais de pontuação e outros). A respeito de 

letras maiúsculas e minúsculas, Klair e Busic-Snyder “ afirmam que ao longo [...] do século 

VI ao século X que vemos o desenvolvimento das letras em caixa-baixa (minúsculas) como 

diferentes das caixa-alta (capitais ou maiúsculas)” (2009, p. 151-152). A família Futura, por 

exemplo, é disponibilizada aos usuários em várias fontes cuja as hastes podem ser 

apresentadas em pesos como bold, normal ; light e estas variações também em itálico. 

 

 
Figura 1. Exemplo de configuração. 

Fonte: Danilo Krebs Teles, 2011. 
  

As fontes podem ser utilizadas no tamanho que mais se adequar ao projeto gráfico que 

está sendo criado e as suas dimensões variam de acordo com o corpo do tipo. 
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Baer explica “os principais componentes dos caracteres são as hastes. As hastes 

podem ser uniformes, quando sua espessura permanece constante. Podem ser moduladas, 

quando sua espessura varia de forma equilibrada e gradual. As hastes horizontais são 

denominadas barras. As hastes curvas são chamadas flexões.” ( 1995, p.37). Muito 

recorrentemente, em desenhos de alfabetos, hastes de traços uniformes são utilizadas em 

desenhos de tipo cuja origem mais remota é a antiga escrita grega; já hastes moduladas 

caracterizam famílias de tipo originárias da escrita romana antiga e apresentam serifas. 

          Clair define que “uma serifa é a leve extensão no início e fim do traço de uma letra, 

desenhada em ângulo reto ou obliquamente através do braço, haste ou cauda de uma letra.” 

(2009, p. 160) 

          A definição de corpo, de acordo com Pereira (2004, p. 11) é “[...] a distância entre as 

faces anterior e posterior do antigo tipo de metal, incluindo os espaços acima e abaixo do 

caractere”. No presente estudo, por exemplo, está sendo utilizada a família Times New 

Roman, em fonte normal, corpo 12 no corpo principal do texto e 11 nas citações e 

identificação de figuras. 

 
Figura 2. Corpo de tipo.  

Fonte: Pereira (2004, p. 11). 
 

Já altura-de-x, é a altura da parte principal de uma fonte minúscula e não é o mesmo 

tamanho para todas as fontes, o que significa que fontes diferentes, ainda que no mesmo 

tamanho de corpo, têm altura-de-x diferentes. 

O eixo é o ângulo de inclinação de uma linha imaginária que une os pontos estreitos de 

caracteres como “b”, ”c”, “e”, “g”, “o”, “p” e “q” de algumas famílias e segundo Claudio 

Rocha (2002), “[...] o eixo definido pela inclinação resultante da escrita manual é chamado de 

eixo humanista (da época do Renascimento) e o eixo vertical, é conhecido como eixo 

racionalista”. 

Assim como corpo, altura-de-x e eixo, outras características fazem parte da 

composição de uma fonte como o ascendente e descendente, por exemplo, que é a haste das 
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letras “b”, “d”, “f”, “k”, “l”, e “t” que se prolongam acima da altura-de-x. Tais elementos são 

levados em consideração ao se agrupar fontes com desenhos de letras semelhantes. 

 

 
Figura 3. Serifa.  

Fonte: Pereira (2004, p. 12). 
 

 

2.1 Classificação e Características dos Estilos Tipográficos 

 

Hoje existem com milhares de desenhos de tipos gráficos, pois todos os dias são 

desenvolvidas novas famílias por designers gráficos que necessitam de um estilo único ou 

pelos profissionais especializados na criação de tipos gráficos, os type designers. 

Como já foi observado neste estudo, há duas origens reconhecidas no desenho de 

muitas famílias de tipos: a inspiração em alfabetos romanos e as baseadas na escrita grega. 

Das primeiras originaram-se todos os desenhos de tipos serifadas; das segundas, os caracteres 

que não apresenta serifas e têm seu desenho em linha simples e objetiva. 

            Famílias de tipos gráficos podem, então ser classificadas em vários grandes grupos, de 

acordo com semelhanças de forma e, apesar da divergência entre autores, pode-se considerar 

como principais seis grupos de famílias apontadas por Williams (1995):as categorias ou os 

estilos Antigo, Moderno, Serifa Grossa, Sem Serifa, Manuscrito e Decorativo. 

As classificações dos estilos tipográficos citados caracterizam-nos de acordo com seu 

tempo e peculiaridades. O estilo Antigo, por exemplo, caracteriza-se pela composição 

serifada; seus traços se baseiam na escrita à mão trabalhada com uma pena. Williams (1995) 

observa que nos tipos dessa categoria os traços curvos das letras passam de forma suave de 

grossos para finos, o que tecnicamente é chamado de “transição grosso-fino”, como pode ser 

visto na figura abaixo 
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Figura 4. Estilo Antigo.  

Fonte: Williams (1995, p. 84). 
 

 
Figura 5. Anúncio de revista. Fonte: Revista Istoé. 

Publicado em 15 de junho de 2011. Ano 35, número 2170 
 

Como expõe Williams (1995), as serifas das letras em caixa-baixa deste estilo de tipo 

que são inclinadas e seu desenho é curvo na intersecção com as hastes. 

De acordo com Ambrose e Harris (2009, p. 88); 
“Associamos automaticamente características da personalidade a uma fonte; por 
exemplo, dizemos que algumas fontes são autoritárias enquanto outras são 
descontraídas. As personalidades que encontramos na tipografia se estendem à 
maneira como interpretamos a mensagem que um texto comunica, refletindo 
também os valores da pessoa ou organização que a produziu. Se as características de 
uma fonte forem consistentes com aquilo que as palavras afirmam, dizemos que ela 
tem compatibilidade. Sem compatibilidade ou sem consistência, um leitor 
responderá mais lentamente ao texto e talvez não aceite a mensagem.” (2009, p. 88) 
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Figura 6. Estilo Antigo 

Fonte: Kate Clair e Busic-Snyder (2009, p. 179)   
                            

O estilo é chamado Antigo (ou Romano Antigo, por Baer, 1995 , p. 38) porque reúne 

famílias de tipos desenvolvidas pelos primeiros tipógrafos, ainda no séc.xv, inspirados em 

inscrições romanas antigas. E o caso da Família criada pelo impressor francês Nicholas 

Jenson, que em 1490 criou “o desenho definitivo do tipo romano que serviu de referência para 

os designers daí em diante” (PEREIRA, 2004, p. 18). 

De acordo com Lupton (2006); 
As letras itálicas, que surgiram na Itália também no século XV (como seu nome 
sugere), foram modeladas em um estilo manuscrito mais casual. Enquanto as letras 
humanistas eretas apareciam em livros caros e prestigiosos, a forma cursiva, que 
podia ser escrita com mais rapidez do que a cuidadosa lettera antica, era usada por 
gráficas mais baratas. Aldus Manutius, um impressor, editor e acadêmico, usou 
fontes itálicas em seus livros pequenos e baratos, distribuídos internacionalmente. 
(2006, p. 15) 
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     Figura 7. Itálico. 

Fonte: Ellen Lupton. (2006. p. 17) 
 

      
Figura 8. Itálico. 

Fonte: Ellen Lupton. (2006. p. 15) 
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A autora Lupton apresenta que, 
No século XVI, os impressores começaram a integrar as formas romana e itálica em 
famílias tipográficas com pesos e alturas-x (a altura do corpo principal da letra em 
caixa-baixa) correspondentes. Hoje, o itálico na maioria das fontes não é apenas uma 
versão inclinada do romano; ele incorpora as curvas, os ângulos e as proporções 
mais estreitas das formas cursivas. (2006, p. 15) 

 

A autora (2006, p. 15) também acrescenta que economizando espaço, a forma cursiva 

(cujas hastes são inclinadas à direita) economizava dinheiro. Os livros de Manutius 

“frequentemente punham as letras cursivas ao lado de versais romanas; os dois estilos ainda 

eram considerados distintos”. O desenho romano a que a autora se refere indica que as hastes 

dos tipos são verticais e não inclinados como o desenho itálico ou cursivo. 

 

 
Figura 9. Cursivas. 

Fonte: Kate Clair (2009 p. 35) 
 

O grupo das letras romanas constituem-se de três os quais são denominados de 

Romano Antigo, Romano da transição e Romano moderno. No estilo Romano Antigo tem-se 

como exemplo, entre outras, as famílias Caslon e o Garamond. 

 
Figura 10. Caslon. 

Fonte: Baer (2001, p.38) 
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Baer cita que o desenho original desta fonte foi criada em 1725, pelo inglês William 

Caslon, e denomina-se de Caslon Old Face. 

O mesmo autor apresenta que um exemplo de Romano da transição é a família 

Baskerville, que refletem bem as características do Romano da transição, apresentando 

características que ligam o Romano Antigo e o Romano Moderno. 

 
Figura 11. Baskerville. 

Fonte: Baer (2001, p. 39) 
 

Com a necessidade de evoluir o processo de impressão houve, no início do século 

XVIII, uma adaptação do desenho de tipos de família antiga estilo Antigo para um estilo 

desenho considerado moderno, acompanhando as mudanças na sociedade. 

Williams informa que 
em 1700, o aperfeiçoamento do papel, as técnicas mais sofisticadas de impressão e 
um aumento genérico dos dispositivos mecânicos foram fatores que fizeram com 
que o tipo também se tornasse mais mecânico. Novos tipos já não seguiam mais o 
estilo da escrita com a pena. (1995, p. 85) 

 

O estilo Romano Moderno, conforme PEREIRA(2004,p.29), "domina a verticalidade; 

o contraste entre as hastes finas e grossas é levada ao extremo; as serifas passam a ser bem 

finas e retas. O acabamento é sensivelmente refinado, demonstrando também, com isso, o 

avanço da tecnologia gráfica." Como exemplo destas características podemos citar as famílias 

Bodoni e também a Didot. 

 
Figura 12. Bodoni. 

Fonte: Baer. (2001, p. 38) 
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Figura 13. Didot. 

Fonte: Baer (2001, p. 39) 
 

Outro estilo é apresentado pela autora, o Moderno, que assim como as do Antigo, 

também possuem serifas, mas são horizontais, finas e retas. Famílias deste tipo têm uma  forte 

transição grosso-fino, estabelecendo grande contraste em seus traços, e caracterizam-se “por 

ter uma estética fria e elegante” (WILLIAMS, 1995, p. 85). 

 
Figura 14. Estilo Moderno.  

Fonte: Williams (1995, p. 85).  

 
 Figura 15. Anúncio de revista. 

Fonte: Revista Renner Inverno 2011 
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Com o passar do tempo, novas modificações foram necessárias em desenhos de tipos. 

Em meados do século XVIII, com a revolução industrial, segundo Williams, os 

profissionais selecionavam os tipos Modernos e faziam com que os pontos grossos ficassem 

ainda mais espessos. Este novo estilo tipográfico ficou denominado como Serifa Grossa, pois 

tornar a fonte mais grossa foi a única solução para tornar as linhas verticais do estilo moderno 

mais visíveis. 

Pereira denomina este estilo de outra forma e cita que “Os Romanos Egípcios eram 

tipos de uso comum em avisos e anúncios, sem qualquer pretensão de refinamento ou 

elegância. Caracterizam-se pela grande uniformidade de espessura das hastes e pelas serifas 

grossas e quadradas, em ângulos reto com as hastes.” (2004, p.32) 

 
Figura 16. Estilo Serifa Grossa. 

Fonte: Baer (2001, p. 39). 
 

 
Figura 17. Anúncio de revista. 

Fonte: Revista Renner Inverno 2011 
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Williams (1995) apresenta que esta categoria também é chamada de Egipciana, pois se 

tornou conhecida durante a fase egiptomaníaca1

Uma das fontes mais conhecidas entre as que compõem o estilo Sem Serifa é a 

Helvética que, de acordo com Ferlauto (2002, p. 111), é a mais internacional das letras, e um 

sinônimo da tipografia suíça

 da civilização ocidental, sendo também 

denominados desta maneira para que pudessem ser facilmente vendidos. 

Em contraponto com o estilo Serifa Grossa, foi o desenvolvimento de fontes que 

fossem mais estilizadas para que pudessem competir com o estilo egipciano, estas que seriam 

denominadas Sem Serifa. Conforme Pereira (2004, p. 34), o tipo "sem serifa" reaparece 

somente no século XIX, pela fundidora Caslon, em 1816, em 1832, como Grotesk, no sentido 

de "incomum". As designações Grotesk, na Europa, e a universalmente difundida sans sérif, 

em francês, são as mais empregadas. 

2. Esta fonte se caracteriza pela ausência de transição grosso-fino, 

possui sempre a mesma espessura nas suas hastes e apresenta visualmente peso3 igual. 

 
Figura 18. Estilo Sem Serifa.  
Fonte: Williams (1995, p. 87). 

                                                            
1 Movimento que se deu em dois períodos, o primeiro na era napoleônica e o segundo entre a primeira e a 
segunda grande guerra mundial. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/271099/p_076.html>. 
2 Frutiger é também o expoente máximo da tipografia dita moderna, mais precisamente, da tipografia suíça do 
pós-guerra, aquela tipografia que conseguiu pôr em prática a visionária proposta dos adeptos da neue 
typographie: a letra universal, apropriada para todos os fins, em todos os sítios e para todas as culturas. 
Disponível em: <http://tipografos.net/designers/frutiger.html>. 
3 As configurações claro, book, regular, bold e extra bold são contrastes de peso. Kate Clair e Cynthia Busic-
Snyder (2009, p.227) 
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Figura 19. Anúncio de revista. Fonte: Revista Istoé. 

Publicado em 15 de junho de 2011. Ano 35, número 2170 
 

Outro estilo identificado por Willians (1995) é o Manuscrito que reúne fontes que têm 

na sua composição formas que lembram a escrita à mão, “com uma caneta tinteiro, pincel ou, 

às vezes, com um lápis ou caneta profissional” (Williams, 1995, p. 89). Abaixo segue uma 

representação de um estilo manuscrito, neste caso, com hastes de traços suaves, e com 

transições grosso-fino evidentes. 

 
Figura 20. Estilo Manuscrito. 
Fonte: Williams (1995, p. 89). 

 

 Muitas famílias tipográficas se encaixam no estilo Manuscrito; são fontes que têm em 

sua principal característica as formas de uma escrita à mão, como evidenciado na figura a 

seguir. Apesar da diferença estética, o desenho da escrita de traços mais soltos, a fonte se 
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encaixa no estilo Manuscrito por apresentar uma forma mais livre, como se tivesse sido criada 

com o uso de pincéis ou canetas profissionais. 

 
Figura 21. Estilo Manuscrito. 

Fonte: Revista Renner Inverno 2011 
 

Os tipos do estilo Decorativo, de acordo com Williams (1995), são os mais fáceis de 

ser identificados, pois apresentam ornamentações e proporções que fogem aos padrões 

seguidos em tipos de outros estilos já consagrados, diferenciando-se das demais categorias de 

tipos gráficos. 

Este estilo tem seu auge atualmente, ao serem facilmente desenvolvidas e 

personalizadas de acordo com o criador devido ao uso do computador. Desta forma a era 

digital trouxe consigo a possibilidade da edição de fontes já existente e o redesenho das 

mesmas, dando a possibilidade de se adicionar novas características a cada fonte. 

 
Figura 22. Estilo Decorativo.  
Fonte: Williams (1995, p. 90). 
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Dependendo da forma que a fonte Decorativa for utilizada pode trazer emoções 

óbvias, mas o designer ou diretor de arte pode manipulá-las para que suas conotações sejam 

muito diferentes da primeira impressão. 

Os estilos que foram citados são utilizados para transmitir diferentes tipos de 

mensagens que serão destinadas a também diferentes públicos-alvo as quais em geral têm 

caráter mercadológico, visando persuadir e propagar ideias e conceitos referentes a 

determinados produtos e serviços. 

De acordo com Ambrose e Harris (2009,p.88); 
“Associamos automaticamente características da personalidade a uma fonte; por 
exemplo, dizemos que algumas fontes são autoritárias enquanto outras são 
descontraídas. As personalidades que encontramos na tipografia se estendem à 
maneira como interpretamos a mensagem que um texto comunica, refletindo 
também os valores da pessoa ou organização que a produziu. Se as características de 
uma fonte forem consistentes com aquilo que as palavras afirmam, dizemos que ela 
tem compatibilidade. Sem compatibilidade ou sem consistência, um leitor 
responderá mais lentamente ao texto e talvez não aceite a mensagem.” (2009, p. 88) 

 

Os elementos que compõem os tipos gráficos atribuem a eles personalidades que são 

importantes para a compreensão da mensagem publicitária e estes atributos apontam 

interpretações denotação, conotação e ressonâncias. 

Como publicado em Larousse (1979, p. 219) conotação é o “sentido mais geral que se 

pode atribuir a um termo abstrato, além da sua significação própria”; para Rabaça e Barbosa 

(2001), conotação é o “sentido de uma palavra ou expressão, constituído por elementos 

subjetivos, variáveis conforme o contexto”, sendo assim, uma palavra pode ou não ter 

múltiplos significados de acordo com o contexto geral do texto em que se encontra. A 

conotação de uma fonte tipográfica, por exemplo, demonstra como será a personalidade dela, 

se a aparência de seus traços demonstra, por exemplo, equilíbrio, elegância, clareza, dentre 

outras características. Deste modo deve-se levar em consideração que a avaliação conotativa 

da fonte refere-se às atribuições subjetivas com relação às suas formas.  

Larousse (1979, p. 256) aponta denotação como sendo “designação de uma coisa por 

um sinal que a representa” e segundo Rabaça e Barbosa (2001, p. 180; 215), referindo-se este 

conceito no campo da língua falada ou escrita afirma que: 
Denotação (lg) Significado básico de uma palavra. Em oposição à conotação, o valor 
denotativo de uma palavra é comum a todos os usuários da língua, pois reflete a 
compreensão solidificada que a comunidade lingüística tem do mundo exterior e 
interior. 
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A denotação, em tipografia, seriam especificamente os elementos visuais de um tipo 

gráfico como a apresentação de serifas ou não, o tipo e peso das hastes do seu desenho, e o 

formato das terminações, por exemplo. 

A ressonância tem seu significado apontador por Larousse (1979, p. 732) como sendo 

“ato ou efeito de ressonar, de repercutir. Propriedade de aumentar a duração ou a intensidade 

do som”, mas no campo da tipografia, de acordo com Kate Clair e Cynthia Busic-Snyder “a 

ressonância de uma fonte refere-se aos indícios visuais e às características de classificação 

visual de acordo com as associações conotativas. Como as fontes podem comunicar romance, 

eventos históricos, lugares contemporâneos [...]” (CLAIR e BUSIC-SNYDER, 2009, p. 227). 

Sendo assim, será considerado neste estudo que ressonância é a significação abstrata 

das palavras, um sentido além da palavra propriamente dita, de seu significado denotativo, 

uma maneira de entender a mensagem muito além dos elementos visuais de cada estilo 

tipográfico. 

 

 
Figura 23. Anúncio impresso Itaú. 

Fonte: www.google.com.br 
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3. CAPITULO III - PUBLICIDADE E PROPAGANDA E SEUS FUNDAMENTOS 

 

Contribuir para o desenvolvimento econômico, para a conquista de novos mercados e 

para a permanência de um serviço ou produto no mercado são funções reconhecidas da 

publicidade. Partindo da ideia de que produtos e serviços são disponibilizados em quantidades 

e variedades consideráveis, a publicidade desempenha o papel de informar ao consumidor a 

importante necessidade dos bens de consumo existentes. 

Segundo Pinho: 
A publicidade é a disciplina do composto de promoção cuja força provém da sua 
grande capacidade persuasiva e da sua efetiva contribuição aos esforços para mudar 
hábitos, recuperar uma economia, criar imagem, promover o consumo, vender 
produtos e informar o consumidor. (PINHO, 2001, p. 171) 
 

Neste contexto, a publicidade tem entre suas tarefas a divulgação e a promoção de 

marcas de produtos e serviços. Neusa Gomes também conceitua: 
Publicidade é um processo de comunicação persuasiva, de caráter impessoal e 
controlado que, através dos meios massivos e de forma que o receptor identifique o 
emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o objetivo de informar e influir 
em sua compra ou aceitação. ( GOMES,2003, p. 42)  
 

Sendo a publicidade impessoal (porque se dirige a todos os receptores-alvo) e 

controlada pelo anunciante, as mensagens veiculadas possuem caráter persuasivo pela forma 

como são constituídas.  

Segundo José Guzmán; 
A mensagem publicitária é, por sua própria essência, uma apologia do referente, 
uma hiperapresentação do objeto. Isso significa que a publicidade tem como missão 
fundamental exaltar as qualidades do produto, em maior ou menor grau, de acordo 
com a importância dada pelo criativo ao componente linguístico ou ao icônico; 
importância que vem determinada pelas funções que desempenham o texto e a 
imagem na mensagem publicitária. (1993, p. 167) 
 

A publicidade, para que seja eficaz precisa agir sobre centros sensoriais, emocionais e 

lógicos do consumidor e para que os consumidores finais ajam, a mensagem publicitária deve 

ultrapassar estes três filtros. Sendo assim, pode-se definir que a publicidade utiliza elementos 

de apelo racionais ou emocionais e os sensoriais ou ambos com a finalidade de motivar e, 

dependendo do caso, encantar o público-alvo motivando-o a consumir determinado produto. 

De acordo com Sampaio; 
A propaganda, dessa forma, age sobre o indivíduo, a família, os grupos sociais, a 
comunidade, enfim, a sociedade como um todo, em um processo de grande sinergia, 
no qual cada anúncio interfere em muitos outros, através dos meios de comunicação 
(1999, p. 3). 



32 

 

 

 

De acordo com Nilda Jacks (1998): 
“O discurso publicitário, como qualquer outro, pressupõe a comunicação efetiva 
entre emissor e receptor [...] Como forma de comunicação é primordial que se 
constitua num sistema de signos socializados e sua mensagem deve ter ‘um mínimo 
de cumplicidade cultural como o público visado’ (Lagneau apud Jacks). Assim, a 
mensagem publicitária sempre refletiria os valores, conceitos e padrões de vida da 
sociedade, reforçando-os [...]”. (1998, p. 125) 
 

Sendo assim, os publicitários utilizam linguagem verbal (títulos, textos, slogans) e 

não-verbal (imagens, cores, sons) no desenvolvimento de peças publicitárias que venham a 

persuadir os consumidores das necessidades de comprar determinado produto ou serviço; ou, 

pelo menos, que chamem a atenção. 

 

3.1. Recursos Persuasivos da Linguagem na Publicidade 

 

Para que a publicidade consiga transmitir as mensagens do anunciante para o público-

alvo desejado, faz-se necessário o uso de recursos persuasivos para a composição dos 

anúncios. Estes recursos utilizados em anúncios impressos são imagens, cores e tipografia, 

tendo em vista que a configuração dos materiais visuais terá sua conotação de acordo com o 

tipo de peça produzida e o público-alvo selecionado. 

Estes elementos são importantes na constituição de mensagens publicitárias por 

transmitirem ideias e significações, levando em consideração o estilo tipográfico escolhido 

para compor a mensagem publicitária que será constituída por imagens, textos, cores e títulos; 

em fim, elementos visuais. 

Partindo da ideia de avaliação conotativa das fontes tipográficas pode-se inferir que 

toda a mensagem traz consigo significações cuja interpretação varia de receptor para receptor, 

e que a conotação empregada para cada estilo tipográfico carrega atribuições subjetivas, como 

o sentido do estilo visual do tipo gráfico. 

Muitas mensagens publicitárias têm caráter denotativo, pois buscam transmitir uma 

mensagem mais próxima de seu sentido literal como é o caso, por exemplo, anúncios de 

promoções de supermercados. Porém deve-se considerar a conotação de cada mensagem, que 

é uma função que se pode atribuir uma significação mais profunda além da significação 

denotativa da peça publicitária. 
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Os signos lingüísticos, as imagens e as cores trazem consigo um significado, além da 

mensagem vista pelos receptores e exigem uma interpretação mais profunda da maneira como 

ela foi disposta no layout em conjunto ou não com imagens que representam o que o emissor 

quer transmitir. 

Nas mensagens publicitárias temos muitas variações visuais. Conforme Samara, os 

designers de tipos, referindo-se a modelos históricos, alteram e combinam sutilmente as  

variáveis [...] para criar estilos de tipos individuais que, embora sejam diferentes, transmitem 

as mesmas informações sobre as formas de letras no alfabeto. (2010, p. 123). Algumas faces, 

por exemplo, parecem velozes ou lentas, espessas ou finas, essas qualidades podem ser 

rapidamente atribuídas à interação dos contraespaços, aos pesos e contrastes de traço, às 

junções, etc. (2010, p. 127).    

Como parte dos recursos da linguagem na propaganda, a persuasão é um fator 

fundamental nas mensagens, pois supõe convencer o receptor de uma ideia ou beneficio se 

utilizando de argumentos racionais e/ou emotivos para que um determinado serviço ou 

produto seja consumido. 

Neusa Gomes (2003, p. 35) afirma que “nas mensagens publicitárias, a informação é 

convertida em argumento de persuasão”.  

 Gomes afirma que a publicidade se insere dentro do que denominamos comunicação 

de massa, aquela que é grande fornecedora ao público dos elementos necessários à 

estruturação da vida cotidiana (2003, p. 41). 

A publicidade, através da comunicação de massa, utiliza de informação que motiva, 

buscando com que o público adquira o produto que, de alguma forma satisfará suas 

necessidades.  

A publicidade usa da persuasão, que é uma condição própria da vida em coletivo, nas 

interações sociais humanas. Enquanto que a comunicação pode ser encarada como meio 

através do qual aprendemos quem somos e quem poderíamos chegar a ser, a persuasão é uma 

atividade consciente e relacionada à intencionalidade, pois traz a ideia de que alguém deve 

mudar, o que faz com que o persuadido sinta-se, de alguma forma, inadequado ao modo de 

ver idealizado pelo persuasor. 

Desta forma, persuadir e informar são objetivos da comunicação publicitária, que 

supõe convencer e motivar. Nesse sentido Brewster Smith apud Neusa Gomes (2003) 

caracterizam comunicação persuasiva como “persuasão deliberada, orientada a conseguir 
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determinados efeitos, utilizando de técnicas de comunicação e psicológicas, de certas formas, 

coercitivas”. 

 Sousa (2001, p. 61) expõe que o principal objetivo do orador é a de conseguir adesão 

as suas propostas. Desta forma a persuasão funciona de uma maneira que incita o consumidor 

a adquirir determinado produto ou serviço através de elementos imagéticos e/ou através de 

textos, com chamadas elaboradas para atrair a atenção do consumidor para o produto. 

Por sua natureza sociocomunicacional a persuasão se utiliza de conhecimentos de 

áreas como a psicologia, sociologia, lingüística e semântica, que são utilizadas na criação de 

mensagens e no planejamento de campanhas publicitárias. 
"persuasão é a decisão ou a adoção de uma idéia ou atitude pelo reconhecimento 
subjetivo do valor da mensagem ou do objeto, segundo os próprios critérios. 
Somente há persuasão na adesão pessoal subjetiva do valor proposto, não havendo 
persuasão onde não há o espaço da avaliação subjetiva do objeto". ( PERUZZOLO, 
2010, p.18). 
 

As mensagens expostas nos anúncios são uma ferramenta importante no elemento de 

atração e captação de novos consumidores ou para manter os consumidores utilizando um 

determinado produto de uma determinada marca, são elas que reforçam a ideia dos benefícios 

de um serviço ou produto, fazendo com que o consumidor decida por escolher uma 

determinada marca de um produto em detrimento de outro. 

Nesse processo de elaboração de anúncios publicitários é importante lembrar que 

existe toda uma equipe coordenada pelo diretor de arte que é responsável pela concepção 

visual de um produto, seja ele um filme, um programa de tv, anúncios impressos ou na web. 

Trata-se de um profissional generalista que precisa entender um pouquinho de cada área, 

conforme Bertomeu (2010,p.63).   

Os anúncios se apresentam de formas variadas ao entendimento do receptor. 

Visualizando a mensagem é pertinente o efeito causador mesmo quando uma única fonte é 

utilizada para representar transmitir informações referentes ao produto. Os recursos ao 

alcance do publicitário fazem com que cada vez mais os anúncios sejam claros e objetivos, 

com o propósito de fazer uma única leitura para vários produtos. Segundo Guzmán (1993) “a 

publicidade tem como missão fundamental exaltar as qualidades do produto” e ela faz isso 

quando o que é proposto na mensagem tem sentido para o receptor. 

A linguagem verbal e não-verbal é compreendida por grande parte do público a quem 

se destinam as mensagens publicitárias, um exemplo é quando uma empresa faz uso de design 

em vitrines para divulgar seus produtos atingindo várias classes sociais. Não importa o 
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produto a ser vendido, o importante é como esse produto chega ao consumidor. Para isso as 

técnicas usadas são variadas, muitos recursos em cores, letreiros, fotografias, enfim, o público 

dispõe de uma enxurrada de novidades em função de um produto para convencê-lo a adquiri-

lo. 

É só analisar o comércio e pode-se ver a variedade de ofertas em termos de mensagens 

verbais e não-verbais. Exemplificando o não-verbal podemos encontrar em uma vitrine 

perfumes que despertam a curiosidade de uma pessoa em saber o quanto custa e qual será seu 

aroma. Em outra situação tem-se a linguagem verbal no mesmo produto apresentando 

informações e também seus valores, ou seja, o público convive no dia a dia com as duas 

linguagens e poucas são as situações em que estas se apresentam separadamente. 

 
Figura 24. Anúncio de perfume. 

Fonte: Revista Renner Inverno 2011. 
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4. CAPÍTULO IV - METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

O presente trabalho se utilizou de análise qualitativa. Essa natureza de pesquisa de 

acordo com Godoy (1995, p. 58) “envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 

lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada”. 

A natureza desta pesquisa é exploratória, pois buscou-se conhecimentos referentes à 

tipografia e à publicidade com a finalidade de esclarecer conceitos sobre os assuntos. Para a 

realização deste estudo foi utilizada a técnica de pesquisa bibliográfica que, de acordo com 

Oliveira (1999, p. 119), “tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição 

científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno”. 

Para atingir o objetivo do trabalho foram entrevistada 6 pessoas, dentre estudantes e 

profissionais atuantes no mercado de trabalho com idades de 20 a 30 anos e 40 a 50 anos 

respectivamente. Foi pedido que analisassem anúncios que tiveram sua chamada modificada, 

a estas pessoas foram apresentados 3 anúncios com tipos gráficos distintos em suas chamadas, 

totalizando assim 3 anúncios com 3 fontes distintas cada um (Original, Modificado 1 e 

Modificado 2). 

A técnica utilizada é a de entrevista, pois realizou-se uma conversa estruturada a partir 

de um roteiro com estudantes e com trabalhadores para obter informações referentes aos 

anúncios publicitários impressos. Esta técnica envolve a “averiguação de fatos, [...] 

sentimentos, expectativas, conduta atual ou do passado, motivos conscientes para opiniões” 

(MICHEL, 2009, p. 68). 

Foram convidadas pessoas de diferentes perfis para que se verificasse se seus contatos 

com materiais impressos poderiam trazer interpretações diferenciadas sobre o significado 

pretendido pelos anunciantes nas mensagens. Esses indivíduos identificaram e avaliaram, de 

acordo com seus conhecimentos, mensagens publicitárias veiculadas em revistas, analisando 

dois anúncios, cada um apresentando três estilos tipográficos distintos, identificando assim, se 

haveria ou não, diferentes interpretações de sentido do mesmo anúncio por consequência das 

fontes tipográficas utilizadas. 

Buscou-se uma melhor compreensão de qual é a importância da tipografia para as 

mensagens persuasivas. Foram manipulados 3 anúncios de revistas trocando-se as fontes 

originais das chamadas. Os três anúncios escolhidos foram modificados com base em 3 estilos 

tipográficos citados neste estudo, o Antigo (p. 12), Moderno (p. 17) e Decorativo (p. 22). 
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A escolha dos anúncios deu-se pelo provável público consumidor dos produtos 

anunciados. Para entrevistar o público feminino foi escolhido um anúncio de uma novela da 

TV Globo, A Vida da Gente, em que sua fonte original é no Estilo Antigo, que se caracteriza, 

no seu aspecto denotativo pela suave transição grosso fino nas suas hastes, seu desenho tem 

proporções clássicas, como foi mencionado neste estudo e nos aspectos conotativo e de 

ressonância, demonstrando assim um estilo mais suave e requintado. O anúncio transmite um 

questionamento, buscando um apelo mais emocional quando apresentada uma pergunta como 

chamada, "E se a vida te desse uma segunda chance?", fazendo com que o (a) leitor (a) 

interprete de forma emocional o anúncio e seus elementos presentes, como a imagem utilizada 

que lembra uma reunião de família em uma moldura trabalhada com vinhetas decorativas. 

 
Figura 25. Anúncio de revista - versão original. Fonte: Revista Istoé. 

Publicado em 5 de Agosto de 2011. Ano 35, número 2215 

O segundo anúncio mostrado para cada um dos entrevistados foi um que focava o 

assunto em algo mais polêmico e podendo assim ser analisado por todos, o que foi o caso do 

anúncio da FIESP, sobre a contratação de ex-detentos. Sua fonte original é uma do Estilo Sem 

Serifa, uma das características deste estilo é ausência de transição grosso-fino, apresentando 

peso igual (p. 20). Este estilo tipográfico é muito utilizado em anúncios e mensagens que 

buscam uma determinação sobre algum assunto, uma resposta mais direta e consciente, já que 

se trata da decisão de disponibilizar uma nova chance a alguém que, no passado, cometeu 

erros (como o ex-detento). 
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Figura 26. Anúncio de revista - versão original. Fonte: Revista Istoé. 

Publicado em 18 de julho de 2011. Ano 35, número 2150 
 

O terceiro anúncio manipulado foi o da Dove, divulgava uma linha de produto para 

homens, o Dove Men+Care, um antitranspirante. Sua fonte original é uma do Estilo Sem 

Serifa, assim como dito anteriormente este estilo tem por características a ausência de 

transição grosso-fino e haste com peso uniforme, passando a idéia de força nas mensagens 

divulgadas. Utilizado no depoimento do comentarista esportivo Bruno, para transmitir 

segurança na mensagem transmitida e também para reforçar que ele usa Dove porque 

funciona. A presença de peso bold no texto auxilia nesta interpretação, pois visualmente a 

fonte fica chamativa e forte. 

 

Figura 27. Anúncio de revista - versão original. Fonte: Revista Istoé. 
Publicado em 15 de junho de 2011. Ano 35, número 2137 
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4.1 OS ENTREVISTADOS E A RELAÇÃO COM A LEITURA 

Feita a análise das peças modificadas e o porque dos diretores de arte terem escolhido 

determinada família na composição da mensagem parte-se agora para a análise das 

informações coletadas durante as entrevistas com as seis pessoas que afirmaram ter contato 

com a leitura desde sua infância. Através destes dados coletados com os entrevistados e 

referenciando com o trabalho desenvolvido foi possível a análise da presente pesquisa.  

O primeiro entrevistado foi Cesar, de 50 anos que atualmente trabalha como 

supervisor de marketing. Ele afirma que desde pequeno teve interação com a leitura através de 

histórias em quadrinhos ou revistas, “sempre fui incentivado a ler tanto pela mãe quanto pelo 

pai, né, sempre fui muito incentivado na leitura”. Seu principal interesse pela leitura 

atualmente se dá através de revistas técnicas das área da administração como Exame, IstoÉ 

Negócios e Veja. 

O segundo entrevistado foi Sidnei, 41 anos de idade e atua como coordenador do 

CRVA (Centro de Registro de Veículos Automotivos). Ele costumava ler histórias em 

quadrinhos em sua infância; na escola era incentivado pelos professores e também pelos pais 

e o tipo de revista que costuma ler é informativo como Veja e IstoÉ. Ele considera que a 

função da publicidade é levar a mensagem até o público final. Não tendo maiores 

conhecimentos sobre a área, acredita que as mensagens veiculas conseguem transmitir a 

mensagem desejada. Com base nisso, o entrevistado analisou anúncios e expôs suas idéias 

referentes aos anúncios apresentados. 

A terceira entrevistada foi Ana Elisa de 50 anos, formada em História, porém não 

exerce a profissão; atualmente ela se dedica a cuidar da casa e focar na educação de sua filha. 

Seu contato com a leitura começou desde cedo, quando lia bastante histórias em quadrinhos, e 

disse que após aprender a ler não pedia para que lessem suas histórias, sempre o fazia por 

conta própria. Na época de escola, disse que os únicos professores que se preocupavam com o 

incentivo do hábito da leitura se dava pelos de língua portuguesa e de literatura. Era bastante 

incentivada pelos pais e apesar de atualmente não ter mais o hábito de ler revistas, disse que 

gostava das revistas de moda e de fofocas de novelas. 

A quarta entrevistada, Alice de 28 anos, advogada, costumava em sua infância ler 

histórias em quadrinhos e sempre foi incentivada pelos pais e professores para com o hábito 

da leitura. Após formada, seu principal tipo de leitura ficou focado mais para a área de 
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atuação, revistas como Consulex e jurídicas, do tipo Práticas Jurídicas, mas também aprecia a 

leitura de revistas como Veja, Planeta e IstoÉ. 

A quinta entrevistada, acadêmica de Letras Português da UFSM, Aline, de 20 anos, lê 

desde pequena, pois é filha de pais professores e sempre teve contato com a leitura. Ajuda 

seus pais quando pode para redigir trabalhos, gosta de ler jornais, revistas, e geralmente 

procura revistas mais informativas. Ela acredita que o papel da publicidade é o de divulgar 

tanto produtos como empresas, e que nem sempre os anúncios transmitem a mensagem de 

forma clara. Ela diz que alguns apresentam mensagens complexas e que isso se dá por 

motivos de falhas na avaliação do público-alvo, pois nem todos os públicos conseguem 

entender determinadas mensagens. 

A sexta entrevistada foi a estudante e mestranda da UFSM, Darlene, de 23 anos. 

Assim como os entrevistados citados anteriormente, também teve contato com a leitura desde 

a infância, pois sempre lia revistas em quadrinhos, revistas em geral e jornais, "principalmente 

livros, eles (os pais) compravam os livros e davam acesso a gente pra ler, aí o resto dependia 

da gente mesmo, de mim". Na escola, ”tinha sempre um momento de leitura em todas as 

aulas, a gente contava as histórias que lia". Ela atualmente busca leitura em revistas da área de 

atuação, acredita que a função da publicidade é induzir a compra, divulgar produtos e passar a 

imagem de interesse da empresa. 

Fica evidente que todos os entrevistados tiveram contato com a leitura desde sua 

infância e que todos continuam com o hábito de adquirir livros e revistas para informar-se de 

determinados assuntos, porem, naturalmente o foco das aquisições em termos de conteúdo 

impresso como o de revistas se dá pela escolha profissional de cada pessoa, visto que 

determinadas profissões exigem leitura de material mais especifico como mostra a advogada 

Alice, que lê revistas e livros de sua área e também como Cesar, que busca cada vez mais 

estar atualizado através de livros e revistas específicas como a IstoÉ Negócios. 

Após essa primeira exposição dos dados pessoais de cada entrevistado, parte-se agora 

para as próximas questões que geraram respostas mais amplas e variadas, revelando as 

associações e os sentidos que cada entrevistado faz ao analisar os anúncios apresentados. 
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4.2 A COERÊNCIA DAS FONTES UTILIZADAS COM OS ANÚNCIOS 

VEICULADOS 

Para começar a verificar como se dá a interpretação dos anúncios com base nos estilos 

tipográficos utilizados foi perguntado para os entrevistados qual dos tipos utilizados nos 

anúncios apresentados era mais coerente e o porquê, segundo eles, teriam sido feitas tais 

escolhas. 

Antes do entrevistado Cesar desenvolver sua resposta sobre a pergunta realizada, 

olhou os 3 anúncios da Dove Men+Care, o Original e os Modificado 1 e 2. Feito esta análise 

minuciosa ele chegou a conclusão de que “o Modificado 1 (no qual foi utilizada a fonte de 

estilo Antigo) ele vai mais ao encontro de transmitir a mensagem como o Original 

transmitiu”. Indo mais além em sua resposta ele apresenta que “o tipo de letra é uma letra 

clara, embora diferente do anúncio Original, que o texto do anúncio original ele tem o mesmo 

tipo de letra do Dove [...]”. Ainda no anúncio do Dove o entrevistado faz uma análise mais 

critica e apresenta que “a letra do Modificado 1, ele é um outro, é um New Times, embora 

diferente ela é mais próxima”. 

Quando analisou o mesmo anúncio porem com uma fonte Decorativa, o entrevistado 

ressaltou que 

já o Modificado 2, eu acredito que ele fugiu um pouco, é todo minúsculo, não 
transmite com a mesma força que o do anúncio Original e o Modificado 1, acredito 
que pelo tamanho da letra e pelo tipo de letra, não é tão perceptível, não é agressiva, 
agressiva não no sentido negativo, mas no de causar um impacto maior. 

Levando em consideração que o entrevistado foi mais além nas questões de 

interpretação das fontes, ele expõe que “se você olha uma letra toda maiúscula o impacto é 

uma coisa, quando você olha com uma letra minúscula, o impacto é bem menor”. 

Após analisado o anúncio da Dove, ele fez uma interpretação do anúncio que foi 

escolhido como neutro, o da FIESP; sobre este, Cesar declarou 

No segundo, eu também fico com a mesma observação, como é uma campanha aqui 
da FIESP, com a ressocialização, reintegração de ex-detentos à sociedade, no 
anúncio original foi utilizado a New Times, toda ela em letra maiúscula também, e 
já no Sem Serifa ta sendo utilizado acredito que uma Arial, toda ela maiúscula 
também. Da mesma forma como eu fiz o comentário do Dove Men+Care, eu 
acredito que a letra maiúscula ela sendo colocada, ela causa um impacto maior, de 
maior importância, do que quando você coloca com letras minúsculas. 
 

O próximo entrevistado, Sidnei, fez uma breve descrição do que ele julgava mais 

coerente nos anúncios e o porquê de sua escolha. Ao analisar o anúncio do Dove, apresenta 
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que a fonte escolhida como mais coerente é o Original pois de acordo com ele é uma fonte 

“mais enxuta, mais fácil leitura”. O mesmo acontece com o anúncio da FIESP, que escolheu o 

anúncio original pelo mesmo motivo. 

A próxima entrevistada, Ana Elisa, analisou os anúncios apresentados e chegou à 

conclusão de que a versão do anúncio da novela o Modificado 1 “eu prefiro essa aqui, acho 

ela mais clara, mais limpa”. Disse que prefere anúncios que sejam mais limpos e de fácil 

entendimento. Afirmou que o anúncio da FIESP, por apresentar uma proposta de emprego, de 

acordo com seu entendimento, precisava ser algo mais simples, optando assim pela fonte 

Modificado 1, por transmitir a ideia mais rápida e diretamente. 

Já a entrevistada Alice faz uma análise um pouco mais profunda sobre os anúncios 

apresentados. Ela optou por começar sua análise falando um pouco sobre o anúncio da FIESP 

e afirma que “no anúncio de contratação de serviço, sobre ex-detentos, o tipo mais coerente é 

o Original que apresenta uma forma mais simples com a proposta, contexto que se apresenta”. 

Seu entendimento se deu principalmente pelo tipo de anúncio desenvolvido, por ser algo mais 

informativo e com interpretações mais diretas. Já a interpretação feita para o anúncio A Vida 

da Gente, Alice acredita que o estilo mais adequado seria um rebuscado, no caso o do anúncio 

Original, do Estilo Antigo, “também pelo contexto retomando a ideia de passado, até pela 

moldura que se apresenta na imagem, sendo adequada então uma letra mais trabalhada”, 

afirma a entrevistada. 

Partindo para a próxima entrevistada, Aline, ela julga que no anúncio da FIESP, que se 

enquadra mais a proposta do anunciante é o Original “porque ela fica mais fácil de ler”, já no 

anúncio da novela, o que mais chamou a atenção e que considera mais adequado é também o 

Original, no caso da novela, uma fonte serifada, por apresentar um desenho que completa o 

contexto geral do anúncio e transmite a sensação de uma escrita mais rebuscada. 

A estudante Darlene, considerou em sua resposta que tanto no anúncio da novela 

quanto no anúncio da FIESP, as fontes Originais se enquadram no contexto geral do anúncio, 

por apresentarem mais equilíbrio com a proposta de cada anunciante, como por exemplo, ela 

cita que no anúncio da novela a Modificado 1 considerou de difícil leitura “parece que 

distanciou as letras”. 
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4.3 LEMBRANÇA DE OUTROS ANÚNCIOS QUE SE UTILIZARAM DAS MESMAS 
FONTES APRESENTADAS 

O objetivo pelo qual foi desenvolvido a questão sobre a lembrança de outros anúncios 

com as mesmas fontes apresentadas era para identificar se os entrevistados conseguiriam 

lembrar outros anunciantes com os estilos tipográficos apresentados nos anúncios 

selecionados. Foi questionado também, junto com a lembrança dos tipos de letras utilizados 

como se deu essa interação com os anúncios e quais foram estes anúncios que os entrevistados 

lembravam. 

O primeiro entrevistado, Cesar, afirma que não lembrava no momento da entrevista 

algum anúncio que tenha utilizado as mesmas fontes apresentadas mas que “sempre quando a 

gente vai realizar algum tipo de anúncio nosso, aquilo que a gente procura passar como uma 

mensagem principal, procura colocar uma letra maiúscula, para que seja dado uma maior 

atenção”, esta afirmação vai de encontro com o que ele comentou em uma das questões sobre 

a interpretação de cada estilo tipográfico, afirmando que fontes maiúsculas são mais 

agressivas, chamam mais a atenção. Acrescenta também que a configuração maiúscula das 

letras dá “uma maior importância, ou quem for ver o anúncio grave mais aquelas frases que 

estão com caracteres maior”. 

O outro entrevistado, Sidnei, afirma que lembrar de outros anúncios que se utilizaram 

das mesmas fontes apresentadas nos anúncios não era fácil, e que de momento não saberia 

dizer, mas acredita que com toda certeza os "próprios da Dove, que é um produto que eu uso" 

apresenta nos encartes, na própria caixa do produto, com certeza utilizam a fonte selecionada, 

que é o do anúncio Original. 

As próximas entrevistadas, Ana Elisa, Alice e Aline responderam da mesma forma, 

afirmaram que não saberiam dizer se já haviam visto algum anúncio que apresentasse os 

estilos tipográficos mostrados na entrevista, “revistas tem vários anúncios assim, jornal, as 

vezes até na rua, mas em particular, não lembro” afirma Ana Elisa, porem a entrevistada 

Darlene, mesmo tendo dito que não lembrava de nenhum no momento, afirmou que  “devo ter 

visto algum anúncio já com essa mesma fonte mas não me recordo qual seria esse anúncio.”. 

Fica evidente através desta resposta apresentadas pelas entrevistadas que, o tipo de 

fonte utilizada pode ou não ser relembrada se utilizadas mais em produtos de interesse de cada 

pessoa, como elas haviam dito que não lembravam de outro anúncio que tivesse usado o 

mesmo estilo tipográfico. 
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Após analisar a resposta dos entrevistados parte-se para a última questão do 

questionário, que trazia principalmente as questões que permeiam esta pesquisa, como as 

diferentes fontes podem ou não no mesmo contexto apresentado, possibilitar uma 

interpretação conotativa, denotativa e de ressonância diferentes do sentido original 

desenvolvido por aqueles que criaram o anúncio. 

4.4 AS ASSOCIAÇÕES COM AS FONTES UTILIZADAS 

Como citado anteriormente a questão referente as associações que os entrevistados 

fazem com as fontes utilizadas trazem consigo informações fundamentais para a conclusão 

deste estudo bem como identificar as relações dos estilos tipográficos na transmissão da 

mensagem desejada e se os entrevistados selecionados, com suas particularidades como áreas 

de atuação profissional e também de suas distintas faixa-etárias, fazem uma interpretação dos 

anúncios apresentados. 

Para começar as análises é apresentada a resposta do entrevistado Cesar. Ele afirmou 

que as questões que mais o fazem perceber nos anúncios são a forma de apresentação das 

fontes utilizadas, quais suas configurações, afirma que “letra maiúscula ela passa um grau de 

importância maior no anúncio que esta sendo exposto pro consumidor ou pro cliente [...] já 

quando você coloca numa letra minúscula, ela me parece que não tem a mesma importância, 

não chama a atenção”, o entrevistado diz também que com um verdadeiro bombardeio em de 

informação com inúmeros anúncios para televisão, revistas, outdoors, a empresa que está 

divulgando precisa chamar a atenção dos prováveis clientes, e desta forma precisa expor a 

idéia dos produtos, o conceito, precisa chamar a atenção, criar um impacto e fazer com que a 

ideia seja gravada pelo cliente. Cesar afirma que “anúncio que não chame a atenção, ela vai 

passar despercebido”. 

A observação do entrevistado mostra que o tipo de fonte utilizada e como ela é 

abordada traz muitas variações visuais como espessas ou finas, velozes ou lentas (p. 32), tais 

variações realizadas pelos designers de tipos ou diretores de arte podem contribuir para o 

aspecto persuasivo da mensagem e que devem agir diretamente nos centros sensoriais, 

emocionais e lógicos (p. 31) do público-alvo, o que aconteceu, em parte, com Cesar, quando 

percebe relevância na chamada em letras maiúsculas. 

Já o entrevistado Sidnei diz que uma definição técnica para  a pergunta ele não teria 

condições de passar, mas que a letras do anúncio da Dove, Original, “parece ser mais 
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profissional, uma coisa feita realmente por alguém que faz publicidade”. Expõe também que o 

Modificado 2 (usado uma fonte decorativa) parece ser algo artesanal e que a Modificado 1 

parece ter sido criada por computador, que foi utilizada uma fonte de computador. 

A entrevistada Ana Elisa não soube explicar quais seriam as associações com as fontes 

utilizadas na composição dos anúncios apresentados, ficando apenas na questão visual do 

anúncio como um todo. 

A entrevistada Alice disse que “a letra no anúncio Original (do anúncio da Novela) 

mostra simplicidade, simplesmente anunciando a proposta”, aponta que o segundo modelo, 

Modificado 1, apesar de ser também uma fonte simples, lembra muito algo criado por 

computador, uma fonte básica de uso (ela se refere as fontes padrão do Word como a Times 

New Roman e Arial), ela expõe que a fonte utilizada no Modificado 2 (do estilo Decorativo) 

demonstra uma proposta de uma forma que se adequa a estrutura toda apresentada pelo 

anúncio da novela, por ser um tipo mais detalhado, ela diz ser mais rebuscado e associado ao 

tempo passado, algo mais de época. 

Em contraponto com a ideia da entrevistada Alice, Aline, diz que a fonte decorativa 

aparenta uma falta de seriedade na mensagem, que ao ser utilizado tal estilo tipográfico não 

esteja levando a sério o que está sendo tratado, afirma também que “o tipo de letra Original 

parecer ser uma coisa mais séria, fácil de ler e o Modificado 1 (do anúncio da novela, sem 

serifa) é um negócio meio brusco, ele chama demais”. 

A última entrevistada, Darlene, diz que “a da novela tá envolvendo a letra, a fonte 

parece que envolve a gente (se referindo ao Original)", em conjunto não somente com as 

interpretações das fontes, mas sim no contexto geral em que ele se apresenta, focando na 

chamada em si e mostrando que o anúncio como um todo faz com que ela interprete o anúncio 

e não somente os desenhos dos tipos utilizados, afirma que a chamada te provoca a questionar 

sobre o dar e receber uma segunda chance, da mesma forma ela diz que a propaganda da 

FIESP, traz a proposta de fazer pensar nas ações que as pessoas fazem “da FIESP é também 

de dar uma chance realmente para uma pessoa, a gente pensar no que a gente ta fazendo, 

realmente me lembra disso”. 
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CONCLUSÃO 

A pesquisa teórica cumpriu de maneira satisfatória o objetivo geral proposto de 

conhecer as características principais dos estilos tipográficos por meio do estudo do seu 

contexto histórico, apresentando o conteúdo de modo amplo sem aprofundar-se mais do que o 

necessário a um trabalho de graduação. Fica evidente também que o assunto está longe de ser 

esgotado, pois cada estilo tipográfico desenvolvido em suas respectivas épocas mostrou-se 

rico em oportunidades de investigação. 

Foi interessante perceber que a escolha de cada fonte pode e deve ser flexível para se 

adaptar às necessidades únicas de cada projeto. Outro ponto importante foi o conhecimento 

técnico adquirido além da área tipográfica, como a parte de persuasão, principalmente, das 

interpretações de conotação, denotação e ressonância. 

A principal dificuldade percebida foi na aplicação do questionário proposto, pois as 

relações e associações expressadas através da composição do texto e escolha das imagens 

foram elaboradas de maneira que, por serem subjetivas, podem não ser compartilhadas pelo 

leitor. A interpretação depende do repertório daquele que recebe a mensagem e, por ser o 

público alvo profissionais de diferentes áreas, desde estudantes até profissionais atuantes no 

mercado, partiu-se do pressuposto que muitos dos entrevistados podem não conhecer sobre a 

história da tipografia e das relações das questões subjetivas dos estilos tipográficos. 

As respostas de alguns dos entrevistados fazem referência direta a este trabalho pois 

trazem características de conotação, denotação e ressonância, apesar de que suas 

interpretações não foram feitas com base técnica referente ao estudo da tipografia. Elementos 

que foram citados pelos entrevistados como transmitir uma idéia rápida e direta citado por 

Ana Elisa (p. 41) que fica evidente em fontes do estilo Sem Serifa por apresentarem peso 

igual (p. 26) e o impacto que uma letra maiúscula pode causar, diferente de uma fonte 

utilizada toda minúscula (p. 40) são elementos que podem ser observados neste estudo. 

Reforçando a idéia apresentada por Ambrose e Harris de que as personalidades que 

encontramos na tipografia se estendem à maneira como interpretamos a mensagem que um 

texto comunica (p. 20), pode-se ligar diretamente com uma resposta feita pela entrevistada 

Alice que ao analisar o anúncio da novela A Vida da Gente, falou que a fonte utilizada (do 

Estilo Antigo) remetia ao passado (p. 41), bem como a estrutura do anúncio como um todo, 

levando em consideração também a ilustração e as vinhetas decorativas que foram utilizadas 

na composição do material. 



47 

 

 

Outras características ficaram evidentes ao serem analisados o anúncio da Dove, o 

entrevistado Cesar aponta que a fonte Modificado 1 (do Estilo Antigo) que se baseiam na 

escritas feita a mão e que possuem transição grosso-fino e por apresentarem formas suaves (p. 

19) não se tornam agressivas, como citado pelo entrevistado, causam um impacto menor (p. 

40) do que as que estariam com uma configuração bold, por exemplo. 

Analisando o anúncio como um todo, alguns entrevistados levantaram a questão da 

forma de leitura do anúncio, por apresentarem estilos tipográficos que pudessem ser 

facilmente lidos. Como é o caso do anúncio da FIESP em que a entrevistada Alice citou a 

fonte do estilo Antigo (anúncio Original) como sendo o mais adequado para aquele tipo de 

publicação, pois "ela fica mais fácil de ler" (p. 41). Já o entrevistado Cesar acrescenta que o 

anúncio Original aparenta ser mais enxuto (p. 40) 

Deste modo, fica evidente através das respostas apresentadas pelos entrevistados, que 

a interpretação conotativa não se dá por aqueles que mais tiveram contatos com a leitura, 

desde sua infância, pois todos os entrevistados, desde sua infância, tiveram o contato com a 

leitura e muitos destes continuam com este hábito mas por terem um sentido crítico mais 

aguçado que ficou mais evidente nos entrevistados com idade entre 40 e 50 anos, diferente já, 

dos com idade entre 20 e 30 anos, estudantes, que apesar de terem o hábito da leitura, não 

demonstraram uma interpretação mais profunda das mensagens apresentadas, ficando apenas 

no nível denotativo. 
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ANEXO A. Tipos de alfabetos. 
 

 
Fonte: www.invivo.fiocruz.br, 2011. 
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ANEXO B. Linotipo – composição a quente. 

 

 
Fonte: Photoshop – Fontstock (2009, p. 16) 
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APÊNDICE A – Questionário 

 
 
Nome: 
Idade: 
Ocupação: 
 

1. Você teve contato com jornais, histórias em quadrinhos, revistas na sua infância? 
2. Você lia as histórias em quadrinhos e revistas ou alguém lia para você? 
3. Os professores da(as) escola(s) que você estudou te incentiva a leitura? 
4. Seus pais te incentivava a ler livros, revistas, jornais? 
5. Que tipos de revistas você costuma ler? 
6. Você sabe qual o papel da publicidade no mercado? 
7. Você considera que os anúncios publicados conseguem transmitir a mensagem desejada? 
8. Dos tipos de letras utilizadas nos anúncios apresentados, qual você julga mais coerente com 

a proposta do anunciante? Por quê? 
9. Você lembra de algum anúncio que mostrou o mesmo tipo de letra que viu nos anúncios 

apresentados? Quais e como foi o contato que você teve com esses anúncios? 
10. Quais as associações que você pode fazer com cada tipo de letra apresentado? 
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APÊNDICE B – Anúncio Original 
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APÊNDICE C – Modificado 1 
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APÊNDICE D -  Modificado 2 
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APÊNDICE E – Anúncio original 
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APÊNDICE F – Modificado 1 
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APÊNDICE G – Modificado 2 
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APÊNDICE H – Anúncio original 
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APÊNDICE I – Modificado 1 
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APÊNDICE J – Modificado 2 
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