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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo compreender de que maneira os apelos emocionais foram 

utilizados na campanha publicitária da Feira do Livro de Santa Maria 2011 no intuito de 

reforçar da importância do hábito para a leitura. Como metodologia foi realizada a análise de 

conteúdo para se compreender a utilização do apelo emocional. Percebeu-se que o apelo 

emocional é trabalhado de forma visual e verbal no conteúdo da campanha.  

 

PALAVRAS CHAVES: campanha publicitária, apelo emocional, elemento verbal e não-

verbal. 

 

 

ABSTRACT 

 

The study aimed to understand how emotional appeals were used in the advertising campaign 

of the Book Fair of Santa Maria in 2011 to reinforce the importance of habit to read. The 

methodology was performed content analysis to understand the use of emotional appeal. It 

was felt that the emotional appeal is worked in a visual and verbal content of the campaign. 

 
 

KEYWORDS: advertising campaign, emotional appeal, the verbal element and non-verbal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Feira do Livro de Santa Maria é uma das grandes atividades culturais da região 

central do estado
1
. A primeira edição ocorreu em 1973, por iniciativa dos acadêmicos de 

Comunicação Social da UFSM, entre vários títulos que compõe as bancas da feira estão obras 

de grandes nomes da literatura brasileira. Com o objetivo de chamar a atenção da comunidade 

santa-mariense são criadas campanhas publicitárias criativas que visam estimular o hábito da 

leitura. 

No ano de 2011, a campanha de divulgação do evento chamou muito a atenção de 

diversos segmentos da sociedade. Isso porquê se utilizou a palavra “ignorância” no corpo do 

texto dos cartazes de divulgação se apresentou a imagem da sombra de um “burro”. O fato 

dividiu as opiniões dos santa-marienses e chamou a atenção da mídia. 

Atualmente, em meio a tantas mensagens publicitárias, é preciso criatividade para se 

chamar a atenção do público para determinado produto, serviço ou evento. O apelo emocional 

é muito utilizado para sensibilizar as pessoas e assim chamar sua atenção para o que está 

sendo anunciado. Nesse sentido, a campanha da Feira do Livro de Santa Maria de 2011 fez 

uso de muita ousadia e criatividade baseada em referências de literatura e cinema para chamar 

a atenção do público santa-mariense, gerando grande polêmica entre o mesmo e ganhando 

atenção da mídia local e estadual. 

Deste modo, o presente estudo propõe uma análise de conteúdo para responder as 

perguntas que se constituíram por meio da problemática de como o apelo emocional foi 

utilizado nas peças impressas da campanha da Feira do Livro de Santa Maria de 2011? Bem 

como, analisar de que maneira esse apelo emocional foi utilizado. Assim, foram selecionadas 

as peças publicitárias impressas da campanha para identificar quais as estratégias de conteúdo 

foram abordas na mesma e por fim analisar os apelos verbais e não-verbais da referente 

campanha, devido à polêmica
2
 gerada pela última campanha da Feira do Livro de Santa 

Maria. 

Sendo assim, o trabalho é relevante para área de publicidade, bem como para o meio 

acadêmico, pois visa entender como a criatividade pode ser usada para chamar a atenção do 

                                                 
1
 Consultar histórico da Feira do Livro no ANEXO I. Fonte:< http://santamaria-rs-

brasil.blogspot.com.br/2011/05/historico-feira-do-livro-de-santa-maria.html > Acesso em 09 de julho de 2012.  

 
2
 Reportagem publicada pelo jornal Diário de Santa Maria, versão online no dia 27 de abril de 2011.   

Fonte:< http://www.clicrbs.com.br/dsm/rs/impressa/4,1300,3288915,16986>.  Consultar ANEXO II. 
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público-alvo. O trabalho também atende às necessidades de conhecimento do pesquisador, 

que visa entender como aconteceu a construção do texto publicitário, bem como o uso da 

imagem e o apelo emocional, para isso, essa pesquisa traz no corpo do seu referncial teórico 

os refentes capítulos: Linguagem Publicitária como força de influência que os meios de 

comunicação exercem nos públicos; A criatividade como conceito de solução de problemas e 

na descoberta de oprotunidades, pois é a capacidade de dar existência a algo novo, único e 

original, através de referências acumuladas durante a vida; O apelo emocional com o intuito 

de aconselhar a importância de determinada campanha, bem como texto e imagem e sua 

correlação no uso de uma campanha publicitária. 
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1  LINGUAGEM PUBLICITÁRIA 

 

Os mais antigos anúncios da história da publicidade no Brasil tinham a intenção de 

divulgar algum produto ou serviço, como permanece até hoje, e surgiram no primeiro jornal 

fundado no país: a Gazeta do Rio de Janeiro (MARTINS, 2006). Esses anúncios, em geral, 

vendiam produtos e serviços do cotidiano da população da época, como casas, captura e 

comércio de escravos, divulgação de hotéis, confecções, medicamentos, e usavam uma 

linguagem simples, sem artifícios de convencimento. Primavam pela informação objetiva, 

direta e que se utilizava de muita adjetivação. 

Segundo Martins (2006), no início do século XX, a propaganda firmava-se pela 

criatividade e pela linguagem mais apurada e persuasiva, fazendo uma referência ao modelo 

de propaganda americana que chegava ao país e muito contribuiu para a nossa teoria e 

técnica. 

Comparando esse contexto histórico com surgimento das escolas de comunicação e a 

multiplicação das agências de propaganda no país na década de 50, Martins (2006, p. 33) 

afirma que:  

 

A partir deste marco, a linguagem publicitária transforma-se bastante, torna-se mais 

dinâmica e mais sintética e foge ao código formal da língua sem o abandonar 

totalmente, assimila o registro coloquial corrente nos grandes centros, com objetivo 

de maior identificação com grande público. 

 

É nesse contexto que surge uma linguagem publicitária, destinada a apresentar as 

características físicas do produto, bem como, características subjetivas. A força dos meios de 

comunicação exerce grande influência no público, força que leva a distinguir a verdadeira 

finalidade de um produto ao comparar com suas tantas outras qualidades, ou seja, com tantos 

outros produtos de mesmas características por que escolher entre esse ou aquele, se todos 

foram feitos para o mesmo propósito. Esse mau entendimento faz com que a publicidade seja 

vista com desdém por parte da sociedade, assim, 

 

há até quem chegue ao ponto de culpar a propaganda pelas mazelas do sistema 

capitalista e, assim, só contribui para que não percebamos o que há de aparência na 

realidade expressada por ela e o que há de realidade no aparente mundo ideal que 

preconiza  (CARRASCOZA, 2003, p.145).   
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O certo, é que a mensagem publicitária se apropria tanto de texto como da imagem 

para transmitir informação acerca de um produto ou serviço, convertêndo-os em consumo, 

devido às suas qualidades e características. O consumo excessivo, assim como a distorção da 

mensagem, estão no entendimento e no olhar de cada consumidor (CARRASCOZA, 2003). 

Deste modo, fica claro que, para não haver distorções na mensagem, é necessário criar 

um anúncio eficaz. E para fazer a diferença e chamar a atenção do consumidor, é preciso ir 

além de palavras e imagens, e criar sinergia entre ambas somada à uma boa “dose” de 

criatividade. 
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2 CRIATIVIDADE 

 

O processo criativo é cercado de várias perguntas e respostas, bem como define 

Predebon: 

 

todos nós, para uso próprio, guardamos algo parecido com uma definição de 

criatividade. A maioria de nós, entretanto, não se comprometeria com enunciado 

exato e definitivo, porque o assunto é amplo e um pouco escorregadio gerador de 

perguntas como: inteligência inclui criatividade? Criatividade é um dom? É produtos 

de insights? De neuroses? Há vários tipos e níveis? (PREDEBON, 2008, p.32). 

 

Nesta pesquisa, o conceito de criatividade foi focado na solução de problemas e na 

descoberta de oportunidades. No campo específico da criatividade, os estímulos do meio são 

decisivos para criar engajamento total. Assim, criatividade é a capacidade de dar existência a 

algo novo, único e original com determinado objetivo. Segundo Predebon, “o comportamento 

criativo facilita a vida, a partir do cotidiano. Improvisar um novo prato usando sobras é um 

ato de criatividade”. (PREDEBON 2008, p.33). A capacidade criadora do ser humano 

depende de vários fatores, bem como as experiências e conhecimentos acumulados e o 

ambiente sócio-cultural em que se vive. Também é indispensável o auxílio de dados 

memorizados, acontecimentos que servirão de alimento para criatividade. Estes combinados 

ou associados resultam em novos elementos e invenções e ai ocorre à descoberta de algo novo 

(PREDEBON, 2008).  

Esse “algo novo”, segundo Carrascoza (2004), visa influenciar um público definido 

ainda que formado por um contingente principal e outro secundário. É recomendável o uso de 

discurso já conhecidos desse target pela dupla de criação no processo de bricolagem “O 

objetivo, obviamente, é facilitar a assimilação, dando-lhe o que ele de certa forma já conhece 

- embora haja conhecimento já apreendido, que é a própria finalidade do ato criativo 

publicitário” (CARRASCOZA, 2004, p.23). 

Esse apanhado de materiais culturais, sejam populares ou eruditos, são utilizados 

como ponto de partida para a criação de peças de propaganda, aparecendo sob a forma de 

citação direta ou indireta, o que leva ao conceito de dialogismo que de acordo com Bakhtin, 

(apud CARRASCOZA, 2004), um texto sempre dialoga com outro, sendo esse o principio 

constitutivo da linguagem. Assim o enredo de todo texto é tecido com elementos de outros 

textos de referência, revelando nesse cruzamento as posições ideológicas de seu enunciador. 
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Segundo Carrascoza (2004), a atividade de bricolagem na propaganda impressa, 

também está presente no processo de criação do material publicitário, que acrescenta a essa 

técnica, o drama – a ênfase em situações de tensão, que são aliviadas em seu desfecho, pelo 

humor, pela emoção, que buscam persuadir o público com tramas de aspecto emocional. 

Desse modo o autor conclui que a utilização de referências culturais se acumulam na 

esfera publicitária, reencenando essas por meio da intertextualidade, que a utiliza com um 

novo sentido. Na publicidade faz-se uso de todas as referências existentes, primando sempre 

por uma boa idéia. Além de grandes alusões, é preciso usar a emoção.  Ao criar uma 

mensagem, com apelo emocional a ousadia pode ser um bom caminho. Valer-se de crenças e 

valores pré-estabelecidos de maneira direta pode não ser o melhor caminho, mas usar certos 

valores se utilizando da sutileza e do bom humor pode fazer toda diferença (CARVALHO, 

1998).  
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3  APELO EMOCIONAL 

 

  

Para entender o uso do apelo emocional na mensagem publicitária, optou-se 

diferenciar o modelo apolíneo e dionisíaco a partir de Carrascoza (2004). O primeiro trata a 

mensagem como à arte retórica, cuja função é aconselhar ou desaconselhar sobre uma questão 

de interesse particular ou geral. 

Nas palavras de Carrascoza (2004, p.39), “o intuito da publicidade é aconselhar o 

público a julgar favoravelmente um produto/serviço ou uma marca, o que pode resultar numa 

ação ulterior de compra. Para isso, elogia-se o produto, louvam-se suas qualidades e seu 

fabricante, o que torna relevante também seu caráter demonstrativo”. Assim, é possível 

afirmar que, “nos textos publicitários de cunho apolíneo, predomina a valorização prática 

(conforto, sabor,funcionalidade) e a crítica (relação custo/benefício, inovações/preço)” 

(CARRASCOZA, 2004, p.35). 

O próximo modelo, e que fundamenta esta pesquisa, é o dionisíaco, que usa o discurso 

demonstrativo ou epidíctico: “embora o gênero epidíctico esteja voltado para o elogio ou a 

censura, é igualmente um discurso que visa persuadir, já que, se em primeira instância faz a 

apologia do produto, em última o faz para aconselhar o auditório a experimentá-lo” 

(CARRASCOZA, 2004, p.85). 

O modelo dionisíaco é focado na emoção e no humor e, dessa maneira, assume o 

formato de narrativas verbais, semelhantes a fábulas, crônicas ou contos e assim busca 

influenciar o público contando histórias. Nesse sentido, os textos publicitários dionisíacos, 

não se apóiam na racionalidade e na lógica racional e assumem a forma de relatos ficcionais, 

o produto ou serviço passa a ser um elemento inserido na história de forma velada, sendo que 

não se torna o foco e faz um convite. É um apelo ao consumo de maneira insinuada, e não 

clara, direta (CARRASCOZA, 2004). 

Com o formato narrativo, a publicidade contemporânea de mídia impressa passa a 

adotar um comportamento muito utilizado nas mídias eletrônicas, principalmente na televisão, 

na qual o leitor/espectador, ao manter contato com a história, entretém-se e fica mais 

receptível, sensível a uma mensagem, e isso acontece, pois a informação principal está 

acobertada pela narrativa, a forma dionisíaca explora mais a valorização utópica (a vida, a 

aventura) e a lúdica (o luxo, os caprichos). Deste modo, para os fins do modelo dionisíaco se 

faz necessário uma articulação entre texto e imagem (CARRASCOZA, 2004). 
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4  TEXTO VERBAL E NÃO VERBAL 

 

Neste contexto, toda comunicação se efetiva por intermédio da linguagem, que se 

classifica em verbal e não-verbal e de uma relação entre elas. Em propagandas, às vezes não 

basta apenas ter um bom texto, título ou chamada, nem tão pouco uma boa imagem 

(foto/ilustração). É preciso que ocorra uma adequada relação entre texto e imagem, uma 

relação que informe visual e verbalmente aumentando, assim, o poder de informação do 

anúncio ou de qualquer outra peça publicitária. 

De acordo com Hoff (2004, p.107), “o grau de informação contido no título determina 

como a imagem deve comportar-se ou vice-versa, considerando a necessidade de informar o 

leitor e convencê-lo a comprar o produto/serviço”, pois para uma melhor compreensão é 

preciso ter unidade entre ambas.  

Para Hoff (2004), ao classificar as mensagens em verbais e não-verbais, tem-se a 

leitura da linguagem verbal que é convencional e sistematizada. Possui uma ordem 

preestabelecida, apreendida por meio de um processo de aprendizado, através do convívio 

social e a própria escolarização. Ainda segundo a autora, esse aprendizado vem desde os 

primeiros momentos da alfabetização e nos possibilita decodificar verbalmente, desde simples 

textos, até os de maior complexidade, pois na linguagem verbal há um maior grau de 

direcionamento no que se refere à compreensão do texto. 

A linguagem verbal caracteriza-se pela linearidade. Segue uma organização 

hierárquica entre os elementos, ou seja, uma palavra interage com a outra, pois assim a 

gramática determina: sujeito, predicado e complemento. Essa linearidade subjacente na 

estrutura frasal está presente no momento da codificação da mensagem, na qual, para ler 

frases da língua portuguesa, é preciso obedecer a ordem da esquerda para a direita e de cima 

para baixo, uma palavra depois da outra (HOFF, 2004). 

Além da estrutura da mensagem é muito importante a escolha lexical, que consiste em 

“conciliar a visão de mundo do produto anunciado com a visão de mundo do consumidor a ser 

sensibilizado pela propaganda” (FIGUEIREDO, 2005, p.60). Para o autor, essa escolha está 

na habilidade do redator para compreender a visão de mundo do consumidor em potencial e 

traduzi-la em texto. Pois o consumidor demonstra, também através de seu vocabulário, a que 

grupo pertence. Fala-se de dois níveis de conhecimento do consumidor, bem como de duas 

formas de atingi-lo por meio do texto publicitário. Em um primeiro momento, devemos 
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compreender sua ideologia, seu universo cultural, seus paradigmas e reproduzi-los, 

construindo discursos associados a sua visão de mundo. Em segundo momento, reforçamos 

esse pensamento, escolhendo, se necessário, as palavras mais apropriadas para expressar o 

universo conceitual em que o consumidor está inserido. 

Para Carrascoza (1999, p.33), “a construção de uma mensagem persuasiva é fruto de 

uma cuidadosa pesquisa de palavras, vital na elaboração do texto de propaganda impressa. 

Optar por este ou aquele termo não é uma atitude arbitrária, mas sim ideologia”. É nesse 

contexto que saber quais palavras pertencentes a um determinado sistema de valores, são 

escolhidas e inseridas na elaboração do texto publicitário com a intenção de criar intimidade 

com o leitor. 

Essa intimidade com o leitor/público-alvo acontece com mais maturidade, quando 

usadas fórmulas já consagradas como os estereótipos, tanto nos códigos visuais (uma mulher 

bonita, de avental, remete a uma zelosa dona-de-casa), quanto no linguístico (a união faz a 

força). Como “verdade” já aceita pelo público, o estereótipo diminui o questionamento a 

respeito do que está sendo comunicado. Outra estratégia é a criação de inimigos, em que é 

fundamental estar sempre em luta contra algum opositor. Daí os inúmeros anúncios de 

detergentes que se posicionam contra a sujeira de aspiradores de pó contra ácaros, de 

analgésicos contra dor de cabeça (CARRASCOZA, 1999). 

O uso dessas estratégias nos discursos publicitários, segue, segundo o autor, o 

esquema aristotélico, que afirma que para ser coerente o discurso deve ter quatro etapas 

básicas: exórdio, narração, provas e peroração. Sobre essas etapas Aristóteles, (apud 

CARRASCOZA, 2004), define essas etapas como: 

a) Exórdio: é a introdução do discurso, em que “começa-se por exprimir logo de 

entrada o que se pretende dizer. Pode-se iniciar com um elogio, uma censura, um 

conselho que “nos induz a fazer uma coisa ou dela nos afastar; 

b) Narração: é a parte do discurso em que se mencionam apenas os fatos conhecidos, 

sem prolixidade e na justa medida que “consiste em dizer tudo quanto ilustra o 

assunto, ou prove que o fato se deu que constitui um dano ou uma injustiça, numa 

palavra, que ele tem a importância que lhe atribuímos; 

c) Provas: Devem ser demonstrativas. E, como a deliberação se refere ao tempo 

futuro, podem-se tirar exemplos de fatos passados para aconselhar; 
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d) Peroração: é o epílogo; Compõe-se de quatro fases: a primeira consiste em 

predispor o ouvinte em nosso favor; a segunda, amplificar ou atenuar o que foi 

dito; excitar as paixões no ouvinte, a quarta uma recaptulação. 

Outro elemento que caracteriza o texto publicitário contemporâneo, e que foi 

incorporado pelos redatores, segundo o autor, é a estrutura circular, em que a matéria ou tema, 

no caso o texto funciona como um circuito fechado, evitando o questionamento e objetivando 

o leitor a conclusões definitivas.   

Além dessas estruturas, é importante citar, dentro da direção de arte, o uso da 

tipografia e das cores. Cesar (2000, p.164) destaca que “no dia-a-dia, o mais comum é sentar 

no computador e escolher a fonte conforme suas opções e adequações com a peça a ser 

criada”. Todas as fases citadas colaboram para melhor articulação das palavras. 

Para se fazer um layout, é importante saber usar de alguns recursos da tipologia e 

compreender sua importância na peça gráfica. A seguir, a classificação dos tipos por 

categorias, conforme Cesar (2000):  

a) Tipos antigos: são conhecidos especialmente por terem sido criados com base nos 

traços das letras dos escrivães públicos, escritores judeus, letrados e todos que usavam a pena 

como ferramenta de trabalho, pois os tipos têm uma pequena variação entre traços grossos e 

finos que são característicos da pena. 

 Tipos antigos sempre têm serifas e são os melhores para utilização em textos longos; 

b) Tipos modernos: a (r) revolução tecnológica fez o mundo mudar. Nas artes gráficas, 

novos equipamentos permitiram que os tipos se tornassem mais mecânicos. Um tanto, pelos 

próprios equipamentos de impressão que evoluíram. Outro tanto, pelos novos papéis, 

garantindo uma qualidade de reprodução superior.  

Isso fez com que os tipos também acompanhassem a mudança. Então, mesmo ainda 

tendo serifa, os tipos modernos passaram a ter uma serifa mais delicada, mais finos e retos. E 

as transições de traços finos e grossos são muito mais acentuadas. Não muito recomendadas 

para textos longos, pois, como possuem as linhas das serifas finas e alguns traços grossos 

demais podem prejudicar a leitura;  

c) Tipos com serifa: como dito anteriormente, tipos antigos e os tipos modernos têm 

serifa. As serifas nada mais são que o alongamento das extremidades das letras; 

d) Tipos sem serifa: no início do século XX é que os tipos sem serifa começaram a 

ganhar força e sucesso. O desenho do tipo é muito uniforme. A transição de traços grossos e 
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finos praticamente não existe. O peso da letra é um só. Uma boa solução ao usar tipos sem 

serifa é contrastar os pesos; 

e) Tipos manuscritos: embora sejam desenhados no computador, imitam a escrita à 

mão das mais tradicionais a mais futurista, mas não necessariamente presos a esses padrões. 

No geral, parece-se com tipologias para utilização em texto corridos. 

Além disso, trabalhar com textos manuscritos em caixa alta não é comum; 

f) Tipos decorativos: são os que mais entusiasmam boa parte dos ditos diretores de 

arte, mas ao mesmo tempo os mais complicados de usar.  

Esses tipos causam euforia porque tais diretores de arte acham esses tipos modernos. 

Os tipos decorativos são fantasiosos, brincalhões, radicais. e por isso são tratados como arte e 

não como texto, são incorporados ao trabalho com a mesma importância que a imagem. 

Em segundo, como dito anteriormente, vêm às cores, que somente existem por causa 

da luz. É uma sensação que a luz exerce sobre nossos olhos quando um objeto ou região são 

iluminados. Na física, a luz nada mais é do que radiação e possui comprimentos de ondas 

diferentes. E as cores são geradas pela mistura dos comprimentos das ondas do azul, verde e 

vermelho, as conhecidas cores primárias que são bases para todas as outras cores existentes na 

natureza (CESAR, 2000). Mas, como elementos presentes na vida dos seres humanos, as 

cores, se tornam muito importantes nas atitudes e sentimentos de cada indivíduo. Por isso, as 

cores são usadas para estimular, acalmar, afirmar, negar, decidir, curar e no caso da 

propaganda, vender (CESAR, 2000). 

É evidente que temos reações e sensações diferentes para cada cor, no entanto essa 

influência está ligada diretamente a nossa percepção, como o modo de vida, situação de calma 

ou estresse, o ambiente, a iluminação entre outros. 

Agora, algumas associações das cores, segundo Cesar (2000): 

a) Branco: paz, pureza, limpeza, batismo, hospital, neve, harmonia; 

b) Preto: noite, medo, carvão, enterro, luto, tristeza, raiva; 

c) Vermelho: sangue, amor, vida, fogo, sol, energia, mulher; 

d) Amarelo: ouro, calor, verão, conforto, alegria; 

e) Verde: floresta, esperança, folhas, segurança, coragem; 

f) Azul: céu, mar, tranquilidade, equilíbrio, infinito. 

Conhecer essas associações é importante na criação publicitária, pois toda mensagem 

de propaganda compete direta ou indiretamente com outras mensagens do gênero. Deve-se, 

então, tentar atrair a atenção do target da maneira mais clara e eficaz possível. “A mensagem 
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publicitária tem como meta principal apresentar argumentos de venda que conduzam o 

consumidor, entre outras coisas, à aquisição do bem, serviço ou idéia anunciado” (CIDADE, 

2006, p.34). 

Para convencer o público de que o serviço ou produto anunciado pode resolver o seu 

problema, é preciso usar técnicas de persuasão. Em outras palavras, é fazer uso adequado da 

dialética (arte de argumentar) publicitária que normalmente está (CIDADE, 2006), incluída 

em três mecanismos de persuasão: 

a) mecanismos automáticos: constituem um processo que pode ser definido como 

obsessivo, ou seja, agem sobre a memória despertando uma espécie de reflexo mental, 

provocando a compra; 

b) mecanismos de racionalização: agem sobre o target de forma mista, ou seja, 

utilizam tanto o apelo emocional como o racional. São fundamentados em um raciocínio, 

comportando uma proposta que pode ser demonstrada e seguida de um benefício para o 

consumidor. Nesse caso, o consumidor acredita que não se arrependerá de ter tomado uma 

atitude não inteligente ou razoável; 

c) mecanismos de sugestão: constituem em despertar no público-alvo o desejo pelo 

produto, criando uma atmosfera que corresponda às motivações do consumidor, por meio de 

uma forte estratégia de persuasão. 

Aliado a um dos três mecanismos, no texto pode predominar uma das seguintes 

abordagens, conforme Cidade, (2006): 

a) humanização. A humanização do texto tem o intuito de provocar a identificação do 

público com o produto. Esse tipo de texto faz que as pessoas se emocionem e, de acordo com 

a mensagem, transfiram sua vida para a situação criada no anúncio. 

b) particularização. Por meio de um detalhe é possível enaltecer toda a estrutura da 

empresa. É útil destacar algum ponto em particular de um produto ou serviço, o qual 

funcionará como indicativo da qualidade do todo. 

c) o antiproduto. Funciona como se fosse um produto ou serviço de extrema 

necessidade para o target. Os apelos de venda normalmente são muito agressivos, provocando 

pânico e mexendo com a sensibilidade; 

d) apelos de sedução. Atribui ao produto características sensuais, despertando o desejo 

de aquisição ou vendendo uma promessa de prazer sensual; 

e) testemunhal. É a cumplicidade que todo consumidor gosta e quer. O apresentador 

da peça normalmente é conhecido e logo se torna um cúmplice da qualidade do produto ou 
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serviço oferecido, transmitindo, consequentemente, essa garantia (pela sua boa imagem) ao 

target. 

Assim, podem ser utilizada como abordagem o recurso do estereótipo, que diz respeito 

a “fórmulas já consagradas, tanto nos códigos visuais (uma mulher bonita, de avental remete a 

uma zelosa dona-de-casa), quanto no linguístico (a união faz a força). Como “verdade” já 

aceita pelo público, o estereótipo impede o questionamento a respeito do que esta sendo 

comunicado” (CESAR, 2009 p.41). Também não podemos deixar de citar as figuras de 

linguagem, que são recursos que aumentam o grau de expressividade do texto. Essas figuras 

de linguagem (de palavras, pensamento e sintaxe) são também intensamente utilizadas nos 

discursos deliberativos. É conveniente aconselhar o interlocutor valendo-se de exemplos 

comparativos (metáforas), amenizando fatos (eufemismo), exagerando-os (hipérboles) ou 

usando antonímias, alteração e prosopopéia (CARRASCOZA, 2003). 

Após, compreender a importância do uso das palavras na linguagem verbal de uma 

mensagem é hora de verificar como esse entendimento acontece na linguagem não-verbal. Na 

linguagem não-verbal, os elementos não têm, obrigatoriamente, uma relação hierárquica, pois 

a leitura se processa a partir da informação nova, reforçada nas informações que já fazem 

parte do repertório do leitor. Cesar (2000) cita que, na propaganda, inúmeras são as imagens 

que enfeitam, disfarçam o produto e enganam a realidade, mas é por causa da imagem que a 

publicidade se tornou uma forma tão poderosa de comunicação, e possui caractarísticas 

específicas que as diferenciam da linguagem verbal e determinam campos de atuação para 

cada uma delas. 

 Na linguagem não verbal, o sentido está no todo e não nas partes, nesse contexto Hoff 

afirma que 

 

a leitura do visual não tem ordem preestabelecida e é dominada pelo movimento: os 

olhos do leitor passeiam pela imagem e são atraídos pelas informações novas que se 

destacam em detrimento das informações conhecidas, ou seja, aquelas que já fazem 

parte do seu repertório (HOFF, 2004, p.104). 
 

 

Ao contrário da linguagem verbal, não se ensina metodologicamente a ler o não-

verbal. A leitura acontece através do que vemos e percebemos de estranho, pois o diferente 

direciona a leitura. Por isso, a imagem, na mensagem publicitária, precisa de ancoragem
3
, é 

quando a imagem e texto coincidem nos impressos, direcionamento na leitura (HOFF, 2004). 

                                                 
3
 Ancoragem – Segundo Barthes, citado por Vestegaard (2000), é quando texto e imagem coincidem nos 

veículos impressos, a relação mais freqüente entre uma coisa e outra. 
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No uso da linguagem não-verbal, pode-se valer de um recurso muito importante no 

meio publicitário: a ilustração, que é um procedimento argumentativo muito comum em 

textos narrativos. O narrador enuncia uma afirmação geral e busca comprová-la ao longo de 

sua história. Conforme Carrascoza (2004, p.125) “a ilustração tem a função de reforçar a 

adesão a uma regra conhecida e aceita”.  

Ainda sobre ilustração, não se pode deixar de mencionar que ela tem um papel muito 

importante na publicidade que 

 

trata-se, basicamente, de levar uma informação visual a um determinado público, 

informação que em geral significa a expansão de uma mensagem verbal. Assim a 

variedade de ilustrações abrange desde desenhos detalhados de máquinas 

desenvolvidas para explicar seu funcionamento até desenhos expressivos feito por 

artistas talentosos (DONDIS, 2000, p.205). 

 

Outra função importante da ilustração é amenizar a realidade impactante de 

determinados assuntos, pois evitam que as emoções pessoais influenciem os pensamentos e 

capacitam a atingir conclusões lógicas. Desse modo, as ilustrações podem levar a enfrentar os 

fatos de uma maneira mais positiva e menos impactante quanto à realidade expressada pela 

fotografia, por exemplo, absorventes, fraldas, dentre outros (DONDIS, 2000). Assim, a 

propaganda impressa com textos dionisíacos explora muito bem esse procedimento, pois, em 

virtude da grande variedade e das inúmeras características específicas dos produtos e serviços, 

a ilustração se faz necessária para promover estas diferenças. 

O uso dessas linguagens e seu equilíbrio em um trabalho publicitário ficam a cargo da 

criação. Para entender como a direção de arte é importante na criação de impressos, Cesar 

(2000, p.41) faz os seguintes questionamentos: “a idéia é mais importante que a forma? O 

título vende mais que o visual? O que, afinal, é mais importante?” E ele mesmo responde. 

O anúncio, entre as peças gráficas, é de muita importância para o diretor de arte, pois 

um bom anúncio que contenha uma boa idéia, veiculado em veículos de circulação nacional 

será visto criticado ou elogiado por milhões de pessoas, sem citar que na publicidade de 

grande circulação, o anúncio chega a todos os públicos sem distinção. Além do anúncio há 

outros formatos de impressos, como o cartaz que não é usado em grande circulação, porém, é 

uma peça muito importante também, e como meio de divulgação, é um marco na história da 

propaganda. O grande diferencial do cartaz em relação ao anúncio é que ele em quase 100% 

dos casos estará falando com o público no local em que ele divulga ou informa sobre 
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determinado produto ou serviço (CESAR, 2000) e é o formato de peça a ser analisado nesta 

pesquisa. 
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5  METODOLOGIA 

 

Para atender aos objetivos dessa pesquisa, foi realizada, primeiramente, a coleta de 

peças publicitárias criadas para a campanha da Feira do Livro de Santa Maria de 2011, que 

foram doadas pela comissão organizadora do evento durante a veiculação. Nesse momento, 

foi selecionado o corpus da pesquisa, formado por quatro cartazes que foram analisadas. 

 

5.1 Natureza da pesquisa 

 

A natureza desta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa exploratória, e, conforme 

Gil (2002), 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 

têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2002, 

p.41). 

 

Desta maneira este estudo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica, técnica necessária 

a toda prática investigativa, “cujo objetivo é auxiliar na definição de objetivos e levantar 

informações sobre o assunto objeto de estudo” (MICHEL, 2005, p. 32).  Assim, para 

fundamentar este trabalho se fez necessário embasar as categorias de análise, compostas por: 

bricolagem, modelo dionisíaco, escolha lexical, estrutura circular, tipografia, dialética, 

estereótipo, ilustração e cores. 

Define-se esta pesquisa de natureza qualitativa, pois é caracterizada pela interpretação 

dos dados, considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade de cada indivíduo que não 

pode ser traduzido em números (MICHEL, 2005). Deste modo, a interpretação dos fenômenos 

e a atribuição de significados são básicas no processo desse tipo de pesquisa, então, se fez o 

uso de técnicas de coleta, em que uma pesquisa no site da Feira do Livro 2011 teve-se acesso 

à campanha como um todo, e dessa foi separado para a análise quatro cartazes. Essa escolha 

se deu devido ao impacto mais efetivo que os referentes cartazes exerceram no público no 

qual os mesmos foram expostos. 
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5.2  Técnica da pesquisa 

 

Como técnica de pesquisa será utilizada a análise de conteúdo que de acordo com 

Michel (2009), 

é uma técnica de levantamento de dados que utliza textos, falas, informações já 

coletados, de forma extensiva, ou seja, é uma análise feita a posteriori à coleta. É 

adequada para analisar a personalidade de alguém, avaliar textos escritos, intenções 

de um publicitário, análise dos conteúdos das mensagens, propagandas, veracidade 

em propostas de campanha, discursos políticos, entre outros (MICHEL, 2009, p.70). 

 

Desta forma essa técnica se enquadra perfeitamente no contexto deste estudo. Assim, 

“em síntese, pode-se dizer que a técnica da análise de conteúdo objetiva descrever, registrar, 

analisar e comparar comunicações de massa” (MICHEL, 2009, p.71). Que de fato define e 

nortea muito bem a presente pesquisa que terá como objeto empírico os quatro cartazes 

impressos referentes a campanha da Feira do Livro de Santa Maria 2011, estabelecendo uma 

análise dos elementos que compõe cada peça. 

No contexto teórico e metodológico a pesquisa se desenvolverá em três fases: 

a) A pré-análise: fase de organização 

 Inicia-se geralmente com os primeiros contatos com os documentos a serem 

analisados (leitura flutuante). A seguir, procede-se a escolha dos documentos, a formulação de 

hipóteses e a preparação do material para análise. Assim, para este presente estudo foi feita 

uma pesquisa no site da Feira do Livro 2011, em que dentre todo o material da campanha 

optou-se apenas pelos materiais “impressos”. 

b) A exploração do material: constitui, geralmente, uma fase longa e que tem como 

objetivo ordenadamente as decisões tomadas na pré-análise. Refere-se fundamentalmente às 

tarefas de codificação, envolvendo: O recorte (escolha das unidades), a enumeração (escolha 

das regras de contagem) e a classificação (escolha do conjunto).  Foi nesta fase que, dentre 

todas as peças dos materiais impressos da Feira do Livro de 2011, foi escolhido como objeto 

de estudo desta pesquisa os quatro cartazes: cartaz 1, “O senhor dos canais”, cartaz 2, 

“Comer, Hibernar, Twittar”, cartaz 3, “A menina que não lia livros”, cartaz 4, “Henrique 

Potter e as relíquias de papel”. 

c) O tratamento dos dados: a inferência e a interpretação, por fim, objetivam tornar os 

dados válidos e significativos. Para tanto são utilizados procedimentos que possibilitam 

estabelecer comparações que sintetizam e põe em relevo as informações obtidas. Nesta fase, 

através da inferência e a interpretação das peças “cartazes”, verificou-se a importância das 

escolhas dos elementos presentes na campanha, e assim, compreender o significado de cada 
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um, bem como sua compreensão geral dentro da campanha. De modo, a vislumbrar a 

importância da teoria na criação de uma campanha publicitária, pois nada é feito por acaso é 

preciso um estudo, testes e adequação para se chegar a um produto final satisfatório. 

E assim, o estudo buscará verificar como foram utilizados os apelos emocionais na 

criação das mensagens verbais e não verbais da campanha da Feira do Livro de Santa Maria 

de 2011. 
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6  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS CARTAZES 

 

 Para fazer análise dos cartazes escolhidos, foram criadas as seguintes categorias de 

análise: bricolagem, modelo de dionisíaco, escolha lexical, estrutura circular, tipografia, 

dialética, estereótipo, ilustração e cores.  

 Determinadas as categorias, optou-se por analisar um cartaz de cada vez, sendo 

classificados como cartaz 1, a figura “o senhor dos canais”, cartaz 2, a figura “comer, 

hibernar, twittar”, cartaz 3, a figura “a menina que não lia livros” e cartaz 4, a figura 

“henrique potter e as relíquias de papel”. 

 

6.1  CARTAZ 1 

 

 

    Figura 1: O senhor dos Canais 

    Fonte:< www.feiradolivrosm.com.br> Acesso em: 22 de outubro de 2011. 

 

6.1.1 Bricolagem 

 

 Tem como principal objetivo, facilitar a assimilação da mensagem pelo espectador, 

através daquilo que já lhe é familiar e que de fato o leva a identificação do que já se conhece. 

São as referências culturais reencenadas por meio da intertextualidade, as quais são 
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encontradas no cartaz 1, pela alusão à trilogia fílmica “O senhor dos anéis
4
”, dando à 

campanha um novo sentido e assim contemplando nitidamente o que se costuma chamar na 

publicidade de “bagagem cultural”, que por sua vez diz respeito a todas as referências de um 

indivíduo que se acumulam na memória durante toda a sua vida. Aqui a referência do filme na 

campanha, faz relação àquilo que a personagem de “Alfrodo”, e até mesmo o público possui, 

ou seja, o domínio neste caso se refere aos canais de TV, e assim a campanha faz um alerta, 

sendo o “senhor dos canais” você não tem tempo para a literatura. 

 

6.1.2 Modelo dionisíaco 

 

 Conforme Carrascoza (2004), o modelo dionisíaco é um discurso que visa persuadir, já 

que em primeira instância faz a apologia à ideia, em última o faz para aconselhar o espectador 

a experimentá-lo, neste caso, a experimentar a leitura. Geralmente focado na emoção e no 

humor assume o formato de narrativas verbais, buscando influenciar o público, contando 

histórias, no caso do cartaz 1, existe uma narrativa ficcional que traz um elemento inserido na 

forma velada, não se tornando o foco e sim um convite, um pedido no tempo imperativo, 

“deixa a leitura entrar na sua história”. Neste contexto o referente discurso vem fazer um 

convite que possivelmente poderá ou não ser atendido pelo espectador, mas que em relação ao 

modelo dionisíaco cumpre sua função, deixando claro que este, auxília no texto, sugerindo e 

assim tentando influenciar na escolha de cada um, entre “viver” em frente a TV ou ter um 

tempo também para a leitura. 

 

6.1.3 Escolha lexical 

 

 Segundo Figueiredo (2005), a esolha das palavras é a capacidade potencial de traduzir 

a visão de mundo do espectador em texto. Essa escolha presta-se para expressar o universo 

conceitual em que o espectador está inserido. No cartaz 1, o texto é formado por palavras 

simples, como: tomou posse, frente da TV, está atrás dele, controle remoto dentre outras, mas 

ao mesmo tempo são pertinentes ao esforço de seduzir o público ao qual a campanha se 

destina. É uma limitação vocabular proposital e provocativa que legitima o coloquialismo 

adotado na mesma unidade. Neste caso o léxico usado vem ao encontro da familiarização do 

público que não podemos se abter do mundo ao nosso redor e ficar somente em frente a uma 

                                                 
4
 Filme este dirigido pelo diretor Peter Jackson no ano de 1999, e adaptado para o cinema, da obra de J.R.R 

Tolkin, escritor britânico. Fonte: <www.cinepop.com.br> Acesso em 13 de junho de 2012.  

http://www.cinepop.com.br/
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TV, pois existem coisas mais importantes e que merecem fazer parte da vida. Nas palavras 

que costumam ser usadas no dia-a-dia, palavras mais coloquiais que de certa forma deixa o 

público mais a vontade e assim, mais suscetível a mudanças ou de experimentar novas 

possibilidades. 

 

6.1.4  Estrutura circular 

 

 No cartaz 1 se pode verificar a presença das quatro etapas do discurso persuasivo 

proposto por Aristóteles. Segundo tratado no capítulo 2.4, o exórdio, conforme afirma 

Carrascoza (2004) tem a função de chamar a atenção do espectador para a leitura da peça. 

Nesse caso, o exórdio é a frase “o senhor dos canais”. A narração consiste em dizer tudo 

quanto ilustra o assunto, e segundo Carrascoza (2004) é a parte do discurso em que se faz 

menção apenas aos fatos conhecidos, sem prolixidade e na justa medida. Aqui, a narração é a 

frase “desde que tomou posse do controle remoto, “Alfrodo” não sai da frente da TV”, 

fazendo uma ampliação do exórdio o “senhor dos canais”. 

 As provas são demonstrativas, ou seja, relatam uma consequência, ou afirmação sobre 

o assunto que foi tratado anteriormente na narração, e ao mesmo tempo aconselha através de 

exemplos de fatos passados. Neste caso, a frase “a ignorância, que já sabe disso, está a sua 

procura e somente a leitura impedirá que ele seja alcançado”, está fazendo um alerta sobre o 

que pode acontecer com os indivíduos que permanecem muito tempo em frente à TV, e 

“aconselha”, através da afirmação, que somente a leitura pode ajudá-lo. Já a peroração é o 

epílogo. De acordo com Carrascoza (2004), compõe-se de quatro fases, predispor o ouvinte a 

favor do que defende a campanha, neste caso a leitura, amplificar ou atenuar o que foi dito, 

excitar as paixões no ouvinte e uma recapitulção, ou seja, reforçar o que foi dito, e que está 

presente no texto com a frase “deixe a leitura entrar na sua história”. Assim, a estrutura 

circular foi identificada na sua totalidade, a ponto de dar significado a campanha e direcionar 

a leitura e o entendimento do leitor. 

 

6.1.5  Tipografia 

 

 A escolha do tipo em um texto publicitário é muito importante, pois a tipografia deve 

acompanhar a essência da campanha e conversar com a identificação da sua estrutura bem 

como de seu público. O tipo sem serifa, usado no cartaz 1, começou a ganhar força no início 

do século XX, e de acordo com Cesar (2000) o desenho do tipo sem serifa é muito uniforme, 
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o peso da letra é um só, tudo para facilitar o entendimento na transmissão da mensagem ao 

seu público espectador, assim, o tipo sem serifa contemplou uma adequação apropriada para o 

tipo de campanha, o que permitiu maior leveza e clareza na objetividade do texto, já que se 

refere a um texto curto e publicitário, de modo que sua como sua lexical e a própria dialética 

traz palavras leves, comuns, familiares ao cotidiano do público e que precisam ser entendidas 

como tal, objetivas e claras. 

 

6.1.6  Dialética 

 

 A arte de argumentar por meios de mecanismos, como o mecanismo de sugestão, o 

qual o cartaz 1 se vale, vem para despertar o interesse do público criando uma atmosfera que 

corresponda às motivações do espectador. Está motivação acontece por meio de uma forte 

estratégia de persuasão, em que ao longo do texto deixa claro que ficar somente me frente à 

TV não é uma atitude muito inteligente, então faz um convite como sugestão de deixar a 

leitura entrar na história de cada um. Além desse mecanismo campanha faz uso da abordagem 

do antiproduto, criando uma necessidade para o público através de apelos emocionais que 

provocam a sensibilidade do espectador em relação ao consumo literário ao invés do consumo 

de outras mídias, uma vez que essa abordagem, para transmitir aquilo que se quer, cria um 

opositor, um inimigo frente aquilo que está sugerindo, neste caso a ignorância versus a leitura. 

 

6.1.7  Estereótipos 

 

 Com a função de facilitar o entendimento da mensagem, o estereótipo é usado, na 

campanha através da imagem e também como código linguístico, impedindo o 

questionamento a respeito do que esta sendo comunicado. Sendo assim, a imagem sustenta, 

apóia o texto, bem como o texto sustenta a imagem. No cartaz 1, a personagem se apresenta 

como “Alfrodo”, a ele foi atribuído um estereótipo da “ignorância” através da figura de um 

“burro” que para o dito popular significa e se associa a “burrice” em termos da falta de 

conhecimento. Seguindo a linha de uma personagem sem muito domínio intelectual, um tanto 

estereotipada, justamente para permitir a rápida identificação do público, bem como a 

compreensão da narrativa. 
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6.1.8  Ilustração 

 

 Em textos discursivos narrativos, um recurso muito comum é a ilustração, que 

costuma ser utilizada com a função de reforçar a adesão de uma regra reconhecida e aceita. 

Em muitos casos, a ilustração é escolhida pela repercussão afetiva que pode ter 

(CARRASCOZA, 2004). A ilustração diferente da fotografia, por exemplo, tem como 

funcionalidade atenuar o impacto da realidade proposta, no caso do cartaz “um” está função é 

nitidamente observada na figura da sombra do burro, amenizando o impacto real que a 

fotografia deste animal enfatizaria na peça publicitária, uma vez que se dirige a uma parcela 

maior do público jovem.  

Deste modo, a ilustração argumenta enfaticamente tudo o que foi desenvolvido 

anteriormente no decorrer do texto, seu contexto e toda a narrativa que circunda esta peça, 

sempre enfatizando a importância da leitura através de elementos simples e apropriados para o 

público, pois como já citado anteriormente, fazem parte da vida diária, seja nas palavras 

coloquiais, cores de forte relacionamento emocional, como nas referências e a própria 

ilustração, que como dito, ameniza a realidade e remete a um universo lúdico de cada público. 

 

6.1.9  Cores 

 

 A escolha das cores em uma peça publicitária é de extrema importância, atuando e 

influenciando no contexto psicológico de cada invíduo. Para Cesar (2000) as cores são usadas 

para estimular, acalmar, afirmar, negar, decidir, curar e no caso da propaganda tem o objetivo 

de vender e informar. No cartaz 1, a cor verde é predominante e remete à segurança, coragem 

e tem como funcionalidade prender a atenção do espectador. Já as cores laranja e azul que 

completam o conjunto de cores predominantes, contribuem para a energia, conforto, 

equilíbrio e tranquilidade. Estes sentimentos que as mesmas transmitem ajudam a melhor 

aceitação e compreensão da publicidade vinculada neste cartaz, uma vez que as demais 

categorias já citadas vêm de encontro com tudo o que já foi dito. As cores verdes e azuis 

prendem a acalmam a atenção do espectador no mesmo momento que ele se familiariza com 

os demais elementos, que neste caso, fazem parte da sua rotina, como as palavras simples e a 

referência filmíca usada para transmitir a mensagem. 
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6.2  CARTAZ 2 

 

 

     Figura 2: Comer Hibernar Twittar 

     Fonte: <www.feiradolivrosm.com.br> Acesso em: 22 de outubro de 2011. 

 

6.2.1  Bricolagem 

 

 Como seu principal objetivo é facilitar a assimilação da mensagem pelo espectador, 

através de tudo aquilo lhe é familiar, são as referências culturais reescritas por meio da 

intertextualidade e encontrada no cartaz 2 pela alusão à produção literária “Comer, Rezar e 

Amar
5
”. Aqui a relevância da referência usada na construção da campanha, se baseia no 

conceito de que “quem” não faz outra coisa a não ser comer, hibernar e twittar está perdendo 

tempo e prejudicar sua saúde física e mental. Assim, o cartaz 2 procura criar uma 

identificação com o público que costuma fazer qualquer outra atividade menos interessante e 

produtiva do que agregar conhecimento por meio de boas leituras. Deste modo, no momento 

em que os indivíduos aceitam que a leitura entre em suas vidas, novas possibilidades poderão 

ser descobertas, os tornando mais dinâmicos, saudáveis e inteligentes. 

                                                 
5
 Uma obra literária da escritora Elizabeth Gilbert, adaptado e dirigido para o cinema pelo diretor Ryan Murphy, 

no ano de 2010. Fonte: <www.cinepop.com.br> Acesso em 13 de junho de 2012. 

http://www.feiradolivrosm.com.br/
http://www.cinepop.com.br/
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6.2.2  Modelo dionisíaco 

 

  Carrascoza (2004), diz que o modelo dionisíaco é um discurso que visa persuadir, já 

que em primeira instância faz a apologia à ideia, em última o faz para aconselhar o espectador 

a experimentá-lo, neste caso, a experimentar a leitura. Geralmente focado na emoção e no 

humor assume o formato de narrativas verbais, buscando influenciar o público, contando 

histórias, no caso do cartaz 2, existe uma narrativa ficcional que traz um elemento inserido na 

forma velada, não se tornando o foco e sim um convite, um pedido no tempo imperativo, 

“deixe a leitura entrar na sua história”. Neste contexto o referente discurso vem fazer um 

convite que possivelmente poderá ou não ser atendido pelo espectador, mas que em relação ao 

modelo dionisíaco cumpre sua função, deixando claro que este, auxília no texto, sugerindo e 

assim tentando influenciar na escolha de cada um, entre ficar horas twitando, comendo e 

assim adquirindo alguns quilos a mais, ou então  por mais dinamismo e movimentação na 

vida. 

 

6.2.3  Escolha lexical 

 

 Segundo Figueiredo (2005), a esolha das palavras é a capacidade potencial de traduzir 

a visão de mundo do espectador em texto. Essa escolha presta-se para expressar o universo 

conceitual em que o espectador está inserido. No cartaz 2, o texto é formado por palavras 

simples, como: dormir, ter engordado, quilinhos, seguidor, dentre outras, mas ao mesmo 

tempo são pertinentes ao esforço de seduzir o público ao qual a campanha se destina. É uma 

limitação vocabular proposital e provocativa que legitima o coloquialismo adotado na mesma 

unidade. Neste caso o léxico usado vem ao encontro da familiarização do público que não 

podemos deixar de exercitar, não somente o físico como também o intelecto e ter cuidado 

com os excessos em nossas escolhas. Nas palavras que costumam ser usadas no dia-a-dia, 

palavras mais coloquiais que de certa forma deixa o público mais a vontade e assim, mais 

suscetível a mudanças ou de experimentar novas possibilidades. 

 

6.2.4  Estrutura circular 

 

 No cartaz 2 se pode verificar a presença das quatro etapas do discurso persuasivo 

proposto por Aristóteles. Segundo tratado no capítulo 2.4, o exórdio, conforme afirma 
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Carrascoza (2004) tem a função de chamar a atenção do espectador para a leitura da peça. 

Nesse caso, o exórdio é a frase “Comer Hibernar Twittar”. A narração consiste em dizer tudo 

quanto ilustra o assunto, e segundo Carrascoza (2004) é a parte do discurso em que se faz 

menção apenas aos fatos conhecidos, sem prolixidade e na justa medida. Aqui, a narração é a 

frase “Elis não fazia outra coisa além de twittar e dormir”, fazendo uma ampliação do exórdio 

o “Comer Hibernar Twittar”. 

 As provas são demonstrativas e relatam uma consequência, ou afirmação sobre o 

assunto que foi tratado anteriormente na narração, e ao mesmo tempo aconselha através de 

exemplos de fatos passados. Neste caso, a frase “no entanto, descobriu que, além de ter 

engordado alguns quilinhos, só tinha um seguidor: a ignorância. Somente a leitura fará com 

que Elis consiga despistá-la”, está mostrando o que acontece com o indivíduo que literalmente 

“só come e dorme”, e aconselha, através da afirmação, que somente a leitura pode ajudá-lo. Já 

a peroração é o epílogo e de acordo com Carrascoza (2004), compõe-se de quatro fases, 

predispor o ouvinte a favor do que defende a campanha, neste caso a leitura, amplificar ou 

atenuar o que foi dito, excitar as paixões no ouvinte e uma recapitulção, ou seja, reforçar o 

que foi dito, e que está presente no texto com a frase “deixe a leitura entrar na sua história”. 

Assim, a estrutura circular foi identificada na sua totalidade, a ponto de dar significado a 

campanha e direcionar a leitura e o entendimento do leitor. 

 

6.2.5  Tipografia 

 

 A escolha do tipo em um texto publicitário é muito importante, pois a tipografia deve 

acompanhar a essência da campanha e conversar com a identificação da sua estrutura bem 

como de seu público. O tipo sem serifa, usado no cartaz 2, de acordo com Cesar (2000) o 

desenho do tipo sem serifa é muito uniforme, o peso da letra é um só, tudo para facilitar o 

entendimento na transmissão da mensagem ao seu público espectador, assim, o tipo sem serifa 

contemplou uma adequação apropriada para o tipo de campanha, o que permitiu maior leveza 

e clareza na objetividade do texto, já que se refere a um texto curto e publicitário, de modo 

que sua como sua lexical e a própria dialética traz palavras leves, comuns, familiares ao 

cotidiano do público e que precisam ser entendidas como tal. 
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6.2.6  Dialética 

 

 A arte de argumentar por meios de mecanismos, como o mecanismo de sugestão, o 

qual o cartaz 2 se vale, vem para despertar o interesse do público criando uma atmosfera que 

corresponda às motivações do espectador. Está motivação acontece por meio de uma forte 

estratégia de persuasão, em que ao longo do texto deixa claro o que pode acontecer com um 

individuo que come muito e não se exercita, então faz um convite como sugestão de deixar a 

leitura possa entrar na história de cada um. Além desse mecanismo campanha faz uso da 

abordagem do antiproduto, criando uma necessidade para o público através de apelos 

emocionais que provocam a sensibilidade do espectador em relação ao consumo literário. A 

pessoa que lê exercita o intelecto, possui mais conhecimento e assim tem mais motivos para 

manter hábitos mais saudáveis ao invés de ficar “atirado” numa poltrona, uma vez que essa 

abordagem, para transmitir aquilo que se quer, cria um opositor, um inimigo frente aquilo que 

está sugerindo, e também faz a oposição entre a leitura e a ignorância. 

 

6.2.7  Estereótipos 

 

 É usado com a função de facilitar o entendimento da mensagem, o estereótipo é usado, 

na campanha através da imagem e também como código linguístico, impedindo o 

questionamento a respeito do que esta sendo comunicado. Sendo assim, a imagem sustenta, 

apóia o texto, bem como o texto sustenta a imagem. No cartaz 2, a personagem se apresenta 

como “Elis”, e a ela foi atribuído um estereótipo de pessoa preguiçosa através da figura de 

uma moça que só sabe comer e  dormir e assim não se instrui e acaba taxada  de  “burra” em 

termos da falta de conhecimento. Seguindo a linha de uma personagem sem muito domínio 

intelectual, um tanto estereotipada, justamente para permitir a rápida identificação do público, 

bem como decorre o texto. 

 

6.2.8  Ilustração 

 

 Além de narrativos, textos discursivos se utilizam de um recurso muito comum que é a 

ilustração, que costuma ser utilizada com a função de reforçar a adesão de uma regra 

reconhecida e aceita. Em muitos casos, a ilustração é escolhida pela repercussão afetiva que 

pode ter (CARRASCOZA, 2004). A ilustração diferente da fotografia, por exemplo, tem 
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como funcionalidade atenuar o impacto da realidade proposta, no caso do cartaz 2 está função 

é nitidamente observada na figura da sombra do burro, amenizando o impacto real que a 

fotografia deste animal enfatizaria na peça publicitária e brinca com elementos do cotidiano 

dos jovens, como o pássaro símbolo do twitter, que não sai da cabeçada personagem, o 

cupcake representando a comida e a poltrona usada para as sonecas. Deste modo, a ilustração 

argumenta enfaticamente tudo o que foi desenvolvido anteriormente no decorrer do texto, seu 

contexto e toda a narrativa que circunda esta peça, sempre enfatizando a importância da 

leitura através de elementos simples e apropriados para o público, pois como já citado 

anteriormente, fazem parte da vida diária, seja nas palavras coloquiais, cores de forte 

relacionamento emocional, como nas referências e a própria ilustração, que como dito, 

ameniza a realidade e remete a um universo lúdico de cada público. 

 

6.2.9  Cores 

 

 A escolha das cores em uma peça publicitária é de extrema importância, atuando e 

influenciando no contexto psicológico de cada invíduo. Para Cesar (2000) as cores são usadas 

para estimular, acalmar, afirmar, negar, decidir, curar e no caso da propaganda tem o objetivo 

de vender e informar. No cartaz 2, as cores também ajudam enfatizar o que sendo ilustrado, 

onde o vermelho predominante tem forte ligação com a mulher, o verde chama a atenção e o 

laranja que auxilia no apetite. Estes sentimentos que as cores transmitem ajudam a melhor  

compreensão da publicidade vinculada neste cartaz, uma vez que as demais categorias já 

citadas vêm de encontro com tudo o que já foi dito. As cores  vermelhas e laranja,  transmitem 

ao espectador o universo da personagem no mesmo momento que ele se familiariza com os 

demais elementos, que neste caso, fazem parte da sua rotina, como as palavras simples e a 

referência usada para transmitir a mensagem. 
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6.3  CARTAZ 3 

 

 

      Figura 3: A menina que não lia livros 

      Fonte: <www.feiradolivrosm.com.br> Acesso em: 22 de outubro de 2011. 

 

6.3.1  Bricolagem 

 

 No cartaz 3, a bricolagem refere-se a referência usada através da literatura e traz o 

Best Seller “A menina que roubava livros
6
”. Neste cartaz, a personagem “Liesel” não 

utilizava os livros de maneira correta e sim, para melhorar sua postura para que se tornar uma 

modelo de sucesso, mas ao mesmo esquece que para se ter sucesso na vida é necessário 

também ser capacitado e que somente a leitura é capaz de proporcionar esse conhecimento, 

neste caso não basta só à beleza. Ao mesmo tempo em que o cartaz 3 faz essa comparação, ele 

avisa do perigo da ignorância, então, sugere e faz um apelo para a leitura. Deste modo, o 

cartaz 3 se apropria do recurso da bricolagem para enfatizar que os livros são próprios para 

conquistas maiores, ou seja, a leitura deve entrar na mente das pessoas e não para servir como 

suporte de postura.  

                                                 
6
 A obra é um romance do escritor australiano Markus Zusak, publicado no ano de 2005.  

Fonte: <livrariasaraiva.com.br> Acesso em: 13 de junho de 2012. 
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6.3.2  Modelo dionisíaco 

 

 Conforme Carrascoza (2004), o modelo dionisíaco é um discurso que visa persuadir, já 

que em primeira instância faz a apologia à ideia, em última o faz para aconselhar o espectador 

a experimentá-lo, neste caso, a experimentar a leitura. Geralmente focado na emoção e no 

humor assume o formato de narrativas verbais, buscando influenciar o público, contando 

histórias, no caso do cartaz 3, existe uma narrativa ficcional que traz um elemento inserido na 

forma velada, não se tornando o foco e sim um convite, um pedido no tempo imperativo, 

“deixa a leitura entrar na sua história”. Neste contexto o referente discurso vem fazer um 

convite que possivelmente poderá ou não ser atendido pelo espectador, mas que em relação ao 

modelo dionisíaco cumpre sua função, deixando claro que este, auxília no texto, contando a 

historia de Liesel , uma menina que quer ser modelo e livros para ela é só para auxiliar no 

equilíbrio, e não para o conhecimento, e assim a ignorância esta mais próxima dela, e somente 

a leitura pode ajudar. 

 

6.3.3  Escolha lexical 

 

 A escolha das palavras é a capacidade potencial de traduzir a visão de mundo do 

espectador em texto e essa escolha presta-se para expressar o universo conceitual em que o 

espectador está inserido. No cartaz 3, o texto é formado por palavras simples, como: usa 

livros,jeito de caminhar, andar elegante, entre outras, mas que ao mesmo tempo são 

pertinentes ao esforço de seduzir o público ao qual a campanha se destina. É uma limitação 

vocabular proposital e provocativa que legitima o coloquialismo adotado na mesma unidade. 

Neste caso o léxico usado vem ao encontro da familiarização do público com a moda, a beleza 

e o mundo das passarelas, mas sempre vislumbrando os livros e deixando entre linhas sua real 

importância. Essas palavras usadas no dia-a-dia, mais coloquiais, e deixa o público mais a 

vontade e assim, mais suscetível a mudanças e novas experiências. 

 

6.3.4  Estrutura circular 

 

 No cartaz 3, pode-se verificar a presença das quatro etapas do discurso persuasivo 

proposto por Aristóteles, o exórdio, conforme afirma Carrascoza (2004) tem a função de 

chamar a atenção do espectador para a leitura da peça. Nesse caso, o exórdio é a frase “a 
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menina que não lia livros”. A narração consiste em dizer tudo quanto ilustra o assunto, e 

segundo Carrascoza (2004) é a parte do discurso em que se faz menção apenas aos fatos 

conhecidos, sem prolixidade e na justa medida. Aqui, a narração é a frase “Liesel usa livros 

sobre a cabeça para corrigir seu jeito de caminhar e ser uma modelo de sucesso”, fazendo uma 

ampliação do exórdio, afirmando que a personagem não lia os livros, porque os usava para 

outro propósito. 

 As provas são demonstrativas, ou seja, relatam uma consequência, ou afirmação sobre 

o assunto que foi tratado anteriormente na narração, e ao mesmo tempo aconselha através de 

exemplos de fatos passados. Neste caso, a frase “apesar de seu andar elegante, somente a 

leitura permitirá sua fuga dos passos rápidos e oportunos da ignorância.”, está fazendo um 

alerta sobre o que pode acontecer com os indivíduos que ficam alheios a verdadeira 

importância dos livros. E sugere através da peroração, “deixe a leitura entrar na sua história”, 

o real uso dos livros e a importância da leitura, amplificando o que foi dito, excitando as 

paixões no ouvinte e fazendo uma recapitulação. Assim, a estrutura circular foi identificada na 

sua totalidade, direcionando o leitor em sua leitura. 

 

6.3.5  Tipografia 

 

 A tipografia usada em um texto publicitário é muito importante, pois o tipo deve 

acompanhar a essência da campanha e conversar com a identificação da sua estrutura bem 

como de seu público. O tipo sem serifa, usado no cartaz 3, começou a ganhar força no início 

do século XX, e de acordo com Cesar (2000) o desenho do tipo sem serifa é muito uniforme, 

o peso da letra é um só, tudo para facilitar o entendimento na transmissão da mensagem ao 

seu público espectador, assim, o tipo sem serifa contemplou uma adequação apropriada para o 

tipo de campanha, o que permitiu maior leveza e clareza na objetividade do texto, já que se 

refere a um texto curto, publicitário, e que faz uso lexical e da própria dialética comum, leve e 

familiar ao cotidiano do público e que precisam ser entendidas como tal, objetivas e claras. 

 

6.3.6  Dialética 

 

 A arte de argumentar por meios de mecanismos, como o mecanismo de sugestão, o 

qual o cartaz 3 se vale, vem para despertar o interesse do público criando uma atmosfera que 

corresponda às motivações do espectador. Está motivação acontece por meio de uma forte 
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estratégia de persuasão, em que ao longo do texto, deixa claro que livros não foram feitos para 

equilibrar na cabeça, e quando usado  para esse fim, pode ser “pega” pela ignorância, e então 

faz um convite como sugestão de deixar a leitura entrar na história de cada um. Além desse 

mecanismo campanha faz uso da abordagem do antiproduto, criando uma necessidade para o 

público através de apelos emocionais que provocam a sensibilidade do espectador em relação 

ao consumo literário ao invés do consumo de outras mídias, uma vez que essa abordagem, 

para transmitir aquilo que se quer, cria um opositor, um inimigo frente aquilo que está 

sugerindo, neste caso a ignorância frente á leitura. 

 

6.3.7  Estereótipos 

 

 Com a função de facilitar o entendimento da mensagem, o estereótipo é usado, na 

campanha através da imagem e também como código linguístico, impedindo o 

questionamento a respeito do que esta sendo comunicado. Sendo assim, a imagem sustenta, 

apóia o texto, bem como o texto sustenta a imagem. No cartaz 3, a personagem se apresenta 

como “Liesel”, e a ela foi atribuído um estereótipo da “ignorância” através da figura de um 

“burro” que para o dito popular significa e se associa a “burrice” em termos da falta de 

conhecimento, uma vez, que esse personagem utiliza os seus livros, para corrigir seu jeito de 

caminhar, ao  invés  de ler. Seguindo nitidamente a linha de uma personagem sem muito 

domínio intelectual, por tanto estereotipada como uma “beleza sem conteúdo”.  

 

6.3.8  Ilustração 

 

 Em textos discursivos narrativos, um recurso muito comum é a ilustração, que 

costuma ser utilizada com a função de reforçar a adesão de uma regra reconhecida e aceita. 

Em muitos casos, a ilustração é escolhida pela repercussão afetiva que pode ter 

(CARRASCOZA, 2004). A ilustração diferente da fotografia, por exemplo, tem como 

funcionalidade atenuar o impacto da realidade proposta, no caso do cartaz 3 está função é 

nitidamente observada na figura da sombra do burro que aparece atrás da personagem 

enquanto ela se admira em frente ao espelho, ilustrando assim sua futilidade e amenizando o 

impacto real que a fotografia deste animal enfatizaria na peça publicitária, uma vez que se 

dirige a uma parcela maior do público jovem. Deste modo, a ilustração argumenta 

enfaticamente tudo o que foi desenvolvido anteriormente no decorrer do texto, seu contexto e 
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toda a narrativa que circunda esta peça, sempre enfatizando a importância da leitura através de 

elementos simples e apropriados para o público, pois como já citado anteriormente, fazem 

parte da vida diária, seja nas palavras coloquiais, cores de forte relacionamento emocional, 

como nas referências e a própria ilustração, que como dito, ameniza a realidade e remete a um 

universo lúdico de cada público. 

 

6.3.9  Cores 

 

 A escolha das cores em uma peça publicitária é de extrema importância, atuando e 

influenciando no contexto psicológico de cada invíduo. Para Cesar (2000) as cores são usadas 

para estimular, acalmar, afirmar, negar, decidir, curar e no caso da propaganda tem o objetivo 

de vender e informar. No cartaz 3, a cor laranja é predominante e remete à feminilidade da 

personagem, bem como sua energia e aptidão pela fama e possui a funcionalidade de prender 

a atenção do espectador. Já as cores rosa e azul que completam o conjunto de cores 

predominantes, contribuem para a energia, conforto, equilíbrio e tranquilidade. Estes 

sentimentos que as cores transmitem e ajudam na aceitação e compreensão da publicidade 

vinculada neste cartaz, uma vez que as demais categorias já citadas vêm de encontro com tudo 

o que já foi dito. 
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6.4 CARTAZ 4 

 

 

      Figura 4: Henrique Potter e as relíquias de papel 

      Fonte: <www.feiradolivrosm.com.br> Acesso em: 22 de outubro de 2011. 

 

6.4.1  Bricolagem 

  

 Intitulado “Henrique Potter e as relíquias de papel
7
” o cartaz 4, faz referência a uma 

série de aventuras fantásticas relacionadas a obra “Harry Potter”, fazendo a comparação aos 

livros como “relíquias de papel”, mas “Henrique Potter” somente se tornará “rico” se fizer uso 

dessas relíquias, pois não adianta possuir vários livros se não os ler. Assim, a pessoa que 

permitir a leitura na sua vida terá muito mais conhecimento e se tornará “rico em saber”. 

Como os demais cartazes a campanha adverte sobre os perigos da ignorância e faz um apelo 

pelo hábito da leitura, através do recurso da bricolagem. 

  

 

 

                                                 
7
 Obra da escritora britânica J.K Rowling e dirigida no cinema pelo diretor David Yates, no ano de 2011.  

Fonte: <www.cinepop.com.br> Acesso em 13 de junho de 2012.  

http://www.feiradolivrosm.com.br/
http://www.cinepop.com.br/
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6.4.2  Modelo dionisíaco 

 

 Conforme Carrascoza (2004), afirma, é um discurso que visa persuadir, já que em 

primeira instância faz a apologia à ideia, em última o faz para aconselhar o espectador a 

experimentá-lo, neste caso, a experimentar a leitura. Geralmente focado na emoção e no 

humor assume o formato de narrativas verbais, buscando influenciar o público, contando 

histórias, no caso do cartaz 4, existe uma narrativa ficcional que traz um elemento inserido na 

forma velada, não se tornando o foco e sim um convite, um pedido no tempo imperativo, 

“deixe a leitura entrar na sua história”, uma vez que os livros são  relíquias e por tanto 

possuem valor. Neste contexto o referente discurso vem fazer um convite que possivelmente 

poderá ou não ser atendido pelo espectador, mas que em relação ao modelo dionisíaco cumpre 

sua função, deixando claro que este, auxilia no texto, sugerindo e influenciando o habito da 

leitura.   

 

6.4.3  Escolha lexical 

 

 Segundo Figueiredo (2005), a esolha das palavras é a capacidade potencial de traduzir 

a visão de mundo do espectador em texto. Essa escolha presta-se para expressar o universo 

conceitual em que o espectador está inserido. No cartaz 4, o texto é formado por palavras 

simples, como: diverso livros, clássicos, mais vendidos, problema, traças, entre outras, mas ao 

mesmo tempo são pertinentes ao esforço de seduzir o público ao qual a campanha se destina. 

É uma limitação vocabular proposital e provocativa que legitima o coloquialismo adotado na 

mesma unidade. Neste caso o léxico usado vem ao encontro da familiarização do público, e 

conta sobre o desperdício de possuir vários títulos de livros, e não ter lido um se quer, pois 

ler, é uma das coisas mais importantes e que merecem fazer parte da vida. Nas palavras que 

costumam ser usadas no dia-a-dia, palavras mais coloquiais que de certa forma deixa o 

público mais a vontade e assim, mais suscetível as mudanças sugeridas no cartaz. 

 

6.4.4  Estrutura circular 

 

 No cartaz 4, se pode verificar a presença das quatro etapas do discurso persuasivo 

proposto por Aristóteles. Segundo tratado no capítulo 2.4, o exórdio, conforme afirma 

Carrascoza (2004) tem a função de chamar a atenção do espectador para a leitura da peça. 

Nesse caso, o exórdio é a frase “Henrique Potter e as relíquias de papel”. A narração consiste 
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em dizer tudo quanto ilustra o assunto, e segundo Carrascoza (2004) é a parte do discurso em 

que se faz menção apenas aos fatos conhecidos, na medida certa. Aqui, a narração é a frase 

“Henrique Potter possui diversos livros, dos clássicos aos mais vendidos”, fazendo uma 

ampliação do exórdio já citado. 

 As provas são demonstrativas, ou seja, relatam uma consequência, ou afirmação sobre 

o assunto que foi tratado anteriormente na narração, e ao mesmo tempo aconselha através de 

exemplos de fatos passados. Neste caso a frase em questão é “o problema é que ele não leu 

nenhum deles e somente a leitura impedirá que a ignorância, munida de ácaros e traças, 

encontre-o.”, está fazendo um alerta sobre o que pode acontecer com os indivíduos que não 

aproveitam os livros para se instruírem, e “aconselha”, através da afirmação, que somente a 

leitura pode ajudá-lo, o quão valioso é um livro. Já a peroração é o epílogo. De acordo com 

Carrascoza (2004), compõe-se de quatro fases, predispor o ouvinte a favor do que defende a 

campanha, neste caso a leitura, amplificar ou atenuar o que foi dito, excitar as paixões no 

ouvinte e uma recapitulção, ou seja, reforçar o que foi dito, e que está presente no texto com a 

frase “deixe a leitura entrar na sua história”. Assim, a estrutura circular foi, identificada na sua 

totalidade, a ponto de dar significado a campanha e possibilitar o entendimento do leitor. 

 

6.4.5  Tipografia 

 

 A escolha do tipo em um texto publicitário é muito importante, pois a tipografia deve 

acompanhar a essência da campanha e conversar com a identificação da sua estrutura bem 

como de seu público. O tipo sem serifa, que é usado no cartaz 4, é de acordo com Cesar 

(2000) tem seu desenho muito uniforme, e o peso da letra é um só, tudo para facilitar o 

entendimento na transmissão da mensagem ao seu público espectador, assim, o tipo sem serifa 

contemplou uma adequação apropriada para o tipo de campanha, o que permitiu maior leveza 

e clareza na objetividade do texto, já que se refere a um texto curto e publicitário, de modo 

que sua como sua lexical e a própria dialética traz palavras leves, comuns, familiares ao 

cotidiano do público e que precisam ser entendidas como tal, simples e objetiva. 

 

6.4.6  Dialética 

 

 A arte de argumentar por meios de mecanismos, como o mecanismo de sugestão, o 

qual o cartaz 4 se vale, vem para despertar o interesse do público criando uma atmosfera que 
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corresponda às motivações do espectador. Está motivação acontece por meio de uma forte 

estratégia de persuasão, em que ao longo do texto deixa claro que os livros são relíquias 

valiosas e que não podemos deixar-los guardado, e que não ler, não é uma atitude muito 

inteligente, então faz um convite como sugestão de deixar a leitura entrar na história de cada 

um. No cartaz 4, a campanha também faz uso da abordagem do antiproduto, criando uma 

necessidade para o público através de apelos emocionais que provocam a sensibilidade do 

espectador em relação ao consumo literário, uma vez que se tenha acesso a livros, e usa essa 

abordagem, para transmitir aquilo que se quer, cria um opositor, um inimigo frente aquilo que 

está sugerindo, neste caso a ignorância versus a leitura. 

 

6.4.7  Estereótipos 

 

 Com a função de facilitar o entendimento da mensagem, o estereótipo é usado, na 

campanha através da imagem e também como código linguístico, impedindo o 

questionamento a respeito do que esta sendo comunicado. Sendo assim, a imagem sustenta, 

apóia o texto, e vice versa. No cartaz 4, a personagem se apresenta como “Henrique Potter”, e 

a ele foi atribuído um estereótipo da “ignorância”, uma vez que o personagem possui vários 

livros , mas nunca os leu, e usa a figura de um  da sombra de um “burro”, que para o dito 

popular significa e se associa a “burrice” em termos da falta de conhecimento. Seguindo a 

linha de uma personagem sem muito domínio intelectual, um tanto estereotipada, fazendo 

referencia a pessoas que fazem coleção de livros, só para impressionar, mas na verdade, 

jamais leu algum.  

 

6.4.8  Ilustração 

 

 Em textos discursivos narrativos, um recurso muito comum é a ilustração, que 

costuma ser utilizada com a função de reforçar a adesão de uma regra reconhecida e aceita. 

Em muitos casos, a ilustração é escolhida pela repercussão afetiva que pode ter 

(CARRASCOZA, 2004). A ilustração diferente da fotografia, por exemplo, tem como 

funcionalidade atenuar o impacto da realidade proposta, no caso do cartaz 4, está função é 

nitidamente observada na figura da sombra do burro, amenizando o impacto real que a 

fotografia deste animal enfatizaria na peça publicitária, uma vez que se dirige a uma parcela 

maior do público jovem. Deste modo, a ilustração argumenta enfaticamente tudo o que foi 
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desenvolvido anteriormente no decorrer do texto, seu contexto e toda a narrativa que circunda 

esta peça, sempre enfatizando a importância da leitura através de elementos simples e 

apropriados para o público, pois como já citado anteriormente, fazem parte da vida diária, seja 

nas palavras coloquiais, cores de forte relacionamento emocional, como nas referências e a 

própria ilustração, que como dito, ameniza a realidade e remete a um universo lúdico de cada 

público, e que nesse contexto, traz a personagem frente a uma pilha de livros e outros em seus 

braços, demonstrando o habito de colecionar-los, mas não necessariamente que os lê. 

 

6.4.9  Cores 

 

 A escolha das cores em uma peça publicitária é de extrema importância, atuando e 

influenciando no contexto psicológico de cada invíduo. Para Cesar (2000) as cores são usadas 

para estimular, acalmar, afirmar, negar, decidir, curar e no caso da propaganda tem o objetivo 

de vender e informar. No cartaz 4, a cor predominante é roxo, que conforme a personagem é 

sombrio, triste, só. Já as cores laranja e azul que completam o conjunto de cores 

predominantes, amenizam o ar pesado de alguém que possui vários livros mas nunca os lê e  

contribuem para a energia, conforto, equilíbrio . Estes sentimentos que as mesmas transmitem 

ajudam a melhor aceitação e compreensão da publicidade vinculada neste cartaz, uma vez que 

as demais categorias já citadas vêm de encontro com tudo o que já foi dito. As cores laranja e 

azuis fixam a atenção do espectador no mesmo momento que ele se familiariza com os demais 

elementos, que neste caso, fazem parte da sua rotina, como as palavras simples e a referência 

lúdica das aventuras de Herry Potter, usada para transmitir a mensagem ao seu destinatário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve objetivo de identificar e analisar os apelos emocionais utilizados na 

campanha da Feira do Livro de Santa Maria de 2011. Para que a análise de conteúdo pudesse 

ser feita, foram utilizados referenciais teóricos, referentes linguagem publicitária, a 

criatividade, apelo emocional, linguagem visual e verbal e conceitos específicos. Assim, 

foram detectados nos quatro cartazes elementos que possibilitaram visualizar os apelos 

emocionais através de estratégias de criação, bem como nas ilustrações e nos textos 

publicitários. 

 Compreende-se que a campanha atendeu seus objetivos em termos de apelos 

emocionais, através das personagens criadas por meio de referências de obras literárias que 

proporcionaram uma identificação com seu público e principalmente pelo uso da imagem da 

sombra de um “burro” que simbolizava a “ignorância”, causando então, aversão por parte dos 

espectadores e da mídia em geral. 

 No cartaz 1, a personagem é representada por “Alfrodo”, um menino que “perde” 

horas e horas em frente a uma TV e esse não é um hábito saudável pois desperdiça um tempo 

valioso que poderia ser destinado a aprendizagem através da leitura. E de maneira criativa e 

até mesmo ousada, sugere que aquele que não deixa a leitura entrar em sua história, poderá 

ser perseguido a ignorância, para esse propósito foi associada à referência da obra “O senhor 

dos anéis” nos elementos visuais e verbais. 

 Já no cartaz 2, “Comer, Hibernar, Twittar”, a peça faz referência novamente a 

literatura com o livro “Comer, Rezar e Amar”, apelando para que o público, através da 

personagem “Elis”, não venha a desperdiçar muito do seu tempo com rotinas pouco saudáveis 

que possam sair do controle, bem como demonstrado na ilustração e no próprio texto, e assim, 

o cartaz sugere uma mudança de hábitos para então, praticar boas maneiras de exercitar não 

só o fisíco mas também a mente por meio de bons livros. 

 No cartaz 3, intitulado “A menina que não lia livros”, trabalha com o apelo emocional 

referindo-se ao mau uso dos livros. Ao invés de usar livros para adquirir conhecimentos, a 

personagem “Liesel”, desperdiçava a importância dos livros para corrigir seu jeito de 

caminhar, utilizando-os como apoio de equilibrio. Assim, o cartaz demonstra o uso banal e 

fútil das obras em relação a sua verdadeira importância. 

 Por fim o cartaz 4, referente intitulado por “Henrique Potter e as relíquias de papel”, 

trazendo como apelo emocional toda a riqueza que os livros, enquanto papel, traduzem para o 

público, e denota a partir da personagem de “Henrique Potter” que o mesmo possui um 
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tesouro fantástico, mas ainda não se apropriou dele pois nunca os leu. Para ele se tornar “rico” 

em saber é preciso que “Henrique” deixe a leitura entrar na sua história. 

 Assim, notou-se que os apelos emocionais identificados invariavelmente se relacionam 

com o contexto da campanha, bem como seu público. Desta forma, pode-se perceber 

claramente, que um apelo emocional é utilizado em uma campanha publicitária se ele 

identifica ou relaciona diretamente o cliente, nesse caso, a Feira do Livro com seu “target”. 

Pois este é o primeiro passo para a criação de uma campanha que cumpra com seu objetivo e 

seja, capaz de persuadir, sugestionar e incitar o público para a importância da mensagem que 

está sendo transmitida. 

 Ademais, percebeu-se a importância deste trabalho, uma vez que para se chegar a 

essas conclusões, foram utilizados os conhecimentos adquiridos no meio acadêmico, pois 

foram utilizados diversos conceitos teóricos para que este estudo, além de relevante tivesse 

sentido e concluísse os objetivos. 
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8 ANEXOS 

 

 

8.1 ANEXO I – HISTÓRICO DA FEIRA DO LIVRO 

 

Histórico Feira do Livro de Santa Maria
8
  

 

 

A Feira do Livro de Santa Maria é uma das grandes atividades culturais da 

região central do estado. Entre bancas, prateleiras e olhos famintos por leitura, estão 

obras de grandes nomes da literatura brasileira. A primeira edição ocorreu em 1973, por 

iniciativa dos acadêmicos de Comunicação Social da UFSM. 

 

 

No decorrer dos anos, a Feira do Livro sofreu alterações para que houvesse 

maior divulgação cultural. Com o lema, “quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê”, de 

1975, e descontos de 30% nos livros, a procura pela leitura cresceu. Novas editoras 

vieram a participar nos anos seguintes. 

 

 

Em 1984, as crianças passaram a ter espaço especial, com um estande só para 

elas e atrativos como palhaços, brincadeiras e apresentações artísticas. No ano seguinte, 

o livro “Assim morreu Tancredo” foi sucesso de vendas. 

 

 

Após a pausa de cinco anos, a Feira de 1991 retomou o vínculo entre os livros e 

os santa-marienses. Já em 1995, a Feira do Livro contava com 13 bancas, palestras, 

oficinas literárias e prateleiras cheias, depois de quatro anos de uma nova interrupção. O 

sucesso foi resultado do empenho da Associação dos Livreiros de Santa Maria em expor 

produtos fora da loja. Em 2001, mais uma retomada, com a Feira do Livro “Revisada e 

ampliada”. 

 

Nos anos posteriores, a Feira trouxe sala informatizada, livros mais vendidos do 

país e bancas de raridades. SESC e SESI passaram a proporcionar atividades para as 

crianças, com o objetivo de incentivar a leitura. Lançamentos, qualidade de obras, 

sessões de autógrafos e visitas como a do Imortal das Letras, Moacyr Scliar, e da 

sobrevivente da 2ª Guerra Mundial, Hertha Spier fizeram parte da história na cidade e 

marcaram os anos de 2005 e 2006. 

 

 

Em 2007 não foi diferente. Grande procura por livros voltados para 

vestibulandos e demais estudantes fizeram parte da Feira, além da participação da 

Associação dos Amigos da Biblioteca Pública. Chegamos, então, em 2008. Naquele ano a 

Feira comemorou os 150 de emancipação política de Santa Maria e, mais do que isso, 

comemorou uma edição bem sucedida sob a figura dos patronos José Bicca Larré, da Feira do 

                                                 
8
 Fonte:< http://santamaria-rs-brasil.blogspot.com.br/2011/05/historico-feira-do-livro-de-santa-maria.html> 

Acesso em: 09 de julho de 2012. 

http://santamaria-rs-brasil.blogspot.com.br/2011/05/historico-feira-do-livro-de-santa-maria.html
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Livro e Selma Feltrin, da Feira do Livro Infantil. Os 40.150 exemplares de livros vendidos, 

distribuídos entre 31 bancas foi o reflexo deste sucesso, sendo que 40% das vendas foi 

destinada ao público infantil. Por sua vez, o projeto Circuito Elétrico levou a leitura aos bares 

e casas noturnas da cidade. 

 

 

No ano passado, a Praça Saldanha Marinho quase não foi suficiente para 

comportar o número de visitantes. Este ano, a Feira adota sua marca definitiva, com o 

desenho de três pássaros que formam um livro. É a proposta para que a praça realmente 

não seja o limite e que os visitantes alcem vôos altos pelo mundo da literatura. 

 

 

Texto original de Monique Abade (Jornal Abra – 12ª Impressão – maio 2008/ 

Jornalismo UNIFRA). Colaboração: Maitê Vallejos. 

 

 

Fonte: site da feira do livro - http://www.feiradolivrosm.com.br/feira11/ 
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8.2 ANEXO II - REPORTAGEM DA POLÊMICA DA CAMPANHA DA FEIRA 

DO LIVRO 2011. 

 

 


