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Podemos muito bem perguntar-nos: o que seria do homem 

sem os animais? Mas não o contrário: o que seria dos 

animais sem o homem? 

Christian Friedrich Hebbel, Diários (1813-1863) 
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RESUMO 
 

O presente estudo tem como objetivo analisar a personificação como recurso persuasivo nas 

campanhas publicitárias dedicadas a Pets Shops (lojas especializadas em produtos e serviços 

para animais domésticos). Para tanto, selecionaram-se 12 peças gráficas veiculadas pela 

Revista Cães e Cia, no período de janeiro a dezembro de 2013. O enfoque da investigação 

recai sobre o discurso publicitário e, principalmente,  sobre sua tentativa de influenciar os 

donos de pets (animais domésticos) – aqui se destaca que estes representam parcela 

significativa de consumidores que tem, nos últimos anos, crescido de forma substancial. 

Nesse sentido, a pesquisa tem natureza exploratória e emprega análise documental e revisão 

bibliográfica. Tomam-se como instrumental as revistas especializadas em artigos, matérias e 

propagandas voltadas para o “mundo dos pets”. Autores, tais como João Vicente Cegato 

Bertomeu, João A. Carrascoza e Vestergaard e Schroder  contribuíram para o embasamento 

das principais ideias que norteiam o estudo, porém, a estratégia fundamental reside na revisão 

das teorias da personificação; no percurso teórico e na análise das imagens das peças gráficas 

selecionadas que retratam o recurso da personificação e o discurso persuasivo da publicidade. 

Nesse sentido, assinala-se que a pesquisa orientou-se pela coleta e exame das peças gráficas 

que empregam a personificação como recurso textual e visual, utilizando instrumentais dos 

estudos comunicacionais para as análises. 

Embasou-se a análise em teorias que se embrenham em relações sociotemporais, culturais e 

comportamentais. Já nas áreas da Fenomenologia, como essência de percepção, serão 

utilizados autores como Merleau-Ponty e Furlan e Bocchi; da Proxêmica, representado pelo 

etólogo e antropólogo Edward Hall) que vão traduzir  os filtros condicionantes da percepção 

humana no ato da produção e da recepção do discurso publicitário, além de outros autores que 

transitam por essas áreas.  

Vale ressaltar que as referências bibliográficas desta pesquisa incluem dados levantados em 

revistas (veterinárias ou não), tais como a revista do jornal Folha de S. Paulo, a National 

Geographic e a Galileu, além de sites oficiais como o da ABINPET (Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação), ANFALPET (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação), uma vez que tais publicações são 

mais atualizadas do que as pesquisas acadêmicas (mestrados e doutorados) sobre o tema. 

Palavras-chave: Revista Cães e Cia; Publicidade; Personificação; Recurso Persuasivo e Pets 

Shops. 



 

ABSTRACT 
 

The present study aims to analyze the personification as persuasive appeal in advertising 

campaigns dedicated to Pets Shops (a shop specialized in products and services for pets). To 

this end, we selected 12graphic design pieces published in the Cães e Cia. Magazine, from 

January to December 2013. The primary focus of the research is on the discourse of 

advertising, and especially about his attempt to entice pet owners - highlights on the fact that 

the pet owners represent a significant portion of consumers that has grown substantially in 

recent years. In this sense, the research has an exploratory nature and employs documentary 

research and literature review. This study takes as instrument, articles, materials and 

advertisements published in specialized magazines, targeting the “world of pets”. Authors 

such as João Vicente Cegato Bertomeu, João A. Carrascoza, Vestergaard and Schroder and 

are used for the foundation of the main ideas that guide the study, however, the fundamental 

strategy lies in the fundamental review of the theories of embodiment; the theoretical path and 

image analysis of the selected graphic design pieces that depict the use of personification and 

the persuasive speech of advertising. In this sense, note that the research was guided by the 

collection and examination of graphic pieces that employ personification as textual and visual 

appeal, using instruments of communication studies for analysis. 

The analysis was based on theories that focus on temporal, cultural and behavioral 

relationships. The areas of phenomenology (here we use authors like Merleau-Ponty e Furlani 

and Bacchi), the proxemics (using ethologist and anthropologist Edward Hall) will translate 

the constraints of human perception filters in the act of production and reception advertising 

discourse, as well as other authors who also pass through these areas.  

It is noteworthy that the references of this research include data collected in magazines 

(veterinary or otherwise), such as the magazine of the newspaper Folha de S. Paulo, National 

Geographic and Galileo, as well as official sites like ABINPET (Brazilian Association of the 

Industry products for Pets), ANFALPET (National Association of Manufacturers of Food for 

Pets), since these publications are more updated than academic research (masters and 

doctorates) on the topic. 

Key-words: Advertising; Personification; Persuasive Appeal and Pets Shops. 
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INTRODUÇÃO 

 

Compreender um texto publicitário não se limita a decodificar os elementos 

linguísticos presentes em mensagens de anúncios. Essas mensagens podem não apresentar 

todas as informações necessárias à compreensão, no entanto, as estruturas sintáticas e 

morfológicas, além de itens lexicais, podem funcionar  como evidências que conduzem a 

outros aspectos propícios ao entendimento do discurso. Por se tratar da venda de uma ideia e 

da divulgação de objetos e marcas, a mensagem publicitária pode trazer em sua estrutura 

argumentativa elementos verbais, visuais e sonoros que constroem o discurso como sinônimo 

de texto e produção de sentidos, resultantes da articulação entre elementos linguísticos e 

ideológicos.  

Sob essas considerações, o texto é concebido como materialização do discurso, que 

etimologicamente, contém em si a ideia de percurso, de correr, de movimento (ORLANDI, 

1999, p. 17). Considera-se, desse modo, que o texto transforma-se na parte tangível do 

percurso de ideias que se quer transmitir. É possível, então, perceber espaços sociais e 

políticos a partir de contextos históricos que são inerentes à produção do discurso e que estão 

presentes por decorrência no texto publicitário. 

Segundo Ducrot (1977), no texto publicitário há a expressão simultânea de conteúdos 

explícitos e implícitos. Os conteúdos implícitos são aqueles que não podem ou não devem ser 

ditos, por diferentes razões.  Para se atingir uma compreensão da análise dos anúncios , torna-

se necessária a absorção dos conteúdos implícitos. Além desses conteúdos, pode-se 

acrescentar o exercício de entendimento do discurso que recorre à análise das figuras de 

linguagem presentes, tais como a personificação ou  prosopopeia ou animismo. 

No estudo ora desenvolvido, o termo eleito é a personificação, embora prosopopeia 

seja um termo considerado sinônimo. Há autores que estabelecem a distinção entre 

personificação/prosopopeia e animismo, reservando os dois primeiros para indicar a 

atribuição de qualidades ou comportamentos humanos a seres que não o são e o último para a 

expressão de sinais ou comportamentos vitais atribuídos a coisas inanimadas, como as rochas, 

os metais, os objetos, sem os elevar à categoria de humanos.  

A personificação encontra-se ainda intimamente relacionada com outra figura de 

estilo – a alegoria – que consiste na representação de uma ideia, de um conceito ou de uma 
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abstração através de uma figura concreta. Heinrich Lausberg considera a personificação como 

“uma variante de realização da alegoria, que consiste na introdução de coisas concretas […], 

assim como de noções abstractas e colectivas […], como pessoas que aparecem a falar e a 

agir” (LAUSBERG, 1982, p. 251). Contudo, essa definição não é totalmente aceitável, uma 

vez que faz entrar no domínio da personificação a área de realização da prosopopeia. Santos 

(1958, p. 49) define prosopopeia como uma figura de ornamento que consiste em “dar vida e 

palavra às coisas inanimadas, aos seres abstratos, aos ausentes, aos mortos”. No entanto, 

também essa definição parece não demarcar a diferença fundamental entre personificação e 

prosopopeia que consiste em o orador dar voz às coisas inanimadas e fazer falar as pessoas 

ausentes e até os mortos.  

Pode-se considerar a personificação como uma forma possível de animismo, na 

medida em que este resulta da atribuição de características próprias dos seres animados a 

seres inanimados. Porém, note-se que nem todos os animismos são simultaneamente 

personificações (por exemplo, se a característica atribuída a um ser inanimado for própria de 

um animal e não de um ser humano), nem a personificação é sempre um animismo (por 

exemplo, se for atribuída a um animal irracional uma característica própria do homem). No 

caso específico deste trabalho, o objeto é a personificação no discurso publicitário, enfocando 

basicamente animais domésticos. 

A personificação está cada vez mais presente nos enunciados publicitários. 

Diariamente, mensagens nas redes sociais e outros veículos de comunicação mostram 

diversos tipos de animais em atitudes tipicamente humanas: lendo, conversando ou brincando. 

Dentre outros conceitos, a personificação é uma figura de retórica e de pensamento que tem 

por objetivo atribuir qualidades, comportamentos, atitudes, iniciativas, impulsos humanos a 

coisas ou seres inanimados e a animais irracionais. A atribuição de emoções, desejos, 

sensações, gestos físicos e de fala aos animais, plantas e seres inanimados retrata exemplos de 

personificação mais comuns.  

A convivência entre pessoas e animais domésticos é antiga e vem sofisticando-se 

com o tempo. A preocupação dos donos de pets1com sua saúde e bem-estar tem ocorrido de 

forma gradual e contínua. A publicação Nutrient Requirements of Dogs and Cats, em 2006, e 

discutida em artigo científico, em 2010, pelos autores Carciofi e Jeremias, informa que, 

1Segundo Goo.gl/06bMh (Pet online etimology dictionary), em inglês, a palavra pet tem como um de seus significados “animal de 
estimação”, mas provavelmente a palavra esteve associada historicamente à palavra petty, em português, significa pequeno, insignificante e 
que, por sua vez, foi uma adaptação da palavra francesa petit, transcorrida na Inglaterra no século XIV. O sentido de pet como “animal 
favorito” data de 1530. http://www.etymonline.com/index.php?search=pet&searchmode=none. Acesso em 24 jan.2014. 

                                                           

http://www.etymonline.com/index.php?search=pet&searchmode=none
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talvez, o avanço tecnológico recente tenha legado um novo entendimento sobre as 

necessidades energéticas e nutricionais nos diversos estados fisiológicos dos animais. Parece 

óbvio que “de estimação”. Simultaneamente, os estudos que tratam sobre os benefícios que a 

presença dos pets ocasiona ao comportamento humano também têm aumentado, enfocando o 

caráter emocional, psicológico e físico da relação homem/animal doméstico (SUTHERS-

MACCABE, 2009, pp.2-15). 

No campo econômico e publicitário, essas novas concepções refletem na demanda e 

na oferta de serviços especializados nos pet shops. São lugares especializados no bem-estar 

dos animais de domesticação: fisioterapia canina e felina; venda de roupas e acessórios com a 

sua imagem, enfim, um número imenso de ofertas e produtos. Segundo estimativa do Perfil 

2012 (Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação) 

(ANFALPET, 2012), “O brasileiro gasta cerca de R$ 350,00 ao mês em cuidados com animais 

de estimação[...], de acordo com o estudo, no ano passado, o faturamento do mercado pet foi 

de R$ 12,5 bilhões, o sexto maior do mundo.”2  Como resultado e exemplo deste cenário 

mercadológico, observe-se a iniciativa do presidente da Ultrafarma, Sidney Oliveira, que cria 

o ultracao.net. 3 Nesse site, há possibilidade de se receber gratuitamente material publicitário 

com editorial, propagandas do EVAA (Equipe de Voluntários Anjos Amigos de Belém do 

Pará), do Vira Lata Vira Vida (um abrigo para 380 animais abandonados), fotos de famosos 

com seus animais de estimação e aplicativos para celulares com a temática dos pets. 

Recorrendo aos dados de faturamento deste mercado, verifica-se que foram gastos 

R$ 14,2 bilhões em 2012, crescimento de 16,4% sobre os R$ 12,2 bilhões do ano anterior. 

Acrescente-se a essas iniciativas, a TV TEM, afiliada da Rede Globo, na cidade de Sorocaba, 

que declara em 18 de janeiro de 2014, que em 2012, ocorre um recorde de faturamento no 

universo dos pets shops: cerca de 14 bilhões de reais, daí a importância de observar o 

crescimento da publicidade dirigida a esse público consumidor, pois, por conta desse 

faturamento, gasta-se mais em publicidade.  

O setor é formado pelos segmentos de alimentação (pet food); acessórios, produtos 

para higiene e beleza e equipamentos (pet care); produtos veterinários e serviços. Segundo 

José Edson Galvão de França, presidente-executivo da ABINPET, o crescimento de 16,4% no 

faturamento não representa necessariamente o crescimento do mercado pet (ANFALPET, 

2Disponível em http://www.anfalpet.org.br/portal//pdf/mercado_pet/mercado%20folder.pdf. Acesso em 
9/9/2013. 
3  Disponível www.ultracao.net. 

                                                           

http://www.anfalpet.org.br/portal/pdf/mercado_pet/mercado%20folder.pdf
http://www.ultracao.net/
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2012). A população de animais cresceu 5,1% entre 2011 e 2012, chegando a cerca de 106,2 

milhões de animais. Cães e gatos representam mais de 58% da população, sendo que os gatos 

são os pets que mais crescem como animais de estimação, dentre outros fatores, como explica 

França, porque são mais independentes, dão menos gastos e também pelas próprias 

características da sociedade atual, como, por exemplo, a verticalização dos lares (ANFALPET, 

2012).  

As vendas de pet food seguem sendo a maior fonte de receita do setor, ocupando 

68,5% do faturamento do ano passado, seguidas por pet serv, com 16,2% - que registra  o 

maior crescimento do setor, da ordem de 17,29% sobre 2011. Pet care representa 8,3% e pet 

vet, 7%. Os dados indicam que, no ano passado, foram criados 224.570 empregos diretos. 

Apenas na área de pet serv, são 200 mil. A indústria pet emprega 24.570 profissionais. A 

indústria não emprega  muito porque está bem modernizada, diz o presidente-executivo da 

entidade. As exportações brasileiras cresceram 13,2% em 2012, na comparação com o ano 

anterior, atingindo uma receita de US$ 184,329 milhões. Já as importações de pet food têm 

um tombo de 59,6% e fecham em US$ 2,742 milhões (ANFALPET, 2012).  

Nesse cenário, no qual os pets respondem por uma parcela importante do mercado de 

produtos e serviços, talvez o discurso publicitário recorra à personificação para aproximar-se 

dos consumidores. No entanto nessa hipótese, cabe a indagação: os chamados seres 

irracionais estão tornando-se racionais no discurso publicitário? Ou ainda, a personificação 

ocasiona uma tensão que envolve o valor expressivo/emocional marcado por luzes, ângulos, 

espaços, sinestesia e cores? Como é construído o discurso publicitário voltado para os pets? 

Uma dessas questões específicas pode gerar um artifício propício à imagem publicitária, 

conferindo carga emocional ou não às peças a serem estudadas nesta tese. 

Coloca-se aqui como principal problema para reflexão que ora está em curso: por que 

a estratégia persuasiva da personificação é tão utilizada nas campanhas de pet shops? Quais as 

motivações para o seu emprego e quais os efeitos deste uso nas peças publicitárias ? Nesse 

sentido, a pesquisa tem natureza exploratória e emprega análise documental, revisão 

bibliográfica e procedimentos ligados à fenomenologia pontyana, à gestalt, ao espaço íntimo, 

às análises das cores. Tomam-se como instrumental as revistas especializadas em artigos, 

matérias e propagandas voltadas para o mundo dos pets. A hipótese que se formula é a de que 

o emprego da personificação em peças publicitárias, publicadas na Revista Cães e Cia, no 

período de janeiro a dezembro de 2013, é um recurso persuasivo comum que identifica uma 

nova postura social que inclui os pets como seres que pertencem à família contemporânea.  
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Assim, os anúncios de revista foram selecionados porque são considerados, junto aos 

comerciais de TV, como um mercado nobre da propaganda.  

Segundo Figueiredo (2005, p.93-95), 

A revista é a mídia com melhor qualidade de impressão. Quando cria para a 
revista, o publicitário sabe que terá maior fidelidade na aplicação das cores e 
que não haverá interferência de fatores externos. [...] Ela também é 
valorizada por sua durabilidade. Algumas revistas são colecionadas e, por 
este motivo, um anúncio permanece muito tempo disponível. Em um 
mercado extremamente volátil, como o publicitário, qualquer sugestão de 
durabilidade torna-se uma qualidade excepcional. [...] Mídias impressas, 
especificamente revistas, permitem que o consumidor determine seu tempo 
de contato com a mensagem comercial. [...] O nível de credibilidade varia de 
veículo para veículo [...] De toda forma, a palavra impressa é vista como 
fator de grande credibilidade, pois o consumidor tende a acreditar mais no 
que está impresso do que no que é falado. [...] As técnicas de segmentação 
dos veículos publicitários têm evoluído sobremaneira nos últimos anos, 
especialmente porque os custos de mídia e as opções de veículos têm 
aumentado, enquanto as verbas publicitárias têm diminuído 
(proporcionalmente ao total da verba de marketing), de forma que cada vez 
mais as agências buscam opções de mídia com baixos níveis de dispersão. 
Assim, veículos mais segmentados têm adquirido cada vez mais importância. 
Some-se a isso que as revistas, por apresentarem perfis bastante completos 
de seus consumidores, permitem que as agências criem peças bem 
direcionados para seus públicos-alvo. Dessa forma, o criativo, quando faz 
um anúncio para a revista, pode se dedicar a falar com um tipo de 
consumidor específico.  

  

Já para Sampaio (2013, 94-96) , 

As revistas ficam com 7,2% do total do bolo das verbas publicitárias [...] a 
penetração da revista junto á população urbana do país está na faixa de 32% 
dos homens e 44% das mulheres, chegando a 69% entre a classe A1, 64% 
entre a A2, 57% junto à B! e 44% junto à classe B2. [...] Os anúncios em 
revistas oferecem, então, o benefício do direcionamento preciso para muitos 
segmentos de consumidores, do clima adequado para tratar de assuntos 
específicos, da possibilidade do uso da cor, do espaço para abordagens mais 
detalhadas e, pelo modo como se consomem as revistas, de gerar diversos 
impactos para cada anúncio publicado. [...] Dados disponíveis no final de 
2011 indicavam a existência de 5549 revistas circulando regularmente no 
país. [..] No segmento de ‘ciência e cultura’, Superinteressante  liderava [...] 
Um movimento em franco desenvolvimento entre as revistas, seguindo uma 
tendência mundial, é o da sua digitalização, oferecendo formatos para 
internet, tablets  e mobile. 

 

A Revista Cães e Cia, editada pela Forix Ltda., com sede em Osasco/SP, é um dos 

veículos de comunicação mais importantes no cenário nacional e se coloca como o maior 

divulgador do assunto na América Latina. Especializada em artigos, matérias, fotos e 

informações sobre o mundo pet, a revista tem tiragem de 21.500 exemplares, sua distribuição 
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é nacional em bancas, supermercados, pet shops, por assinatura e distribuição gratuita dirigida 

a juízes cinófilos e clubes da criação. Seu público-alvo são criadores, veterinários, 

profissionais das mais diversas áreas pet, além de donos de animais. A partir dessas 

características, torna-se também o veículo dos maiores anunciantes do mercado pet. O veículo 

de comunicação abrange discurso publicitário altamente elaborado, uma vez que tem a 

necessidade de convencer um consumidor que está imerso nas potencialidades dos produtos e 

mercado voltados aos pets. Para uma amostragem dos anúncios, selecionaram-se os fascículos 

entre os números 401 e 412 da Revista Cães e Cia, correspondentes ao período entre janeiro e 

dezembro de 2013.  

Nessa investigação, objetiva-se identificar alguns conteúdos veiculados em um 

conjunto de textos publicitários impressos, pontuados pelo problema principal que norteia a 

pesquisa: comprovar que a personificação é utilizada nas campanhas dos pet shops como 

recurso persuasivo e com o intuito de tornar os animais humanizados, ou ainda, tornar os 

animais domésticos membros da família multiespécie, conceito forjado na antropologia, que 

se forma na contemporaneidade. Nessa direção, a tese é organizada em três capítulos.   

O primeiro – Publicidade: Uma Revisão dos Conceitos –apresenta os principais 

conceitos pertinentes à publicidade e ao seu percurso histórico. Discute também sobre o uso 

da retórica, cuja origem remonta ao século V a.C e consiste em um conjunto de técnicas 

destinadas a regrar a organização do discurso, no caso, o publicitário; da Gestalt; dos 

significados das cores; de elementos linguísticos e da percepção como um todo, incluindo a 

questão espacial da qual a publicidade faz uso. 

No segundo capítulo – Animais Domésticos e o Mercado Publicitário – desenvolve-

se um estudo sobre o mercado publicitário de pet shops e sua força frente aos consumidores, 

levando em conta a antropologia e os estudos mais recentes que se preocupam com a relação 

homem/animais domésticos. O que se pretende é discorrer sobre os elementos centrais do 

universo que humaniza os pets. 

No terceiro capítulo – A Personificação: Um Recurso Persuasivo - serão analisadas 

12 peças publicitárias impressas dentro das linguagens  verbal e não-verbal. Aqui, pretende-se 

provar a personificação como um dos meios de persuasão e de convencimento da necessidade 

de consumo nas peças dirigidas a cães e/ou gatos através do exame das dimensões espaciais, 

de cores e de elementos simbólicos. Em seguida, apresentam-se as considerações finais e as 

referências bibliográficas, os apêndices e os anexos.  
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CAPÍTULO 1 
PUBLICIDADE: UMA REVISÃO DOS CONCEITOS 
 

 

1 Percurso Histórico 

 

Os romanos pintavam as paredes para anunciar luta de gladiadores, e os fenícios 
pintavam figuras promovendo seus artigos em grandes rochas ao longo de rotas 
movimentadas. Uma pintura em parede de Pompeia louvava um político e pedia 

votos ao povo (...).  
Bertomeu 

 

A propaganda (do latim, propagare, ou seja, "difundir") advém do uso primário na 

vertente política, referindo-se, em geral, aos esforços de persuasão e seu braço comercial é a 

publicidade (do latim, publicus: “ato de divulgar, de tornar público”). Publicidade é a forma 

de divulgar produtos ou serviços, por meio de anúncios com o objetivo de interesse comercial 

(empregada quando a veiculação na mídia é paga), já propaganda refere-se à veiculação 

espontânea. Toda publicidade visa à divulgação de um produto e, consequentemente, sua 

compra pelo consumidor. Em termos objetivos, propaganda e publicidade consistem em 

transmitir os benefícios de um determinado produto, serviço ou instituição (RODRIGUES, 

2010) . 

Severiano (2001, p. 179) afirma que  “é possível definir a publicidade, até agora, 

como um instrumento de marketing cuja função de informação está necessariamente 

vinculada à promoção de uma venda.” 

Dessa forma, presume-se que os termos propaganda e publicidade apresentam-se 

divergentes quanto à abrangência. Enquanto propaganda se refere de maneira ampla à 

propagação de ideias,  publicidade tem em vista a venda de produtos ou serviços.  

Ao refletir sobre o histórico da propaganda, e por sua vez da publicidade, é possível 

recorrer a tempos remotos como a Antiguidade Clássica, contudo, o grande marco situa-se em 

meados do século XV – quando Johan Gutemberg criou a imprensa. Com os recursos 

tecnológicos e a consequente expansão da imprensa, a produção de anúncios dispensa as 

cópias  a mão, que são trabalhosas e morosas. Muitos autores registram que a primeira 
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propaganda impressa teria sido divulgada em língua inglesa em 1478 (LARA, 2010), porém, 

esses autores não esclarecem qual seria o produto e/ou serviço anunciado, deixando-nos sem 

maiores detalhes. Porém, o que mais importa é que o uso do papel traz consigo avanços aos 

meios de comunicação, pois, mesmo antes da impressão dos livros, surgiram os primeiros 

panfletos ou folhas volantes. É no século XV que surge ainda o primeiro cartaz de que se tem 

conhecimento: impresso em 1482, destinava-se a anunciar uma manifestação religiosa que 

teria lugar em Reims, o Grande Perdão de Nossa Senhora. 

Em 1622, com o surgimento do primeiro jornal inglês, The Weekly News, a 

publicidade ganha impulso nesses veículos de comunicação e conquista parcela importante de 

consumidores na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Note-se que dois séculos depois, na 

Grã-Bretanha, o surgimento de uma classe média relativamente grande e alfabetizada dá 

condições para a existência da publicidade no sentido moderno – origem do que se conhece 

hoje. 

Aliás, cabe antecipar que os Estados Unidos, seguidos de perto pela Grã-Bretanha, 

tornaram-se o centro irradiador da propaganda, uma vez que seu crescimento industrial 

demandava a criação de um mercado consumidor necessário para extravasar sua grande 

produção – ressalta-se que esse movimento será acirrado pela Revolução Industrial, séculos 

depois. Além disso, o desenvolvimento urbano envolveu uma extensa rede de transporte 

fluvial e de ferrovias, permitindo o transporte de bens e dos meios de propaganda para o 

interior do país. Soma-se a esse fator, a obrigatoriedade do ensino – o que aumenta o número 

de alfabetizados e faz proliferar a comunicação de massa, por meio de revistas e jornais, 

espaços privilegiados para a veiculação de propagandas.  

Contudo, convém lembrar que é a Igreja Católica, no século XVII, que “ dissemina o 

termo ‘propaganda’, quando o papa Gregório XV criou a Sagrada Congregação Católica 

Romana para a Propagação da Fé ou Sacra Congregatio Christiano Nomini Propaganda” 

(SANDMANN, 2007, p. 9). Durante esse período, a Igreja Católica emprega a propaganda 

como ferramenta de evangelização, além de ser utilizada para conversão de povos pagãos. A 

compreensão atual, que vê a propaganda como sinônimo de semear e incutir ideias e ideais, 

advém desse momento histórico. Com a reforma protestante, o surgimento da imprensa, das 

classes mercantis e, mais tarde, os desdobramentos da Revolução Industrial, a Igreja passa a 

não ser mais a única a propagar ideias (PINHO, 1990). Esses fatores contribuíram para que as 

organizações não-católicas empregassem a propaganda como ferramenta de difusão de suas 

doutrinas. 
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Entre os séculos XVII e XVIII, o interesse pelo consumidor foi redobrado e ao 

editar, em 1729, o Pennsylvani  Gazette, Benjamin Franklin modificou a forma de fazer 

publicidade – os anúncios passaram a ter um teor informativo, priorizando as necessidades do 

consumidor, sendo por isso considerado “o pai da publicidade” (BERTOMEU, 2006). Os 

jornais se tornaram o principal veículo publicitário e a promoção de produtos passou a ser o 

principal patrocínio desses meios de comunicação. 

No século XIX — em pleno andamento da Revolução Industrial – a publicidade 

conheceu sua verdadeira expansão, cabendo ressaltar que uma das pré-condições para que 

haja publicidade á a existência de um mercado de massa e de meios de comunicação para 

sensibilizar esse mercado. Os veículos de propaganda modificam sua estratégia de atuação 

diante da produção em massa, graças à tecnologia que emprega máquinas e novos 

instrumentos de trabalho. Nesse contexto, torna-se premente a ampliação do mercado 

consumidor. Importante notar que até aquele momento, a publicidade era considerada sob seu 

aspecto negativo, ou seja, preocupava-se com propaganda aquele industrial que não poderia 

oferecer um produto de qualidade ou aquele que teria seus artigos encalhados.  

As primeiras agências de propaganda surgiram a partir da segunda metade do século 

XIX. Em 1841, Volney Palmer criou uma agência em Boston que cobrava 25% de comissão 

dos jornais para vender espaço publicitário e, em 1875, a A. N.W. Ayer & Son, na Filadélfia, 

tornou-se a primeira agência a oferecer todos os serviços de publicidade e a assumir 

responsabilidade pelo conteúdo das peças publicitárias. Em comum, ambas eram organizadas 

por fabricantes e corretores que trabalhavam para a mídia e recebiam comissão pela venda de 

espaço de propaganda para diversas indústrias (LARA, 2010). 

Em 1879, com a invenção da lâmpada incandescente, por Thomaz Alva Edison, a 

publicidade passou a dispor de um novo veículo, os luminosos. Outro veículo de comunicação 

tradicional, o cinema, surgiu na França, em 1895. Já a invenção do rádio e da televisão, mais 

tarde, fez com que os espaços para a propaganda fossem potencializados com mais eficácia. 

Com o advento da era industrial, a produção em massa e a consequente necessidade de 

aumentar o consumo dos bens produzidos, a técnica publicitária aperfeiçoa-se, passando a ser 

mais persuasiva nas suas mensagens e perdendo, quase por completo, o seu sentido 

unicamente informativo. A concorrência desenfreada entre as várias marcas praticamente 

obrigou o aparecimento de um tipo de publicidade mais agressiva, chamada publicidade 

combativa, com a tentativa de impor um produto, ao invés de sugeri-lo. Isto deu origem a 
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muitos excessos que só foram contornados com a entrada em vigor da legislação que regulou 

a atividade publicitária. 

Por volta de 1900, os Estados Unidos consolidam-se no cenário do mundo industrial 

e comercial, contribuindo para mudar a mentalidade negativa da publicidade, na qual a 

máxima sugeriria que “anunciar era fraudar” (VESTEGAARD; SCHRODER, 2004, p. 6). Em 

meados do século, além do cinema, desenvolveram-se também as grandes revistas norte-

americanas e inglesas. Logo após a II Guerra Mundial, surgiu a televisão como veículo de 

comunicação de massa. Segundo o pensamento de Vestegaard e Schroder (2004, p.6), “o 

advento da televisão acrescido do surto econômico do pós-guerra, iniciado nos anos de 1950, 

determinou a expansão da publicidade”. 

Na Grã-Bretanha, as despesas com propaganda aumentaram de 0,9% do Produto 
Interno Bruto, em 1952, para 1,4% em 1960, ou de 1,2% para 1,9% da despesa total 
dos consumidores (Apud  REEKIE, VESTEGAARD; SCHRODER, 2004, p. 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.Anúncio da Coca-Cola, 1936.4 

Nesse período, a publicidade em televisão ainda é experimental, seguindo os padrões 

do rádio que não se adaptam completamente às possibilidades do veículo de comunicação. O 

modo como os produtos são apresentados revela, por vezes, inexperiência e mau gosto.  Com 

o decorrer do tempo, as técnicas da publicidade em TV alteram-se: coloca-se um vendedor ao 

4 Na história da publicidade, a Coca-Cola é um produto-ícone que imigra dos cartazes, passa pelas páginas das 
revistas, pelo rádio e aborda a TV e o Cinema como veículos de comunicação importantes para a divulgação de 
sua marca. Fonte: http://www.des1gnon.com/2012/08/coca-cola-e-sua-historia-contada-por-propagandas-2/ 
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lado do produto anunciado, ou ainda, realizam-se pequenos filmes publicitários que 

demonstram as qualidades e os benefícios dos produtos e/ou serviços oferecidos. 

Entre os anos de 1950 e 1960, os chamados estudos culturais – que têm como 

principal autor Stuart Hall – demonstram que as ideias são difundidas e formadas pelas mídias 

em sua interação com o consumo. O autor entende que “a cultura de massa não é algo 

homogêneo ou monolítico. Manifesta-se de modo diverso em qualquer formação social ou 

período histórico, não significando que seja conhecimento acumulado ou experiência 

passiva”. (2000, p. 48). Caracteriza-se por intervenções ativas, expressas por meio do discurso 

e da representação que muitas vezes estão em peças publicitárias. A criação publicitária se 

situa no espaço social e econômico, dentro do qual a atividade criativa é condicionada. 

Contudo, a publicidade não depende, totalmente, das relações econômicas. Pelo contrário, ela 

pode influenciar as relações político-econômicas.  

Durante os anos de 1970 e 1980, a criação publicitária integra redação e arte. O texto 

publicitário assume um coloquialismo; permanecem os textos longos, mas, muitas vezes, os 

textos apresentam somente título com mensagens verbais atreladas às visuais (LARA, 2010). 

Acrescente-se, ainda: a evolução na qualidade editorial e gráfica das revistas; o emprego das 

cores como recursos visuais significativos; as “surpresas gráficas, tais como, folders, recortes, 

anúncios sequenciais, cupons, chips com sons e luz, envelopes e dobras especiais, acetatos, 

entre outros” (BERTOMEU, 2006, p. 17). Nos recursos audiovisuais têm-se a utilização dos 

videoteipes – o que permite a gravação de um filme publicitário com relativos custos baixos e 

empreendimento financeiro. 

Na década de 1990, multiplicam-se formatos alternativos de publicidade, entre eles: 

outdoors (antigos testemunhos da divulgação ao longo da história); a segmentação de revistas; 

a proliferação da TV a cabo; o acirramento da concorrência entre os canais de TV, os jornais, 

as rádios e assinala-se a internet como meio de comunicação publicitário de acesso mundial. 

Nesse período, tem-se como resultado a desvalorização do texto publicitário e a valorização 

da imagem, uma vez que a TV e a internet empregam linguagens que beneficiam as imagens: 

“Atualmente, o texto publicitário ficou mais rápido, mais conciso. Ele passa a ser levado pela 

sensação do visual, da imagem, que veio através da televisão [...]. A imagem tem uma enorme 

força, deixando o texto em segundo plano” (BERTOMEU, 2006, p. 18). 

Já no Brasil, a história da propaganda está atrelada aos vendedores ambulantes, que 

enchem as ruas da colônia portuguesa e, posteriormente, do Império, com seus bordões e 

apelos para atrair compradores. De certa forma, são os esboços dos primeiros slogans e 
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jingles. Com a vinda de D. João VI em 1808 e a criação da Imprensa Régia, a colônia 

transforma-se em Império e torna possível a criação do primeiro jornal oficial, isso porque o 

primeiro jornal extraoficial foi criado em Londres por Hipólito da Costa, em 1808, o Correio 

Braziliense (clandestino e de oposição, foi proibido de circular no Brasil). Somente em 1808, 

tem-se a fundação do Jornal Gazeta do Rio de Janeiro, no qual os anúncios são escritos e 

ilustrados. Para Bertomeu, “era uma transposição escrita das vozes que os vendedores 

ambulantes buscavam para chamar a atenção e vender” (2006, p. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Primeiro jornal oficial do Brasil. 5 
 

 

 

A partir de 1821, surge um jornal de anúncios chamado o Diário do Rio de Janeiro e, 

três anos depois, O Espectador Brasileiro e o Almanaque dos Negociantes – editados por 

Pierre Plancher. Esses veículos eram dirigidos aos negociantes, dando origem, mais tarde, ao 

Jornal do Comércio. A característica dos anúncios contidos nesses periódicos, segundo 

5 Jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Primeiro jornal oficial do Brasil. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro: Gazeta_do_rio_de_janeiro_1808. Acesso em 27/07/2010 

                                                           

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro


24 
 

Bertomeu,  é que “o anunciante não argumenta, somente enumera o título do produto e o 

nome do anunciante” (2006, p. 11). São anúncios de venda de escravos, imóveis, carroças, 

artesanato e serviços de profissionais liberais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Exemplos dos primeiros anúncios em jornais, entre 1877 e 1878. 6 

 

Em 1875, apareceram os primeiros anúncios ilustrados em Mequetrefe e O Mosquito, 

jornais editados também no Rio de Janeiro. Nessas peças, o verso, a rima e o humor ganham 

espaço. O recurso facilita a memorização da mensagem. Aqui, torna-se relevante salientar que 

os primeiros textos publicitários nacionais surgem das mãos de poetas, jornalistas e 

cartunistas. Na virada do século, os anúncios acompanhavam a evolução gráfica e entravam 

6 Fonte: 100 ANOS DE PROPAGANDA, São Paulo: Editora Abril, 1980, p. 50. 
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em grande expansão com sua veiculação em revistas. Os textos dos anúncios são produzidos 

em verso e se populariza o texto publicitário. Algumas revistas como Vida Paulista e Arara, 

publicadas em São Paulo, durante anos, mantêm-se graças a anunciantes locais. 

Vida Paulista é um semanário ilustrado, cuja página central é dedicada a caricaturas. 

Somem-se a isso notas sociais, tópicos políticos e sonetos em seu conteúdo, seu padrão 

técnico em sete cores, nitidamente impresso é um atestado, à época, acerca do progresso das 

artes gráficas em São Paulo. Ao passo que a revista Arara é caracterizada por seu formato 

pouco menor que um tabloide, com cores vivas de desenhos chamativos e anúncios de página 

inteira sempre nas duas primeiras e nas duas últimas páginas, a 

penúltima dividida em tamanho menor em classificados. 

Nesse período, a publicidade de remédios, como por 

exemplo, a do Óleo de São Jacob, era o carro-chefe das revistas e 

jornais. Com formato em preto e branco e de tamanho menor, 

anúncios de diversos remédios para combater a sífilis, o reumatismo, 

a dor nas costas, assim como outras doenças, avolumavam-se em 

revistas.  

Em 1913, houve a produção de peças avulsas e certa 

profissionalização dos anúncios, tais como cartazes e outras formas 

variadas de peças. Nesse ano, nasceu ainda a primeira agência de 

publicidade: a Castaldi e Benatton. Meses depois, transformou-se  

em Eclética, localizada em São Paulo. Na verdade não foi uma 

agência desde o início, mas uma firma de anúncios e de corretores 

que evoluiu no sentido da publicidade e logo se transformou         em  

     agência (LARA, 2010).   

Figura 4 – Anúncio de 1875 com as primeiras ilustrações. 7 
 

Durante a I Guerra Mundial, em São Paulo, funcionavam cinco agências: a Eclética, 

A Pettinati, a Edanée, a de Valentim Haris e a de Pedro Didier e Antônio Vaudagnoti. Nos 

jornais e revistas, o conteúdo e o formato dos anúncios não se diversificavam muito. 

Prevaleciam, na maioria das vezes, os de remédios, com algum avanço nos recursos visuais, 

porém sempre com o mesmo padrão de mensagem.  

7 Fonte: 100 ANOS DE PROPAGANDA, São Paulo: Editora Abril, 1980, p. 51. 
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Na década de 1920, a publicidade voltou-se para a “indústria da beleza”. Anúncios 

sobre sabonetes mostravam a preocupação com a estética. Em 1926, a moda surgiu nos 

anúncios. Nesse mesmo ano, é possível perceber a presença cada vez mais acentuada das 

empresas norte-americanas. Com a vinda das marcas, também chegava ao país a técnica 

norte-americana de propaganda comercial. A General Motors tinha seu próprio departamento 

de propaganda, mas antes de terminar a década, instalou-se no Brasil a primeira agência 

norte-americana, a Ayer, logo substituída pela Thompson, que incorporou os profissionais do 

departamento da GM (LARA, 2010, p. 108).  

Em 1929 foi fundada, em São Paulo, a primeira empresa de outdoor do país, a 

Publix. As peças eram pequenas, recortadas de forma oval e fixadas nos postes das ruas. 

Surgiram empresas que colavam cartazes sobre placas de ferro fundido, pintavam luminosos 

em vidro, cristal e fachadas de lojas. Essas placas eram pintadas à mão por letristas e 

ilustradores de cartazes de meia folha. 

Em depoimento, Dieno Castanho, veterano redator integrante do grupo de 

publicitários pioneiros que iniciaram na Divisão de Propaganda da GM, coloca o avanço da 

propaganda entre os anos de 1929 e 1939: 

A publicidade, na década de 1929 a 1939, progrediu muito mais do que nos cem 
anos anteriores. Criaram-se especialistas, surgiram redatores de anúncios que ainda 
até pouco tempo eram denominados copywriters. Surgiram também os layoutmen, 
os mediamen – técnicos de toda a espécie  (REIS, 1990, p. 305).  

 
 

Nesses anos pós-I Guerra Mundial, com a consolidação das multinacionais no país 

(Bayer, General Motors, Mercedes-Benz, entre outras), a atuação da propaganda se 

intensificou, tomando-se como modelo as agências norte-americanas e inglesas. Eclética, 

Pettinati e Edanée, como já mencionado, tornaram-se as primeiras agências em São Paulo. Se, 

no século XIX, a exportação agrícola movimentava o mercado brasileiro, no início do século 

XX, a instalação da indústria nacional e estrangeira moveu a economia nacional. Nesse 

período, surgiu também a Associação Brasileira de Propaganda (ABAP) – órgão 

regulamentador da área. 

Nos anos de 1940, o rádio passou a ser um dos principais veículos de comunicação 

com programas de grande dimensão, como os musicais, os de auditório e as radionovelas, 

obtendo recordes de audiência. Milhares de pessoas se identificavam com os locutores, 

músicas e personagens das novelas. Dentre a programação que se tornou célebre, destacavam-

se Caixinha de Perguntas, Hora do Calouro, Balança mas não cai.  Otávio Gabus Mendes 
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comandava um dos primeiros programas de auditório em que o público participava fazendo 

perguntas e omitindo opiniões. Abelardo Barbosa apresentava o Cassino do Chacrinha que 

mais tarde se tornou um enorme sucesso na TV. Destaca-se, ainda, nesse momento, o 

pioneirismo de Sangirardi Jr. Todos esses eventos radiofônicos eram locais ideais para a 

veiculação de propagandas. 

Os anunciantes eram lojas de departamentos, restaurantes, lanchonetes e fabricantes 

de xaropes. Os produtos anunciados tornavam-se brindes para o auditório, centenas de 

produtos eram promovidos por artistas e apresentadores; as vitrines se sofisticavam para atrair 

mais ainda os consumidores. Os slogans também eram destaque nessa época, veiculados em 

grande parte, pela Rádio Nacional que era a de maior audiência. Em 1948, José Scatena funda 

a Rádio de Gravações Especializadas (RGE), para gravação e criação de spots e slogans.   

O ano de 1950 é marcado pela inauguração da primeira emissora de Televisão 

Brasileira e também a primeira da América Latina, a TV Tupi (canal 4), em São Paulo. A 

iniciativa é de Assis Chateaubriand, empresário, dono de uma cadeia de veículos de 

comunicação, os Diários Associados que reúne jornais e rádios. Com a chegada da TV, 

iniciou-se a discussão sobre estratégias de marketing como propaganda, promoção e pesquisa 

de mercado para atingir as metas de vendas dos fabricantes. Foi uma grande modificação para 

as agências e todo o mercado publicitário brasileiro.  Os gigantes do rádio foram levados à 

TV; locutores viraram apresentadores dos programas de auditório e surgiram com mais 

intensidade as garotas propaganda. 

A partir dos anos de 1950, o desenvolvimento da indústria e o mercado de consumo 

aumentaram a demanda por propagandas. Nesse momento, a propaganda começou a 

abandonar a postura intuitiva com o texto passando a ser escrito em função das expectativas 

do leitor foram estabelecidos objetivos específicos de comunicação. “O objetivo central 

consistia em ‘ir diretamente ao ponto’, a concisão, a quase impessoalidade do texto, que devia 

ser completo, explicativo e persuasivo dispensando a ilustração” (BERTOMEU, 2006, p. 14).  

Em 1951, fundou-se a primeira Escola Superior de Propaganda, e com professores 

selecionados entre os profissionais mais qualificados e empenhados a orientar e visar o lado 

prático. Com tudo isso, a escola forma incontáveis publicitários. A Escola Superior de 

Propaganda é o sinal da maturidade da profissão no Brasil. Na mesma corrente, em 1956, um 

grupo de São Paulo, lançou a Revista Propaganda, que tratava de assuntos ligados à área, a 

promoções, à verba de propaganda, a perspectivas do ano e a destaques. A revista nasceu sob 
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o signo do profissionalismo e, acima de tudo, era assinada por grandes nomes da propaganda 

brasileira. 

Já nas peças publicitárias, com a expansão das transmissões televisivas, a imagem 

iniciou sua preponderância sobre o som e o texto.  Existiam os comerciais ao vivo e a garota-

propaganda e, posteriormente, o comercial em filme e VT. A TV se instala, acrescentando o 

audiovisual e uma linguagem acessível e imediata. Com a disseminação da indústria 

cinematográfica norte-americana, as estrelas e os astros de Hollywood tornaram-se os 

modelos, como, por exemplo, no anúncio abaixo que traz Rita Hayworth, uma das maiores 

estrelas de cinema norte-americana.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Anúncio de sabonete Lever, década de [1950]. Fonte: Blog Imprensa / Estadão. 

Durante a década de 1960, agências norte-americanas ditaram as normas de criação. 

Com a inauguração de Brasília, acreditou-se muito em uma descentralização imediata e, 

enfim, na criação de um mercado nacional. Várias agências com escritórios completos partem 

para Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Simultaneamente, agências estrangeiras 

adquiriram interesses minoritários em agências brasileiras - o que indicava um grande número 

de agências envolvidas em assistências e conexões internacionais. 
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Nos anos de 1970, ocorreu um grande avanço das telecomunicações (e da 

Comunicação), profissionalizando um mercado criativo. As rádios FM conquistam um 

público impressionante. Via Embratel, a TV em cores transformou mais uma vez a 

propaganda. Na mídia impressa, o offset e rotogravura abriram caminho para o padrão de 

qualidade através de aperfeiçoamento gráfico. Para Lara, nesse período, “as mensagens já 

associam tributos abstratos aos produtos, criando homens vencedores, produtos que trazem 

sucesso,  fama e fortuna, e as tais promessas que jamais serão cumpridas” (2010, p. 122).  

Até fins de 1980, a propaganda brasileira passou por várias transformações: as duplas 

de criação, que surgiram nos anos de 1970, passaram a trabalhar em equipe, numa espécie de 

agência sem paredes, que integra Mídia, Planejamento e Criação. O fim das grandes 

campanhas institucionais governamentais, aliado à retração do mercado, definiu o perfil da 

nova agência de propaganda: a fullservice. Nessa década, o Brasil marcou presença nos 

festivais publicitários internacionais. A propaganda se regulamentou, com base na ética e no 

respeito ao consumidor, mais exigente e crítico. 

Durante a década de 1990, e ainda hoje, ocorre a popularização da internet, que traz 

com ela a publicidade online, por meio dos banners. Cria-se também o atendimento online. 

Os sites das empresas passam a ter variados serviços para facilitar o acesso do consumidor. E 

mesmo as agências modernizam seus sites, tendo-os como seu cartão de visitas na web. Em 

contrapartida, o público conquista os seus direitos através do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse período, cresce a propaganda em massa, para o grande público. 

Multiplicam-se os letreiros digitais, as propagandas em ônibus e táxis e os outdoors duplos. 

Por fim, nos anos 2000, a tendência de crescimento dos anúncios na web é mundial, e 

as agências de propaganda estão se adequando a essa nova realidade. A internet, comparada 

com outras mídias, como televisão e revistas, apresenta baixo custo de produção e veiculação. 

Existem modelos de propaganda virtual que trazem excelente retorno com um custo menor 

que os de campanhas tradicionais. A publicidade na web extrapola o conceito de 30 segundos 

da televisão, isto porque o internauta pode ficar conectado por horas. 

Em suma, pelo percurso histórico traçado pelo desenvolvimento da propaganda e da 

publicidade, percebe-se que seu discurso acompanha as transformações econômico-sociais, 

porém, sobretudo, está atrelado aos recursos tecnológicos que são o instrumental básico para a 

veiculação de mensagens. Nessa dinâmica que envolve movimentos sociais e tecnológicos 

serão analisadas a seguir as características fundamentais do discurso publicitário, focalizando 

em especial a persuasão nela incutida. 
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1.1. O Discurso e a Persuasão (Uma Revisão de Autores) 

Todo o discurso é ideológico. 
Aristóteles 

 
 

O discurso publicitário sustenta-se a partir de um princípio aristotélico fundado sob 

as retóricas emocional, racional e institucional. Opera por intermédio de valores, gostos, 

afetos, além de fazer a mediação entre o produto e o consumo. Pertence ao universo da 

Comunicação Social e a um mais amplo, o de uma sociedade industrial, moderna e capitalista.  

Nery (2005, p. 7) define essa comunicação como a que “envolve, além dos publicitários, uma 

série de outros profissionais que também lidam com o processo de transmissão e recepção de 

mensagens e de informações, cada um em seu campo específico, mas dando suporte ao 

trabalho desenvolvido pelos outros.” É concebido através de um simulacro social, no qual não 

somente reflete o real, mas fabrica-o; sua narrativa constrói práticas sociais e culturais com 

formas linguísticas do dia a dia e com um discurso do senso comum (como se fosse algo 

natural). É, sem nenhuma dúvida, uma forma de dominação simbólica a serviço da ideologia 

do consumo. Já para Jubran (1985), o objeto básico do discurso publicitário é o estranhamento 

do leitor e, a partir daí, o despertar de seu interesse pelo texto e, por decorrência, pelo que é 

propagado. 

No caso específico do presente estudo, a interação/estranhamento comunicacional 

está no campo do relacionamento entre humanos e animais de estimação personificados. O 

estudo, por meio de peças publicitárias, mostra “fatores que interferem diretamente, por 

exemplo, na formulação da própria mensagem” (NERY, 2005, p. 8). Evidencia-se que o 

discurso publicitário não se constrói somente dentro do suporte da Comunicação Social, e sim 

dentro de um fato social. Isso também vale para o discurso que enfoca a personificação como 

um modo de interação entre o homem e o animal dentro do universo publicitário. 

Aqui se faz necessário diferenciar mais uma vez os termos propaganda e 

publicidade. Os termos são, muitas vezes, empregados com o mesmo sentido; contudo podem 

nomear atividades com objetivos distintos. A propaganda divulga uma mensagem buscando 

influenciar opiniões. Já a publicidade tem por finalidade a divulgação de um produto, um 

serviço, uma marca, com fins comerciais. Como qualquer outra atividade, a publicidade 

revela seu discurso e trata de suas aspirações. Distingue-se do discurso da arte, dos meios 
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vulgares ou intelectuais. Trata do produto/serviços, de sua compra e venda; da diferenciação 

do produto/serviço frente aos seus concorrentes e/ou consumidores. 

Segundo Maranhão (1988, p. 45), reconhece-se 

A publicidade como prática discursiva de um corpo social organizado 
comercialmente, ou seja, o registro da persuasão do discurso, sua tonalidade, seus 
recursos retóricos padrões que têm como fim último exaltar os méritos do objeto 
cultural, um produto ou serviço. 

 

O texto publicitário caracteriza-se por ser argumentativo, ideológico, subjetivo e 

atemporal. Ele precisa atingir a vontade e o sentimento do seu interlocutor através de 

argumentos plausíveis e verossímeis. Para Geraldi (1981, p.65),” há argumentação toda vez 

que um locutor, por seu discurso, procura interferir sobre os julgamentos, opiniões, 

preferências de seu interlocutor”. A partir desse conceito de argumentação, o discurso 

publicitário apresenta como objetivo final interferir na ideia que seu consumidor tem sobre o 

produto/serviço. 

Dessa forma, se o locutor pretende interferir nos julgamentos ou nas opiniões de seu 

interlocutor, a imagem que ele faz de seu interlocutor é fundamental na estruturação do 

discurso, pois, ainda segundo Geraldi (1981, p. 65), a imagem que o locutor faz das 

convicções de seu interlocutor influencia a escolha dos argumentos, bem como sua 

hierarquização”. Na verdade, a escolha dos argumentos é determinada pelas condições de 

produção do discurso, o que inclui a formação ideológica do locutor, a instância discursiva em 

que o discurso ocorre, seu conhecimento sobre o tema do discurso e toda a situação 

comunicativa. 

Conforme a afirmação de Citelli (1988, p. 43),  

o texto publicitário nasce na conjunção de vários fatores, quer psicossociais e 
econômicos, quer do uso daquele enorme conjunto de efeitos retóricos aos quais não 
faltam as figuras de linguagem, as técnicas argumentativas, os raciocínios. O 
discurso publicitário necessita convencer.  

 

Isso torna seu esforço mais voltado à mente, à psique – uma construção que se vale 

da retórica, compreendida não como ornamentação, mas como fonte de elementos 

amplificadores da força argumentativa do discurso. A retórica argumentativa persuasiva e 

manipuladora sob as formas textual e linguística, presente na publicidade, é produzida, 

distribuída e consumida através de um contexto, sendo constituído por fatos socioculturais, e 



32 
 

cuja produção de sentido se faz por intermédio de um senso comum compartilhado, ou seja, 

cognoscível entre as partes.  

O discurso publicitário somente pode ser desvelado quando se compreende que sua 

mensagem necessita de apelos linguísticos somados ao pensamento e ao desejo. Nesse 

discurso, as regras normativas indicam o que deve ser consumido ou não, criando a linguagem 

do produto – transformando-a em ícone do objeto. A mensagem publicitária emprega 

particularmente o sentimento de persuasão, criando no imaginário do consumidor a 

necessidade de ter ou estar, ou, ainda, despertar o desejo por um “mundo perfeito”, livre de 

conflitos e cercado de felicidade (FAGÁ, 2001, p. 127).  

Nesse sentido, reforça-se a concepção de que todo o discurso é oriundo de algum 

emissor e possui o objetivo de convencer ou persuadir alguém de algo. Carrascoza (1999, p. 

17) alerta que “o discurso publicitário busca atingir a vontade e o sentimento do interlocutor 

por meio de argumentos plausíveis ou verossímeis, visando obter a sua adesão. Essa adesão 

perpassa por elementos emocionais e racionais”. Fiorin (1988) reforça essa ideia de persuasão 

quando evoca a retórica, como elemento clássico, que ensina a compor e organizar o discurso 

verbal, aumentando a capacidade argumentativa, através do processo de informação, 

demonstração, convencimento e emocional. Já as figuras de linguagem, particularmente a 

personificação, referem-se ao modo como os argumentos são apresentados. Aqui, recorre-se 

às figuras de linguagem que “constituem os ornamentos do discurso”, de acordo com Vanoye 

(1983, p. 48). Em um derradeiro passo, essas figuras retratam o discurso, a partir do emprego 

dos recursos vocais (dicção) e dos gestuais.  

Luiz Carlos Assis Iasbeck em seu estudo Publicidade e Identidade: produção e 

recepção na comunicação publicitária - uma questão de identidade define a palavra discurso 

“na acepção mais geral possível, aquela que se confunde com o próprio conceito de 

linguagem” (2003, p. 21), assim reconhece-se o discurso por meio de seus textos, nos quais há 

a somatória das leituras proporcionadas por eles. Para Iasbeck (2003, pp. 21-22), “o texto é, 

em última análise, tudo aquilo que pode ser lido: um cenário, a composição do vestuário, os 

modos de agir de uma pessoa ou de um grupo, uma obra de arte, um texto verbal escrito”. 

Rabaça e Barbosa no Dicionário de Comunicação definem discurso como: 

 
 

(lg) 1.Processo de atuação das práticas expressivas ou significativas correntes numa 
comunidade linguística. [...], o conceito discurso ultrapassa a língua, pois esta 
remete a um tipo de discurso, considerado (pela teoria linguística) a partir da dupla 
articulação. Os gostos, as imagens, os rituais são discursos, na medida em que visem 
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a produzir um efeito de significação. Pode-se falar, assim, no ‘discurso analógico 
das imagens’, no ‘discurso institucional’ etc (2001, p.233). 

 

Por fim, o discurso publicitário em último estágio reflete características sociais, 

funcionando como instrumental de ação mercadológica. Ele transforma o social. Nesse 

arcabouço de transformação, a ideologia e a hegemonia integram a produção simbólica de 

sentido, na qual se potencializam os sonhos, os desejos e as frustrações que estão presentes no 

imaginário coletivo. Para cumprir essa função, a publicidade utiliza artifícios dirigidos à 

persuasão. O jogo da linguagem adotado pelo discurso publicitário atinge o inconsciente do 

consumidor, por intermédio de um intenso processo criativo, de uma rica combinação 

simbólica e, acima de tudo, de uma forte interação entre indivíduo e sociedade. Nesse 

discurso, as figuras de linguagem, tal como a personificação, apresentam seu poder de 

persuasão no sentido de criar e destruir ou de prometer e negar adjetivos relacionados à saúde 

e ao bem-estar, no caso do presente estudo, aos pets. 

 

 

1.2.  A Arte da Retórica 

 

De origem grega e ligada à Democracia, a Arte da Retórica atende, no seu percurso 

histórico, à necessidade de preparar os cidadãos para uma intervenção ativa no governo da 

pólis. Retórica tem raiz em “rector”, palavra latina que significa, segundo Torrinha (1937, 

p.732) “condutor, guia; piloto; cocheiro; diretor; chefe; aio, tutor; administrador” , mas, 

inicialmente, é classificada como técnicas de bem falar e de persuasão para serem empregadas 

nas discussões públicas. Sua criação é atribuída a Córax e Tísis, no século V a.C, tendo sendo 

desenvolvida pelos sofistas, entre eles: Górgias e Protágoras. 

Para os sofistas, a Retórica é antes o discurso do exercício do poder e dos que 

aspiram a exercê-lo. O discurso retórico privilegia a ação e, por essa razão, se propõe a 

persuadir, convencer os que escutam as proposições do orador. O primado da ação leva a 

maioria dos sofistas a valorizar mais a técnica de persuasão do que os aspectos que levam ao 

conhecimento. Nesse ponto, voltam-se às críticas de Sócrates e Platão – ambos sustentam que 

a Retórica seria a negação da Filosofia. Para os filósofos, o discurso argumentativo dos 

sofistas, que por meio da persuasão busca a manipulação dos cidadãos, estaria oposto ao 
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discurso filosófico, dirigido à razão e não à emoção dos ouvintes, que procura atingir a 

verdade através do diálogo. 

Aristóteles expôs uma teoria da argumentação, em Tópicos e na Retórica, uma 

alternativa entre as ideias de Platão e as dos sofistas. Ele vê a Retórica como uma arte que 

busca desvendar os meios de persuasão possíveis para os diversos argumentos. O objetivo da 

Retórica seria o de obter uma comunicação eficaz para o conhecimento. Nessa direção, a 

Retórica desenvolve-se como uma arte discursiva que prima pela organização e pela beleza 

(estética), desprezando-se a dimensão argumentativa cultivada pelos sofistas. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1. Retórica – a outra face da Dialética (Aristóteles) 
Fonte: http://lectionesphilosophica.blogspot.com.br/2010/06/trivium-as-artes-liberais-da-logica_14.html 

Como se percebe, no quadro, as questões particulares específicas estão no domínio 

da retórica, ao passo que as questões filosóficas e gerais enquadram-se domínio da dialética. 

A linguagem para a retórica baseia-se especialmente no apelo à emoção e sem argumentos 

técnicos, já a dialética emprega linguagem predominantemente técnica. São os atributos da 

retórica acrescidos à dialética que permitem como resultado a opinião. Na perspectiva 

aristotélica, reafirma-se que a retórica deve empregar todos os meios possíveis para ter como 

fim a persuasão. 

Durante o período helenístico, a Retórica apresenta grande desenvolvimento. No 

Império Romano, Cícero (político-orador, no século I a.C.), sistematiza os fundamentos da 

Retórica em duas obras De Oratore e Orator. Já na Idade Média, a argumentação adquire 

intensa divulgação, nomeadamente entre os clérigos, ocupando um lugar central na educação. 

Na Idade Moderna, a retórica é cercada por prestígio entre os países católicos, tendo como 

exemplo mais próximo a figura de Padre Antônio Vieira. A partir de Descartes, a Retórica 

como arte argumentativa cai em descrédito, uma vez que o primado das evidências está na 

raiz do discurso científico que se coloca em voga naquele momento. Hoje, as estratégias 

http://lectionesphilosophica.blogspot.com.br/2010/06/trivium-as-artes-liberais-da-logica_14.html
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argumentativas estão claramente secundarizadas, face às técnicas de persuasão empregadas 

pelos novos meios de comunicação de massa, tais como a publicidade e a televisão.  

Na arte da persuasão, a Retórica apresenta-se como elemento clássico e fundamental 

para a boa recepção do discurso publicitário. Como discurso de convencimento, a retórica 

torna-se técnica comunicativa em Atenas, no século V a.C. Exercida pelos sofistas e mantida 

por Aristóteles e Cícero ao longo dos anos, hoje é técnica imprescindível para as campanhas 

publicitárias (VOLLII, 2007). A Arte da Retórica é composta dos livros I, II, III. A obra 

contém elementos da gramática, da lógica, da filosofia da linguagem e da estilística.  

Fiorin (1988, p. 10) chama a atenção para um roteiro fornecido pelos autores Jean 

Voilquin e Jean Capelle. 

O livro I contém quinze capítulos. Após ter mostrado, nos capítulos I e III, as 
relações entre retórica e dialética e definido a retórica, Aristóteles, que censura seus 
predecessores por haverem estudado principalmente as provas alheias à arte, 
consagra os capítulos III a XIV, inclusive, ao estudo das provas técnicas; às provas 
extratécnicas: leis, depoimentos das testemunhas, contratos, declarações obtidas sob 
tortura, juramentos, atribuirá apenas o capítulo XV do livro I. O livro II compreende 
duas grandes provas morais e subjetivas, para retomar, nos capítulos XVII a XXVI, 
o exame das provas lógicas. O livro III é dedicado ao estudo da forma (Apud 
Voilquin & Capelle, s.d. p.21-2). 

 

Os autores mostram um roteiro para o emprego da Retórica no discurso linguístico 

com o objetivo de saber o que são , como se fazem e qual o significado dos procedimentos 

persuasivos. Assinalam-se aqui o poder dos argumentos, a concatenação de ideias e os 

exemplos empíricos – fortes componentes da retórica e que fortalecem sua construção. A 

definição de Aristóteles também é significativa nesse contexto: “retórica é a faculdade de ver 

teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão” (Apud Voilquine & 

Capelle, sd, p.34), ou seja, todos os elementos compositivos do discurso, segundo a retórica, 

devem estar convertidos para único fim: a persuasão. 
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1.2.1 A Publicidade e o Discurso Deliberativo 

 

Ao ser elaborado com finalidade comunicativa, um texto costuma seguir as normas 

da Retórica Clássica, chamada também de Teoria do Discurso, determinante no bem falar, 

mas que também é aplicada à escrita. 

No capítulo III da obra A Arte Retórica, Aristóteles afirma que existem três gêneros 

da retórica: o deliberativo, em que se aconselha ou não a respeito de uma questão de interesse 

público ou particular no caso de uma ação futura; o judiciário, que retrata a acusação ou a 

defesa, fatos ocorridos no passado; e o demonstrativo ou epidítico que é usado para elogiar ou 

censurar fatos que normalmente ocorrem no presente. No caso específico, sobre a análise do 

discurso publicitário e especialmente sobre o problema da tese aqui apresentada, as atenções 

dirigem-se para o gênero de retórica deliberativo, ou seja, que traça relações entre uma 

situação ou outra, entre um produto ou outro, e que tem por objetivo chegar ao bem público 

ou particular, além de ser mais comum no discurso publicitário.  

Tornam-se relevantes, então, as quatro etapas levantadas por Carrascoza, na leitura 

da Arte da Retórica, sendo elas: exórdio - introdução do discurso, na qual se pode iniciar com 

um elogio, uma censura, um conselho que nos induz a fazer uma coisa ou dela nos afasta; 

narração - é a parte do discurso em que se mencionam apenas os fatos conhecidos; provas – 

de natureza demonstrativa, como a deliberação, refere-se ao tempo futuro, podendo tirar 

exemplos de fatos passados para aconselhar e, por fim, peroração - compõe-se de quatro 

fases, a primeira consiste em predispor o ouvinte em nosso favor; a segunda, amplificar ou 

atenuar o que foi dito; a terceira, excitar as paixões no ouvinte; a quarta, uma recapitulação 

(1999, p. 27).  

Mencione-se aqui a função do discurso deliberativo que é justamente, fase a fase, 

convencer o público a deliberar em favor do produto ou serviço vendido. No texto de 

propaganda há duas linhas a serem seguidas: apolínea, cada fase do texto é uma preparação 

para a etapa seguinte, e a propaganda dionisíaca, o consumidor é atraído pela 

emoção/sedução.  

Carrascoza (1999, p. 34) coloca que ambas as linhas (apolínea e dionisíaca) baseiam-

se em estruturas formais de discurso apresentadas por Aristóteles em sua obra Arte Retórica e 

Arte Poética.  Ao aprofundar-se nos conceitos, percebe-se que o modelo apolíneo é calcado 

no discurso deliberativo, tendo como objetivo convencer o público de uma deliberação futura 
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e usando como instrumental a razão. Da introdução à conclusão, o texto publicitário de linha 

apolínea é estruturado em fases criteriosamente divididas para resultar em uma argumentação 

clara, precisa, simples e contundente. 

Já o modelo dionisíaco, diferentemente do apolíneo, apoia-se no discurso 

demonstrativo ou epidíctico, tendo como objetivo aconselhar de modo sutil ou persuadir pela 

emoção, contando uma pequena história ao público, envolvendo-o no enredo. No discurso 

dionisíaco, a intenção é dirigir para uma ação de forma mais implícita, não formalizada e 

intersubjetiva. Dessa forma, observa-se que a técnica da retórica é marcadamente o gênero 

deliberativo e apolíneo, porém, este somado ao discurso demonstrativo e de linha dionisíaca 

torna-se o pilar do discurso publicitário.  

Nesse sentido, é importante voltar a atenção para o discurso publicitário que 

geralmente, recorre a quatro grupos diferentes de técnicas de retórica: 1) técnicas para chamar 

a atenção e despertar o interesse; 2) técnicas para facilitar a compreensão; 3) técnicas para 

aumentar a credibilidade; e, 4) técnicas para estimular a memorização (CASTRO, 2002). 

Ressalta-se que determinada técnica numa campanha publicitária pode ser mais ou menos 

dominante, porém, sempre há a simultaneidade da aplicação das técnicas, como, por exemplo, 

o caso do emprego do humor que tanto serve para despertar interesse como contribui para 

facilitar a memorização da mensagem. 

Seguindo as orientações de Castro (2002), tem-se como atributos da técnica de 

despertar atenção ou interesse: novidade – exploração da curiosidade; informação útil – 

indicada para algo que tenha a necessidade de ser compreendido; humor – algumas formas de 

humor são controversas. (Inúmeras repetições de um mesmo anúncio acabam por irritar); 

emoção – nostalgia, ternura, compaixão, amor, vaidade, orgulho, avareza, gula, medo, 

vergonha, culpa são algumas das emoções a que a publicidade recorre para se insinuar junto 

do público; choque - eficaz para chamar a atenção, abalar as pessoas que não estão 

conscientes de qualquer risco ou problema; sexo – é aceitável o apelo ao corpo, quando estão 

em jogo produtos de beleza ou vestuário; celebridades – quando surgem incluídas na 

publicidade, podem implicar níveis consideráveis de reconhecimento; cartoons – atraem 

especialmente as crianças, sendo apropriados para um público infantil e, suspense – o 

publicitário cria uma primeira imagem incompreensível (teaser) com a função de despertar a 

curiosidade pela fase seguinte da campanha. Quando esta, finalmente, ocorre, tem imenso 

impacto. 
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Como atributos das técnicas que facilitam a compreensão, enumeram-se: analogia – 

fixação de equivalência entre duas coisas que, à primeira vista não parecem ter qualquer 

relação; história dramatizada - usada com naturalidade é eficaz e pode relacionar o anúncio 

com a vida do consumidor; bisecção simbolizante – consiste em exprimir a mensagem por 

intermédio de elementos diferentes, não relacionados, que adquirem um novo significado, 

quando juntos; hiperbolização simpática – é a figura do exagero, devendo ter um conteúdo 

simpático para que não haja desconfiança em relação à mensagem; conceito oposto – é a 

técnica da ironia para desarmar o público; referência inesperada – utilização de elementos 

verbais ou visuais com os quais o público está familiarizado, com a introdução de algo que 

desvia o seu sentido habitual; reserva espetacular – a exploração da pausa, dos elementos 

gráficos em vez do ruído. É uma técnica muito usada para marcas de prestígio; expressão 

contra a corrente – se a maioria da publicidade tem banda sonora, faz-se um anúncio 

silencioso; se os anúncios das revistas têm policromia, faz-se um em preto e branco; 

transfiguração qualitativa – consiste em tornar a mensagem mais poderosa, através da 

qualidade das fotografias ou ilustrações, da beleza dos modelos ou da música. 

Já as técnicas para aumentar a credibilidade geralmente contêm: apresentador – 

reproduz a situação básica da venda pessoal: uma pessoa falando com outra pessoa, 

argumentando a favor do produto; testemunho – aumenta a credibilidade do benefício, quer 

sejam pessoas comuns ou especialistas; porta-voz – distingue-se da anterior por usar alguém 

que não é exterior à marca, mas da própria marca, ou a própria marca a falar; demonstração – 

a demonstração visual, sempre que os benefícios do produto puderem ser provados de forma 

convincente; problema/solução – é a apresentação dramatizada do problema, seguida da 

explicação do modo como o produto pode resolvê-la; comparação – compara o produto com 

as alternativas da concorrência; referência – tomando a parte como símbolo do todo 

(metonímia) e origem ou história - apelo à qualidade de um produto. 

Por último, as técnicas para estimular a memorização: associações verbais – 

os slogans encontram-se entre os artifícios de memória com mais tradição; temas musicais – 

os jingles são pequenas canções cujas letras enaltecem benefícios da marca; personalização – 

identificação da personalidade da marca com uma personagem, cujas características se 

harmonizam com a imagem que se pretende transmitir; ícones – utilizam-se, de forma 

obsessiva, elementos visuais da publicidade (grafismos, logótipos) que estão associados às 

marcas. 
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Assim sendo, o discurso publicitário busca nos princípios da retórica seu campo de 

criatividade e de persuasão, uma vez que é a arte de convencer e de levar à ação por meio da 

palavra e este é o principal papel da publicidade. A linguagem adquire determinados recursos 

e técnicas linguísticas próprias do discurso publicitário, tornando-se mais dinâmica e sintética, 

fugindo ao código formal da língua, sem abandoná-lo totalmente. Além de assimilar o registro 

coloquial, com o objetivo de obter maior identificação com o grande público, como se pode 

observar no desenvolvimento das análises das peças publicitárias que trataram os produtos 

direcionados aos pets. Os anúncios publicitários buscam novas formas para se destacar, 

utilizando uma linguagem adequada às rápidas mudanças quanto à moda, costumes, avanços 

nos meios de comunicação e nos produtos de consumo. Resta, agora, debruçar atenções sobre 

outros elementos que singularizam o discurso publicitário dirigido aos produtos e serviços 

dedicados aos pets. Sob essa perspectiva, torna-se importante discorrer sobre a estilística e o 

uso das figuras de linguagem. 

 

 

1.2.2. A Estilística e a Figura de Linguagem 

 

A estilística é a parte dos estudos da linguagem que se preocupa com “o conjunto de 

processos que fazem da língua representativa um meio de exteriorização psíquica e apelo” 

(BECHARA, 2009, p.615). Bechara cita o brasileiro Mattoso Câmara Jr., que estudou com o 

pensador russo Jakobson e foi o fundador, no século XX, da Academia Brasileira de 

Filologia, sendo o pioneiro da análise estrutural da linguagem, incluindo a poética. Seus 

estudos voltam-se à vinculação entre a poética e a linguística. Para Câmara Jr. (1997, p. 91): 

O estilo, que é a solução para se fazer a língua da representação intelectiva servir às 
funções não intelectivas da manifestação psíquica e do apelo, é naturalmente levado 
a ‘deformar’ os fatos gramaticais quando por eles aquelas funções não poderiam 
figurar. 

 

Bechara (2009, p. 616) ainda enfatiza uma expressividade no sistema e defende uma 

estilística de língua ou expressão investigando os recursos da língua. Para o autor, o homem 

não cria uma linguagem ao falar, ele utiliza o código imposto pela comunidade, ou melhor, “o 

que caracteriza o estilo não é a oposição entre o individual e o coletivo, mas o contraste entre 

o emocional e o intelectivo”. Já Alonso (1952, p. 103-4), afirma que a estilística pergunta: 
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“que fez meu autor ou minha época com as fontes da crítica tradicional?” E em reposta, 

coloca: 

 
para usar a velha comparação: estudando o mel, a crítica tradicional estabelece em 
que flores e de que campos extraiu a abelha; a estilística se pergunta: como resultou 
este produto heterogêneo com todas as suas procedências, qual é a alquimia, que 
originais e triunfantes intenções lhe insuflaram vida nova? 

 

Já a importância das figuras de linguagem reside no fato de que, além de auxiliar a 

compreender os textos literários, atribuem sensibilidade e beleza à linguagem e ao significado 

simbólico das palavras e dos textos. No seu sentido primeiro, as figuras de linguagem 

caracterizam-se como recursos não-convencionais que o transmissor cria para atribuir maior 

expressividade à sua mensagem. O emprego de linguagem figurada não admite regras porque 

as figuras de linguagem são inerentes ao próprio pensamento. Não se erguem barreiras ao ato 

de pensar e de sentir. Tanto na linguagem culta e formal, como na linguagem coloquial e 

prosaica observamos a atuação constante das figuras. 

Há diversos tipos de figuras de linguagem e aqui se expõem os mais comuns: 

metáfora (emprego de uma palavra com o significado de outra, desde que ocorra uma relação 

de semelhança entre ambas); comparação (atribui características de um ser a outro, em virtude 

de uma determinada semelhança); prosopopeia/personificação (confere características 

humanas a seres inanimados – alvo do presente estudo); sinestesia (consiste na fusão de 

impressões sensoriais diferentes); catacrese (é uma metáfora usual, é o emprego de uma 

palavra no sentido figurado por falta de um termo próprio); metonímia (substituição de uma 

palavra por outra, quando existe uma relação lógica, uma proximidade de sentidos que 

permite essa troca); perífrase (designação de um ser através de alguma de suas características 

ou atributos, ou de um fato que o celebrizou); antítese (uso de palavras de sentidos opostos); 

eufemismo (suaviza palavras ou expressões que são desagradáveis); hipérbole (exagero 

intencional com a finalidade de tornar mais expressiva a ideia); ironia (inversão dos sentidos, 

ou seja, afirma-se o contrário do que se pensa); onomatopeia (reprodução ou imitação do som 

ou voz natural dos seres); aliteração (repetição de um determinado som consonantal no início 

ou interior das palavras). 

Os recursos que mais servem à linguagem publicitária para sua função estética ou 

poética são, entre outros, as figuras de harmonia, como a paronomásia, a aliteração, a 

sinestesia, a assonância; as figuras de construção, como: anadiplose, trocadilho, diácope, 
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epizeuxe, pleonasmo, hipérbato, silepse; as figuras de pensamento: ironia, antítese, alusão, 

comparação, hipérbole; os tropos: imagem, metáfora, metonímia, símbolo, aspectos sintáticos, 

aspectos semânticos, linguagem figurada, letras ou combinações de letras chamadas de 

exóticas, o jogo com a palavra e com a frase feita. 

Por meio de figuras de sintaxe; de palavras ou tropos, e as de pensamentos, dentre 

elas a personificação que consiste em atribuir qualidades, comportamentos, atitudes e 

impulsos humanos a coisas ou seres inanimados e a animais irracionais e é objeto de estudo 

deste trabalho como recurso persuasivo nas campanhas dos pet shops, o discurso publicitário 

desvia os elementos de uma linguagem prosaica do seu uso normal, criando uma nova 

linguagem. 

Segundo o autor Borba (2002, p. 119),  

 
Personificação. Nf* [Abstrato de Ação] [+_ Compl: de +nome] 1 atribuição de 
características de (determinada) pessoa a: as figuras de linguagem por ele estudadas 
evidenciariam a personificação a que a linguagem submete o real(FSP); A 
tradicional malhação do Judas, que ocorre sempre no Sábado de Aleluia, traz este 
ano novidades na personificação dos bonecos (FSP)2 representação humana (de 
algo abstrato ou não-animado); expressão; modelo: Personificação da revolução 
sexual feminina impulsionada nos anos 60 e concretizada em parte hoje, Madonna 
talvez esteja falando sério (FSP); Dois dançarinos manipulam o corpo e a máscara 
do dragão Barong, que luta Rangda, personificação do mal (FSP) 3 representação; 
simbolização: o Esporte dos Reis Havaianos não é apenas a personificação da 
verdadeira excelência atlética (FSP) 4 adaptação ao gosto do usuário; 
personalização; individualização: Técnico faz personificação de capacete com um 
aerógrafo (FSP) 5construção (de um personagem) por um ator; representação: 
Entrevistar Tim Robbins é quase tão engraçado como ver sua personificação do 
ingênuo Norville Barnes em “The Hudsucker Proxy” (FSP)Preste atenção em duas 
personificações memoráveis de Belushi: o samurai e a abelha rainha (FSP) * 
[Abstrato de processo] 6 transformação em pessoa; aquisição de características 
humanas: um catolicismo tradicional, centrado na ideia de penitência, sem sugestão 
de espera milenarista ou de suposta personificação do Messias (FSP); são tantas as 
personificações e antropomorfismos das fábulas, que a interpretação se suspende, 
num ponto indefinido (FSP). 

 

Desse primeiro conceito, torna-se necessária a transcrição dos termos personificado e 

personificar8, pois são utilizados no decorrer do trabalho (grifo nosso). 

 
Personificado Adj. [Classificador de nome animado ou abstrato] 1representado por 
uma pessoa; em pessoa: Como já foi explicado antes, seu Senhor era a própria 
distinção personificada (ANA); São, precisamente, classes personificadas e não 
personagens contraditórios (FSP) 2 transformado em pessoa; humanizado: dois 
jovens se amam, mas são combatidos por um representante da sociedade e pelo 
diabo personificado (FSP); Saber que há religiões sem um Deus personificado [...] 
não é um conhecimento inútil (FSP) 3 simbolizado; expresso; figurado: Aquele ideal 

8 Os grifos marcam as classificações dos conceitos personificar e personificação mais diretos. 
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de beleza que sempre subjugou as mentes femininas em plena adolescência estava, 
para mim, personificado [...] numa prima muito querida (CB); se há algo que pode 
dar certo neste país é o futebol, personificado na seleção nacional (FSP) (BORBA, 
2002, p. 1198). 
 
Personificar V* [Ação-processo] [Compl: nome humano]1 dar vida a; fazer ; fazer o 
papel de; interpretar: Mas o grande destaque da novela de Aguinaldo Silva é 
Armando Bogus, personificando com perfeição o usurário e mesquinho Cândido 
Alegria (OD) * [Processo. Pronominal]2 adquirir características humanas: Em mim 
personifica-se a divindade (EV) 3 concretizar-se: O Estado personificava-se, assim, 
nos momentos em que se fazia necessária a tomada de decisões imediatas, nos 
homens de posse (CRO) * [Estado] [Compl: nome abstrato] 4 representar: A 
imagem identifica uma individualidade, alguém que personifica as ideias (FOT); O 
herói Marduk enfrenta Tiamat, que personifica o caos (JU) [Compl; nome abstrato] 
5 ser o modelo ou imagem de: Não parece haver aqui a concepção dualista dos 
gêmeos, um personificando as coisas más e o outro as boas? (IA); Sua figura 
também era especial, personificava como poucos o que se pode chamar de tipo 
franzino (OLA) (BORBA, 2002, p. 1198).  

 

Em resumo, os conceitos de personificação, personificado e personificar descrevem 

uma figura de linguagem que transforma um objeto inanimado ou algo não-humano em algo 

com atribuições e qualidades humanas. As emoções, os desejos, as sensações, os gestos 

físicos e a fala são apresentados no contexto de coisas não-vivas e inumanas. Assinala-se, 

então, que “a personificação não se dá somente no discurso publicitário, mas está nas 

mitologias de diversos povos, na Bíblia, na literatura clássica e universal e nas simbologias 

que constituem as nações” (CARRASCOZA, 2003, p. 149). 

 A humanização de objetos inanimados, alimentos e animais é sempre um recurso para a 

publicidade, sendo largamente empregada. O conceito pode trazer humor ou mesmo alertar sobre 

temas polêmicos de forma metafórica, muitas vezes até, seria possível dizer, para criar um 

“eufemismo visual”. As figuras de linguagem não são exploradas tão somente na esfera verbal, 

mas também nos códigos visuais de uma peça publicitária. 

No entanto, no discurso publicitário, quando se colocam animais ou seres inanimados 

como se fossem humanos, por exemplo, o leitor/receptor cria uma impressão ambígua, cujo 

tensionamento se faz imanente, gerando um sentido expressivo ou emocional. Na publicidade, 

a metáfora assume o papel de mediar e interpor significados que direcionam o receptor ao 

desejo e a criação de um universo no qual é pertinente o consumo daquele produto e/ou 

serviço. Na verdade, a propaganda “vende” os desejos do consumidor – quando ela dá vida a 

um ser inanimado ou personifica um animal, ela responde às demandas do consumidor por 

seus produtos/serviços. 

 



43 
 

 

1.3. A Humanização dos Animais  

 

Humaniza-se o animal que habita a casa e se inclui na família: ele é uma criança, 
um bebê, demanda cuidados, precisa de mãe, precisa de família, não pode andar na 

rua, deve permanecer seguro dentro de casa.  
 Osório 

 

Desenhos rupestres marcam que, desde tempos imemoriais, homens e animais 

estabelecem relações de convivência, particularmente em atividades como a caça, a pesca, a 

locomoção, o pastoreio, entre outras. Homens e cães, por exemplo, têm uma parceria de 

milhares de anos. A domesticação dos lobos e depois as diversas transformações genéticas 

pelas quais passam os cães até atingir a atual diversidade de raças é resultado de um processo 

muito longo que, segundo alguns pesquisadores, gira em torno de 11 mil anos e teria ocorrido 

simultaneamente à agricultura. Esse processo de domesticação seria basicamente o homem 

oferecer comida ao animal e em retribuição este daria proteção contra os predadores. Nesse 

processo, os mais dóceis são adotados pelos humanos que, por meio de seleção artificial, 

passam a criar filhotes cada vez mais domesticáveis, até o ponto de se comportarem como os 

cachorros atuais (PASTORI, 2012).  

Esse percurso mostra que a convivência entre homens e animais domésticos é 

bastante significativa e ocupa lugar econômico e cultural em sociedades de todos os tempos. 

A domesticação confere aos animais diversas finalidades: alimentação, companhia, proteção 

e, por vezes, torna-se objeto de práticas religiosas. Nesse sentido, é importante destacar que os 

animais – não somente cães – mas, também, gatos, ratos, sapos e outros estão presentes no 

imaginário coletivo das populações. Lendas, fábulas e contos colocam os animais como 

personagens principais. Alegoricamente, eles expressam qualidades e atitudes humanas e 

imprimem às histórias uma moral. Nas fábulas, geralmente, os animais tornam-se exemplos 

para os seres humanos.  

As fábulas são narrativas alegóricas de uma situação vivida por animais, que 

referencia uma situação e/ou condição humana e têm por objetivo final transmitir moralidade. 

A presença de animais pode ser compreendida, sobretudo, quando se evoca o seu convívio 

mais efetivo com os homens. O uso permanente da natureza e dos animais para a criação de 
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alegorias que concernem à existência humana aproxima o público da mensagem que lhe é 

transmitida. Nessa orientação, colocam-se também as parábolas bíblicas. Em diversas 

culturas, especialmente nas obras literárias, os animais representam forças indomáveis e 

irredutíveis da natureza.  

Note-se, ainda, que muitas vezes os animais carregam elementos simbólicos que são 

atributos próprios dos seres humanos, como, por exemplo, o leão que representa a força, o 

poder e a autoridade; a raposa, a astúcia; a formiga, o trabalho e assim uma série de outras 

características peculiares aos seres humanos. Esses atributos cercam o imaginário coletivo e 

compõem as fábulas como um gênero narrativo e, sobretudo, transformando gênero em forma 

cultural que sela a convivência entre homens e animais. Por se tratar de um gênero 

transmitido oralmente, as fábulas costumam ter muitas versões (a mesma história apresenta 

diferentes versões) , em épocas e regiões diversas. 

Essas histórias permitem que a humanidade construa explicações sobre o mundo: as 

manifestações da natureza, as relações entre as pessoas (seus defeitos, paixões e virtudes), as 

relações entre a humanidade e a natureza. Nas fábulas, algumas personagens não são 

individualizadas. Aqui, reflete-se sobre o movimento de humanização dos animais, ou seja, 

atribuir mesmo que simbolicamente características humanas aos animais e aproximá-los dos 

grupos humanos. 

Para Barthes (2006, p. 199), “o mito é uma fala [...], um sistema de comunicação, 

uma mensagem.” 

Segundo Bierlein (2003, p. 19), 

 
O mito é a primeira tentativa tateante de explicar como as coisas acontecem, o 
ancestral da ciência. Também é a tentativa de explicar por que as coisas acontecem, 
a esfera da religião e da filosofia. É uma história de pré-história, dizendo-nos o que 
teria acontecido antes da história escrita. É a mais antiga forma de literatura, 
frequentemente na literatura oral. O mito dizia aos povos antigos quem eles eram e 
qual era a maneira correta. O mito era, e é ainda, a base da moralidade, dos governos 
e da identidade nacional. 
Nossas vidas hoje estão impregnadas de mitos, de seus símbolos, linguagem e 
conteúdo; eles fazem parte de nossa herança comum como seres humanos. 
Fábulas, contos de fadas, obras literárias, épicos, histórias contadas ao redor de 
fogueiras e as escrituras das grandes religiões são envoltórios do mito que 
transcendem o tempo, o espaço e a cultura.  

 

Nos diversos grupos humanos, temos ainda as mitologias (o estudo do mito). Esses 

mitos reúnem seres antropomórficos ou transfigurados em animais e explicam as origens das 

divindades e o destino do mundo. Presentes em muitas culturas (grega, romana, egípcia, 



45 
 

nórdica, africana, entre outras), as mitologias podem empregar como recurso a humanização 

de deuses e animais imaginários. Eles têm sentimentos nobres ou negativos; por vezes, 

desempenham papel decisivo nas tramas e nos desfechos das histórias e, acima de tudo, são 

considerados como agentes ativos na narrativa. Suas atribuições são tão ou mais significativas 

do que as dos heróis e deuses – personagens da narração. 

 
Figura 6.Animais presentes em fábulas e na literatura. 9 

 

As figuras 6 e 7 reúnem registros mitológicos e literários nos quais animais 

desempenham papeis metaforizados e personificados. Os exemplos são reconhecidos: em 

Homero, temos Argos, símbolo da fidelidade e dos companheiros primordiais na história; em 

Esopo, em La Fontaine e Andersen, aos animais como a raposa e o lobo são atribuídos 

sentimentos e qualidades humanas, tais como a maldade e a esperteza; já em Melville, a baleia 

Moby Dick torna-se uma metáfora frente às forças da natureza; em Alice no País das 

Maravilhas, o gato descompromissado e provocativo dá dinâmica à trama; em contrapartida, 

9 Fotos: Bettmann/Corbis/Latinstock, John Tenniel/Getty Images, Hulton Archive/Getty Images, Stefano 
Bianchetti/Corbis/Latinstock, Akg/Latinstock.Fonte: http://veja.abril.com.br/220709/nossa-familia-animal-p-
084.shtml.  

                                                           

http://veja.abril.com.br/220709/nossa-familia-animal-p-084.shtml
http://veja.abril.com.br/220709/nossa-familia-animal-p-084.shtml
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o gato de Natsume Soseki transmite a lucidez em meio à mediocridade e, por fim, a cadela 

Baleia de Graciliano Ramos é um resumo da miséria experienciada por seus donos. 

 

Figura 7.Animais presentes em fábulas e na literatura. 10  

 

Com a teoria da evolução de Charles Darwin, no século XIX, o homem deixa de ser 

o ápice da criação para reposicionar-se como apenas mais um dos animais moldados pela 

seleção natural. Essa revisão tem implicações éticas radicais. O filósofo australiano Peter 

Singer (2010) defende a igualdade plena de direitos entre homens e animais. Para o autor, o 

"especismo" - a ideia de que os humanos são superiores aos demais seres - é uma forma de 

discriminação tão insustentável quanto o racismo. Nesse ponto, hoje, reafirma-se que os 

animais são vistos entre o estranhamento e a familiaridade. 

Contemporaneamente, a relação homem/animal doméstico recebe novos atributos, 

tais como qualificações e laços de afetos – essa relação já tem sido alvo de estudos 

antropológicos (SEGATA, 2012). Essas pesquisas apontam que, há 20 ou 30 anos, a grande 

10 . Fotos: Bettmann/Corbis/Latinstock, John Tenniel/Getty Images, Hulton Archive/Getty Images, Stefano 
Bianchetti/Corbis/Latinstock, Akg/Latinstock. Fonte: http://veja.abril.com.br/220709/nossa-familia-animal-p-
084.shtml 
 

                                                           

http://veja.abril.com.br/220709/nossa-familia-animal-p-084.shtml
http://veja.abril.com.br/220709/nossa-familia-animal-p-084.shtml
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maioria dos animais domésticos, alimentava-se de restos das refeições de seus donos; dormia 

no quintal; era lavada com sabão e água fria e seus próprios donos cortavam os seus pelos. 

Hoje, os animais domésticos, especialmente cães e gatos, são eleitos como depositários de 

afetos e, consequentemente, seus proprietários exigem tratamentos médicos (registre-se aqui 

que, em 1763, funda-se em Lyon, na França, a primeira escola de medicina veterinária do 

mundo) e outros serviços afins condizentes com essa nova relação afetiva (SEGATA, 2012). 

Os animais domésticos comem ração apropriada para seu porte e idade; vivem no interior das 

casas e apartamentos; compartilham a sala e outros cômodos da casa, obtendo-se um status 

social e econômico nunca adquirido antes. 

Sob esse contexto, quando a publicidade se utiliza da personificação para traçar 

identidades entre o produto e/ou serviço oferecido, ela está seguindo um lastro que já tem 

milhares de anos e é representado por gêneros literários como as fábulas, as mitologias e as 

lendas. A humanização dos animais domésticos em publicidade está ligada à eficácia das 

imagens na criação de peças publicitárias e anúncios, além da escolha criteriosa de apelos 

publicitários. Não podemos desconsiderar que o principal objetivo da publicidade é “infundir 

novos anúncios ricos em apelos emocionais e racionais que podem penetrar nas cabeças dos 

consumidores e nos corações” (VERNA, 2009, p. 34).  

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) apenas trata 

sobre o uso de animais da fauna silvestre em campanhas, porém, de qualquer maneira, os 

animais estão protegidos pela lei contra maus tratos , ou seja, eles devem ser devidamente 

alimentados, descansados e resguardados durante a produção do filme e/ou fotos publicitárias. 

A publicidade de Pet Shops está dividida entre comunicação informativa e 

persuasiva. Seu caráter informativo reside nas propriedades dos serviços e produtos 

oferecidos aos animais domésticos – seus consumidores exigem a sofisticação nessa categoria 

de comunicação. Já o componente persuasivo está depositado nos elementos afetivos que 

regem a relação homem/animal doméstico, ou seja, nos sentimentos que são gerados por essa 

aproximação. Contudo, quanto mais próxima essa relação, mais o pet perde seu caráter animal 

e ganha atributos humanizados. Aqui se assume que humanização ou personificação é a 

prática de tratar os animais como seres humanos, tanto através da relação de afetividade, 

quanto no consumo de produtos e serviços exclusivos para eles. 

A publicidade voltada aos pets é direcionada aos adultos (embora muitos deles se 

preocupem em agradar seus filhos também), responsáveis pelo pet e que realmente são os 

maiores agentes de decisão de compra no setor. A comunicação desenvolvida nesse setor 
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atinge ainda outros públicos além dos que tomam a decisão e influencia a compra conforme 

seu grau de comunicação persuasiva e o nível de envolvimento. 

As peças publicitárias que empregam animais domésticos, em geral, apresentam 

conteúdo comunicacional caracterizado por atrair a atenção e criar sentimento positivo ou 

identificar um produto, muitas vezes sendo utilizado para transferir significados culturais 

desejáveis, tais como lealdade, mimos e carinho para as marcas. Além disso, os animais são 

facilmente reconhecíveis e agregam emoções, auxiliando na segmentação de mercado para 

várias categorias de produtos (TRAVAGIN, 2012). Já o uso de animais de forma 

antropomórfica é comum e contribui para a geração de sentidos e significados mais próximos 

da realidade humana. Nesse ponto, torna-se importante mencionar que o uso de animais na 

comunicação deve respeitar as peculiaridades das culturas regionais (TRAVAGIN, 2012).  

Nesse sentido, o mercado publicitário amplia os atributos dos animais, apresentando 

suas identidades baseadas em aspectos intrinsicamente humanos. Segundo Travagin (2012), 

algumas raças já possuem pontos particulares que se tornam evidentes, tais como: a 

inteligência do Border Collie; a raiva e a agressividade do Pit Bull; a beleza e a personalidade 

forte do Poodle, a agilidade e a velocidade do Whippet, entre outros. Gradualmente, as 

empresas associam suas marcas aos animais pelo apelo sentimental. Ao mesmo tempo, o 

crescimento e a diversificação do mercado pet são elementos que intensificam o emprego de 

animais nas comunicações publicitárias. A partir deste momento, é significativo aprofundar 

reflexões sobre a relação homem/animal doméstico e as configurações que regem esse 

mercado dos pets e dos pets shops. 
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CAPÍTULO 2 

ANIMAIS DOMÉSTICOS E MERCADO 

PUBLICITÁRIO 

 
 
2.1. A Antropologia e os Animais de Estimação 

 

O fato de se verificar uma grande quantidade de peças publicitárias que contém a 

personificação, tanto em forma de texto quanto em imagens, retratando, assim, uma 

importante figura retórica dentro do universo da humanização e do discurso publicitário, alia-

se à busca pela compreensão do processo que transforma as regras sociais, os 

comportamentos e as atitudes dos seres humanos com relação aos animais domésticos, 

transformando-se nos elementos que compõem a problemática da presente pesquisa. Serão 

discutidos alguns autores e teorias que auxiliam o entendimento de tal processo de 

humanização desses seres no universo publicitário. Para tanto, são lançadas ideias que 

integram o cenário antropológico, sociológico e econômico da sociedade contemporânea que 

vive esse processo de humanização dos pets.  

Os chamados pets vêm sendo ainda mais discutidos a partir do surgimento de uma 

nova ciência chamada bioética cujo objetivo é dar uma visão mais humana para a ciência em 

relação a assuntos como aborto, eutanásia, intervenção genética, biotecnologia, meio 

ambiente, e, claro, no trato com os animais. Uma das definições de bioética é “o estudo 

sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde analisadas à luz dos 

valores e princípios morais” (SANCHES & SOUZA, 2008, p. 2). Sob esse ponto de vista, a 

Bioética torna-se fruto do esforço de todos aqueles que entendem que cada novo movimento 

das biociências precisa ser acompanhado por outro movimento: o da reflexão em outras áreas 

do conhecimento humano sobre esta mesma novidade.  

Na revisão da literatura sobre a preocupação com os animais domésticos, percebe-se 

que estudiosos dedicados à mitologia, à filosofia, à teologia e às ciências observam os pets 

com parte integrante da natureza.  Na Grécia, por exemplo, essa observação ocorre com maior 

atenção a partir de Aristóteles (384-322 a.C.) que pesquisa a natureza detalhadamente. Para o 

filósofo, todos os seres animados possuem alma, ocorrendo três princípios distintos da vida 
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chamados de: alma vegetativa, sensitiva e racional. Os vegetais crescem e se reproduzem, 

integrando a alma vegetativa, reguladora das atividades biológicas. Os animais incorporam a 

sensitiva, responsável por movimentos, pelos cinco sentidos, pelo prazer, pelo instinto e pela 

dor. Já os homens, além desses dois tipos de alma, recebem a racional, responsável pelo 

intelecto, pela memória e pela vontade. Daí, chamarmos os seres humanos de racionais, 

enquanto os demais seres são irracionais. 

Tomás de Aquino (1227-1274) reinterpreta as ideias aristotélicas que, até então, têm 

sido adotadas pela Igreja e serviam como suporte para dogmas católicos. Na visão religiosa, 

Deus teria criado os animais e os vegetais, os anjos e os demônios. Assim, os animais e os 

vegetais têm uma alma que se extingue no exato momento em que morrem. Já o homem, 

possuidor de uma alma racional, sobreviveria à morte do corpo, aguardando a ressurreição. 

Tais ideias não duraram para sempre. O filósofo Descartes (1596-1650) discorda da 

filosofia medieval da Igreja, representando o ideal renascentista que emprega o pensamento 

racional em detrimento dos dogmas e das autoridades católicas. Apesar disso, ao afirmar a 

mortalidade dos animais, acaba mantendo, em sua obra Discurso sobre o Método, a tese 

clerical de que “somente os homens possuem uma alma imortal” (DESCARTES, 2001, p.31). 

Ainda para Descartes, “não há o que afaste mais os espíritos fracos do caminho reto da virtude 

do que imaginar que a alma dos animais seja da mesma natureza que a nossa” (2001, p.31).  

Na obra O Processo Civilizador volume 1, o autor Norbert Elias (2011, p.92), na 

contracapa da obra, dita: 

busca informações em livros de  etiqueta e boas maneiras desde o século XIII até o 
presente, demonstra que [...] os costumes evoluem sempre e todas as mudanças e 
alterações na constituição da sociedade implicam mudanças também na constituição 
psíquica do homem. [...] e esses fenômenos sociais e psíquicos podem ser 
descobertos com maior certeza na história da conduta diária.  
 

A partir desta argumentação, a pesquisa examina dois volumes dessa obra, 

observando as citações aos animais ou ao modo como os homens são comparados aos 

animais. Dos costumes medievais, Nobert Elias (2011, p. 74) cita um exemplo de maus 

modos à mesa: “Se um homem bufa como uma foca quando come, como acontece com 

algumas pessoas, e estala os beiços como um camponês bávaro, então ele renunciou a toda 

boa educação” (2011, p.74). O homem é comparado a uma foca de um modo “personificado” 

por ser retratado “bufando tal qual uma foca”, além do uso do termo “beiços”, uso inadequado 

para um ser humano. 
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No século XIII, há outros exemplos retirados da obra EinSpruch der Zé TischeKêrt, 

cuja tradução é Uma palavra àqueles à mesa, de autoria de Zarncke, Der Deutsche Cato, 

p.138). O número 315 sugere Os “ que pertencem à classe dos animais de campo”. No 

número 319 (mais uma personificação):” Bufar como um salmão, comer voraz e ruidosamente 

como um texugo e queixar-se enquanto come – eis três coisas inteiramente indecorosas.” 

(Uma palavra àqueles à mesa, Zarncke, Der Deutsche Cato, p.91).Ainda nessa obra, número 

41, Os “que caem sobre os pratos como suínos quando comem, bufando repugnantemente e 

estalando os lábios” (Uma palavra àqueles à mesa, Zarncke, Der Deutsche Cato, 92). Elias 

cita a obra Cortesias, de Bonvicino da Riva, exemplo 81, “Considero maneiras péssimas 

alguém com a boca cheia de comida e que bebe ao mesmo tempo, como se fosse um animal” 

(ELIAS, 2011, p. 93).  

Em 1530, De Civilitate Morum Puerilium (Da civilidade em meninos), de Erasmo de 

Rotterdam, capítulo 4: 

Se um guardanapo é fornecido, ponha-o sobre o ombro esquerdo ou no braço. Se 
está sentado com pessoas de categoria, tire o chapéu e cuide para que o cabelo esteja 
bem penteado. Seu cálice e faca, devidamente limpos, devem ficar à direita, o pão à 
esquerda. Algumas pessoas levam as mãos ao prato de servir logo que se sentam. 
Lobos fazem isso (ELIAS, 2011, p. 93).  
 

Em 1558, De Galateo, de Giovanni della Casa, arcebispo de Benevento, citação 

extraída da edição em cinco idiomas (Genebra, 1609, p.68): 

O que você pensa que este bispo e sua nobre corte (Il Vescove e La sua 
nobilebrigata) teriam dito daqueles que vemos, às vezes, caídos como porcos com 
seus focinhos na sopa, sem erguer a cabeça e virar os olhos, e ainda menos as mãos, 
da comida, resfolegando com as bochechas como se estivessem soprando uma 
trompa ou abanando um fogo, não comendo mas se empanzinando, sujando os 
braços até quase os cotovelos e depois reduzindo seus guardanapos a um estado que 
faria um trapo de cozinha parecer limpo? 
Não obstante, esses porcos não têm vergonha de usar os guardanapos assim 
emporcalhados para enxugar o suor [...] (ELIAS, 2011, p. 97). 

 

Em 1560, a obra De uma Civilité, de C. Calviac (copiado quase servilmente de 

Erasmo, mas com alguns comentários independentes): “[...] A criança não deve roer 

indecorosamente ossos, como fazem os cães” (ELIAS, p.97). Até aqui os exemplos 

assemelham-se ao naturalismo brasileiro, movimento artístico e literário do século XIX, no 

qual o mundo é compreendido pelas forças da natureza; o ser humano está condicionado aos 

seus aspectos biológicos (hereditários) e ao meio social em que vive. Por ter forte influência 

do darwinismo, o naturalismo possui como característica principal comparar o homem à 

condição animalesca e selvagem. Retornando à análise de De uma Civilité, outro item 
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relevante refere-se ao modo como o animal morto era servido à mesa. O pouco caso com 

essas “criaturas selvagens” é evidente. 

Na classe alta medieval, o animal morto ou grandes partes do mesmo eram trazidos 
inteiros para a mesa. Não só peixes e aves inteiras (às vezes, com as penas), mas 
também com coelhos, cordeiros e quartos de veado aparecem na mesa, para não 
mencionar pedaços maiores de carne de caça, porcos e bois assados no espeto. O 
animal é trinchado à mesa (2011, p.121).  
 

 Os que fossem de uma classe inferior recebiam um pedaço de carne e deveriam 

aceitar de bom grado o que lhe dessem. Mas ainda no século XVI, em Paris especificamente, 

percebe-se um ato irracional, já que  

 
um dos grandes prazeres nas festividades do dia de São João (24 de junho) consistia 
em queimar vivos uma ou duas dúzias de gatos. A população se reunia, música 
solene era tocada e, sob uma espécie de forca, erguia-se uma pira enorme. Em 
seguida, um saco ou uma cesta contendo os gatos era pendurado na forca. O saco ou 
a cesta começavam a queimar, os gatos caíam na pira e queimavam até a morte, 
enquanto a multidão se regozijava em meio à enorme algazarra (ELIAS, 2011, p. 
192).  
 

No século XVII, precisamente na aristocracia francesa, o trincho deixa de ser uma 

arte como era na época medieval. Paulatinamente, aquele hábito de servir um “bicho inteiro” 

à mesa vai deixando de existir. No curso da civilização, seres humanos vão suprimindo 

algumas características julgadas como “selvagens”. 

Pastori (2012) comenta que para os franceses os animais de estimação são vistos 

como produtos de uma paixão doméstica/ordinária.  Os animais de companhia são uma forma 

de paixão doméstica que, por seu turno, é uma versão das paixões ordinárias. “[...] o estatuto 

destes investimentos afetivos que mudou após o período romântico até os tempos 

contemporâneos [...]. É a consciência íntima de uma escolha voluntária que define 

subjetivamente o engajamento passional” (BROMBERGER, 1998, pp.25-6) ou de uma 

paixão animalitária11 (Digard, 1999). O autor ainda liga a questão da evolução da família, no 

caso dele, a francesa, junto à evolução dos animais. Ainda segundo ele, antes de 1789, 

iniciou-se o processo de “dessacralização do pai”, ele perde a autoridade, dá-se mais espaço à 

afeição.  

11 O autor Digard utiliza o termo em francês, passion animalière, paixão animalitária. A ideia é de totalitarismo 
animal, ou seja, não se trata de amor por qualquer tipo de animal. Essa paixão pode ser seletiva e hierarquizada, 
pois a seleção dá-se basicamente aos cães, gatos e alguns outros animais exóticos. São os chamados animais de 
companhia.  
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No século XIX, o liberalismo burguês concede direito à propriedade ao pai, mas no 

XX, com as Guerras Mundiais, a perda de muitos pais de família foi inevitável. Mulheres 

assumem com mais intensidade o papel de chefe da família e é entre os períodos de 1965 a 

1985 que o número de animais de companhia cresce sensivelmente na França (SULLEROT, 

1999). Digard (1999), etnólogo francês, refere-se ao petshismo, uma espécie de fetichismo. 

Nesse aspecto, os animais de estimação são retratados como fetiches contemporâneos, sendo 

idolatrados como seres praticamente divinos. No entanto, percebe-se algumas contradições 

contemporâneas: ao mesmo tempo em que muitos pets são tratados quase como seres 

humanos, muitos outros são abandonados, o que reforça a dualidade existente entre o 

petshismo, a supervalorização e a coisificação. 

Na obra O Homem e o Mundo, Keith Thomas (1996), historiador inglês, mostra 

como compreender a historicidade do amor aos animais, um sentimento nem sempre existente 

em todas as épocas, já que até o século XVIII, na Inglaterra, a crueldade com os animais ainda 

encontrava-se presente, no entanto, ainda por essa época, vai surgindo, proveniente de uma 

classe média inglesa, uma sensibilidade mais afinada com os pets. A crueldade permanecia, 

ainda segundo ele, nos países latinos do sul da Europa, uma vez que ainda havia a crença de 

que não há alma nos animais. Thomas (1996, pp. 171-2) transcreve as seguintes observações: 

Contudo, em tempos anteriores, os próprios ingleses foram famosos entre os 
viajantes por sua crueldade para com os seres brutos. As apresentações de brigas 
entre animais eram das formas mais comuns de diversão. O ‘açulamento’ de touros e 
ursos era efetuado com os animais presos a uma corrente, e atacados por cães – 
geralmente em sucessão, mas, às vezes, todos juntos. O cão investia contra o focinho 
do touro, amiúde dilacerando suas orelhas ou pele, enquanto este procurava 
arremessar o primeiro sobre os espectadores. Se o animal acorrentado conseguisse 
escapar, seguiam-se cenas de considerável violência. Os açulamentos desse tipo 
costumavam ser considerados como uma diversão apropriada para a realeza ou os 
embaixadores estrangeiros. 

Em outro momento, o mesmo autor explica como se obtém o fenômeno da 

humanização do pet: 

Os poucos estudiosos que examinaram o tema reconhecem que vários autores 
clássicos, Plutarco e Porfírio em particular, mostraram grande preocupação com os 
animais, chegando às vezes a defender o vegetarianismo. Mas tendem a considerar o 
período entre os clássicos e o século XVIII como um vazio quase absoluto, desse 
ponto de vista. O livro raro e quase esquecido de Dix Harwood, Love for Animals 
and how it developed in Great Britain (O amor pelos animais e como se desenvolveu 
na Grã-Bretanha, 1928) é ainda a melhor compilação sobre o assunto, mas mesmo 
seu autor nos diz que ‘a documentação relativa a interesse e simpatia por animais, 
antes de 1700’, é muito escassa. (1996, p.180).  
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Já no século XX, alguns cientistas deixaram de lado o estudo da natureza humana ou 

adotaram uma atitude mais materialista.  Em sua obra Como a Mente Funciona, o 

neurologista norte-americano Steven Pinker (1998, p. 31) afirma que “a alma do homem ou 

dos animais é como um computador: quando o PC se quebra, ela deixaria de existir”. Esse 

pensamento não abre espaço para a compaixão pelos animais e, sobretudo, coloca sua 

existência limitada a necessidades alimentares e/ou lúdicas. Por volta de 1980, surge na 

sociedade uma abordagem sensível às micropolíticas, gerando mais estudos no discurso 

emotivo, focando no papel retórico da expressão e da atribuição das emoções 

(CRAPANZANO, 1994).  

Nesse momento, a imprensa começa a trazer a questão da humanização dos animais, 

vez ou outra, para a discussão da sociedade civil. A Revista National Geographic –Brasil, de 

março de 2008, por exemplo, traz em sua capa a seguinte manchete: Ela pensa? Como os 

cientistas estão decifrando a inteligência dos animais. A manchete vem seguida da imagem 

de uma cadela da raça border collie, chamada Betsy. 

Junto à manchete, a explicação de que a cadela entende um vocabulário crescente, 

equivalente ao de uma criança pequena.  

Com 6 anos de idade, ‘Betsy’ consegue associar nomes a objetos com mais rapidez 
que um grande primata, e por enquanto já entende nada menos que 340 palavras. 
Sua inteligência revelou-se logo cedo: com 10 semanas, já obedecia ao comando de 
sentar e em seguida começou a guardar o nome dos objetos que ia buscar – bola, 
corda, papel, caixa, chave e dezenas de outros. Hoje, ela reconhece pelo menos 15 
pessoas pelo nome. Em testes científicos, mostrou-se capaz de associar fotos com os 
objetos nelas representados. Segundo a dona, ‘ela é um cão em matilha – humana. 
Estamos aprendendo a língua dela, e ela, a nossa’ ( REVISTA NATIONAL 
GEOGRAPHIC -BRASIL, 2008, p.45). 
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Figura. 8. Revista National Geographic-Brasil. 12 

 

 

O trecho acima evoca uma reflexão: os animais estão se humanizando cada vez mais 

e os seres humanos não são os únicos capazes de aprender, de evoluir. Os exemplos de 

humanização são vários.  

Na Revista Pequenos Cães Grandes Amigos, de fevereiro/março de 2010, edição 28, 

da editora Top. Co., página 5, há uma família  com seu cão. Todos estão tomando banho. Há 

uma propaganda da homeopet.com. Aqui se tem a homeopatia a serviço de toda a família, 

incluindo o cão. Nas páginas 32-33, há imagens de produtos sendo ofertados: camas com 

formatos diferentes, muito coloridas e com bandanas, combinando com o tecido da cama; há 

cintos de segurança, porta-bebês caninos e uma capa inglesa. Todos os itens encontram-se à 

venda no site bagdog@bagdog.com.br.  

 

12  Revista National Geographic-Brasil , São Paulo: Editora Abril, 2008, capa, ISSN 1517-7211. 
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Figura. 9. Revista Pequenos Cães- Grandes Amigos.13 

 

Na capa da Revista Galileu, de março de 2010, está a fotografia de um cão sem raça 

definida, preto e branco. Há setas em algumas partes do corpo desse animal, tais como: o 

cérebro eletrônico, lentes de contato, tradutor, GPs subcutâneos, marca-passos, articulação 

mecânica. A manchete: A ciência revela como ele vai ser no futuro. Seu animal de estimação 

vai falar com você, ser clonado, ter partes robóticas e viver mais e melhor. Em sua 

13 Revista Pequenos Cães- Grandes Amigos. Editora Top. CO., edição 28, fevereiro/março de 2010, ISSN 1807-
4898, p. 5. 

                                                           



57 
 

reportagem, o autor do artigo, Guilherme Rosa, “afirma que a humanização dos bichos parece 

ter vindo para ficar. Cada vez mais somos levados a encarar nosso animal de estimação como 

parte da família, um parente próximo” (REVISTA GALILEU, 2010, p. 45) e continua [...]. 

 

no passado, os cruzamentos de cães eram feitos para selecionar características que os 
ajudassem na realização de tarefas como caça e proteção, mas ao longo dos tempos 
passamos a buscar traços de amabilidade e sociabilidade. Na busca de um melhor 
amigo cada vez melhor, não só humanizamos o cão como passamos a nos dar conta 
de que ele sempre foi um tiquinho homem. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 10. Revista Galileu. 14 

 

O professor de ecologia e biologia evolutiva da Universidade do Colorado Marc 

Bekoff demonstra em seus estudos que características consideradas exclusivamente humanas, 

como a capacidade de sentir emoções e de tomar decisões morais, estão espalhadas por todo o 

reino animal. Para ele, “os animais têm sentimentos complexos e profundos, como alegria, 

mágoa, vergonha, ressentimento, empatia e compaixão. Eles diferenciam o certo do errado e 

se sensibilizam pela dor e a alegria dos outros animais” (REVISTA GALILEU, 2010, p.45). 

14 Revista Galileu. Editora Globo, março de 2010, nº 2241, ISSN 1415-9856, capa.  
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Na capa da Revista Superinteressante, de março de 2011, tem-se a imagem de um 

puig preto e branco. A reportagem intitula-se O que pensam os animais? Eles se apaixonam, 

fazem planos para o futuro, sentem saudade, tecem intrigas e enganam você. A ciência 

começa a descobrir que sim, que os animais também são gente. Para o bem e para o mal. A 

revista cita algumas atitudes positivas e “humanas” de papagaios, elefantes, gatos, porém, 

ressalta que cachorros podem ser “malandros” e que fazem suas demandas de acordo com o 

público da casa (2011, p.50). Os autores dessa reportagem, Eduardo Szklarz e Alexandre 

Versignassi, afirmam que  

 

em um ranking de inteligência emocional, os cães seriam os campeões, de longe. O 
segredo deles é o contato visual. Eles são os únicos bichos que sabem o que você 
está pensando: olhando nos olhos eles podem detectar o nível de atenção dos donos 
e atuar de acordo com ele. Essa habilidade é um atributo evolutivo: cães são 
descendentes de lobos que trocaram a matilha pelas aglomerações humanas há 13 
mil anos. Os que melhor emulavam o comportamento humano (incluindo aí a 
habilidade de ler a mente do outro olhando nos olhos) cresceram e se multiplicaram 
porque viraram os preferidos dos humanos. Os que não tinham esse dom ficaram 
pelo caminho. E hoje todo cão é um expert em contato visual. Como eles sabem 
aplicar essa habilidade inata para resolver desafios (identificar seus potenciais 
colaboradores entre os humanos da casa), não há como negar sua inteligência 
(Idem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Revista Superinteressante.15  

15 Revista Superinteressante, editora Abril, edição 289, março de 2011, capa. 
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Nessa direção, destaca-se a existência de uma revista chamada Nosso Clínico – A 

Revista do Médico Veterinário – Medicina Veterinária para Animais de Companhia. Trata-se 

de um periódico não vendido em bancas. Sua circulação dá-se unicamente por meio de 

assinatura e é voltada ao universo veterinário. Embora ela não seja o objeto de pesquisa dessa 

tese, é importante relatar que há peças publicitárias em que os animais são mais humanizados. 

A edição de janeiro de 2012 traz nas páginas 2 e 3 metade do rosto de um cão, metade de um 

rosto de um menino, conforme imagem abaixo. Em 13 de janeiro de 2014, Ana Rachel de 

Oliveira, médica veterinária, especializada em oftalmologia, moradora e proprietária da 

Clínica, em Itupeva, afirmou que a revista vem trazendo imagens bastante humanizadas, 

porém isso não a influencia na hora da compra de um produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Peça Publicitária Revista Nosso Clínico – A Revista do Médico Veterinário. Fonte:  Revista Nosso 
Clínico – A Revista do Médico Veterinário – ISSN 1808-7191- Ano 15- nº 85- JAN/FEV 2012. 

 

Em novembro/dezembro de 2008, aconteceu uma distribuição gratuita, nas regiões 

de Cerqueira César e Higienópolis, edição 5, de uma revista contendo publicidade somente de 

animais. Chama-se Papo de Pet. Em sua capa há um filhote com um gorro de Papai Noel. Em 

sua frente, um filhote felino “embrulhado” para presente. A capa diz: “Presente especial”. 

Pets são seres vivos e, embora tragam muitas alegrias, demandam responsabilidades. 

Portanto, antes de ofertá-los como presente de Natal, avalie a disposição da nova família. E 
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mais: pet food, coluna social, pet-à-porter, agility: atividade física e diversão; coleiras: 

acessório indispensável; fraturas dentárias: gatos são mais suscetíveis; crise financeira: pense 

bem antes de mudar os hábitos do seu melhor amigo; festa animal: pets comemoram 

aniversário em grande estilo; coruja: tímidas e de fácil adaptação. Trata-se, assim, de mais 

exemplos da humanização dos animais de estimação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Revista Papo de Pet.16 

 

Assim, as pesquisas em revistas e periódicos de grande ou pequena circulação, 

citados até o momento, refletem somente o que estudos e investigações realizados no 

16 Papo de Pet. Distribuição Gratuita, edição 5, novembro/dezembro de 2008. 
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ambiente universitário têm detectado ao longo destes últimos vinte anos. Em diversas áreas, 

tais como a jurídica, quando se pensa nos status jurídico dos animais na legislação brasileira 

ou ainda, nos campos da saúde, meio ambiente e medicina veterinária, a questão da relação 

homem/animais de estimação tem se transformado e colocado em cheque parâmetros 

consolidados, tal como o antropocentrismo, assim como questões relativas ao 

antropomorfismo e à personificação dos pets. Diversas pesquisas buscam equacionar os 

desdobramentos do processo de humanização dos animais, observando que não é apenas um 

ponto de equivalência de elementos culturais. É algo que envolve direitos e moralidades, daí 

os direitos dos animais serem analisados à luz do “militantismo animalitário”, segundo a 

acepção de Jean Pierre Digard (1990; 1999) que se refere àqueles que lutam por “uma causa 

animalitária” da mesma forma como outros se engajam na “causa humanitária”. 

A pesquisadora Érica Onzi Pastori defendeu, em 2012, uma dissertação intitulada 

Perto e Longe do Coração Selvagem: um estudo antropológico sobre animais de estimação 

em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Nela, a autora investiga transformações contemporâneas em práticas e costumes de 

donos nas relações com seus animais de estimação. 

No resumo da dissertação, Pastori cita Lewgoy et all (2011) quando estes afirmam 

que “nas últimas décadas, os animais têm passado por uma modificação de estatuto, sendo 

transformados em sujeitos na relação com os humanos”. Esse processo é chamado de 

“humanização dos pets”, o que o autor Ingold (2002) convencionou chamar de “filhotização”. 

Já Faraco e Seminotti (Apud Pastori, 2012, p.44) criam a expressão “família multiespécie” 

que  

 

pode ser composta por membros da família estendida, por pessoas sem grau 
de parentesco e por animais de estimação. O vínculo entre eles é constituído 
pelas emoções, o que contribui para nossa afirmação de que as relações entre 
pessoas e cães sejam amorosas (FARACO & SEMINOTTI, 2010, p.312). 

 

 Exemplos desse tipo de família multiespécie podem ser vistos em adesivos de carros. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+vetor&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+vetor&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+vetor&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+vetor&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+vetor&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+png&revid=571805067
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Figura 14. Exemplos de adesivos multiespécie.17 

 

Essa família multiespécie constitui um novo modelo de família que inclui, além dos 

pais e filhos, os animais de estimação, especialmente os cães. Essa é uma tendência mundial e 

no Brasil observa-se que cerca de 60% dos lares brasileiros têm como moradores pessoas e 

animais de companhia, especialmente cães (Apud PASTORI, 2012, p. 46). Nesse sentido, 

estudiosos reveem constantemente o conceito de família. Se, antes, o principal critério eram 

os laços de sangue, formando o modelo tradicional de pai, mãe e filhos, hoje, são os laços 

afetivos que unem pais, filhos e pets.  

A presidente da Associação Médico-Veterinária Brasileira de Bem-Estar Animal, 

Ceres Berger Faraco, também doutora em Psicologia, afirma que é impossível pensar em 

família atualmente sem considerar a interação humano-animal. Ceres Faraco aponta a 

Antrozoologia, nova área do conhecimento que estuda as interações entre seres humanos e 

animais, para explicar esta tendência mundial. Ela diz que nos estudos da Antrozoologia são 

apresentadas diferentes teorias para os laços cada vez mais fortes entre pessoas e bichos.  

Elias (2012) concorda que contemporaneamente a relação homem/animal de 

estimação recebe novas qualificações. Os afetos do proprietário aos animais se intensificam e 

isso pode ser percebido a partir da crescente preocupação com o bem-estar e conforto deste 

animal, além do aumento dos pets shops e clínicas presentes nos grandes centros urbanos. Os 

17 Exemplos de adesivos multiespécie. Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+casal&revid=57180506
7. Acesso em 20 de fevereiro de 2014.  

                                                           

https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+png&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+png&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+png&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+png&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+png&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+png&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+png&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+gravida&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+gravida&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+gravida&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+gravida&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+gravida&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+casal&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+casal&revid=571805067
https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=437&tbm=isch&q=adesivo+familia+vetor&revid=571805067
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donos exigem tratamentos médicos e afins sofisticados, condizentes com a nova relação 

afetiva estabelecida. Isso reflete na publicidade dos produtos e serviços voltados aos pets. Na 

tentativa de envolver os consumidores, empregando apelos sensoriais relacionados aos 

animais de estimação, as campanhas utilizam cães e gatos em anúncios e peças publicitárias, 

isto porque oferecem estímulo emocional adicional para persuadir os consumidores. 

Retornando às vertentes que examinam a relação homem/animal de estimação, existe 

ainda, a da competição entre as espécies na natureza, como se só existisse uma verdadeira 

guerra entre os bichos no ambiente natural. Na realidade, conforme os ciclos de cada espécie, 

o que há é a procura por alimento. Porém, pela nova Biologia, o que mais predomina são as 

relações de cooperação. A crescente associação entre seres humanos e animais dá-se como 

estratégia para enfrentar os desafios da sobrevivência. Humanos e animais de companhia 

seriam seres gregários, isto porque ambos gostam de estar em companhia um do outro.  

Pastori (2012, p.10-1) afirma que há movimentos alimentados pela chamada 

“sensibilidade zoofílica” (termo utilizado por LEWGOY et all, 2011) que nada mais é do que 

a personalização dos animais no bojo de nossa sociedade, esse processo fortalecido e 

ampliado pela análise da psique dos animais de estimação engendrada tanto por veterinários 

especialistas em comportamento animal quanto pela circulação de terapias alternativas e 

complementares, alimentadas por psicologismos. 

Dentro da medicina veterinária, atualmente, há dois grandes processos: o da 

pediatrização e o da geriatrização dos animais de estimação. Esses dois momentos também 

serão discutidos durante as análises das peças publicitárias. A pediatrização surge como a 

transformação do pet em “um filho”, independentemente de a família ter ou não filhos. Pastori  

(2012, p.134) cita novamente Digard já que este acrescenta o termo “pedomorfização”, “que é 

basicamente uma escolha de animais cujas características remetem aos bebês: face achatada, 

olhos desmedidos, formas arredondadas, membros curtos e arqueados etc.” 

 

Pastori, em seu diário de campo, 28 de outubro de 2011, descreve: 

 
Dona da ‘vira-lata’ Rita, Bia conversava com uma veterinária que buscava 
um café na cafeteria, localizada no corredor de acesso à área de internação da 
clínica. A doutora elogiava os pelos da Rita, quando Bia lhe explicava que 
adotou a cadelinha, a única pretinha da família. 
- Claro, ninguém quer nem cachorro nem gato preto... 
- Pois é, todos querem o mais clarinho, branquinho, mimosinho: são umas 
bombas! Só dão problemas e principalmente de pele! 
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Eu olhei pela internet umas fotografias e não sabia qual dos cãezinhos me 
doariam. Quando cheguei lá, claro, tinha sobrado o pretinho, que ninguém 
quer... (2012, p.84).  

 
 

Assim, a discussão sobre como a personificação contribui para a humanização do pet 

e o suporte para que isso se concretiza oferecido, indubitavelmente, pelo discurso publicitário 

tem por objetivo, neste trabalho, apontar as transformações das relações das pessoas com os 

animais, bem como as sensibilidades envolvidas nessas relações e os costumes relativos aos 

animais de estimação, para verificar a influência das peças publicitárias em todo esse 

processo.  

 

 

2. 2 O Mercado dos Pets 
 

O mercado pet é composto pelos chamados pet shops (locais de banho e tosa; de 

guarda temporária, como os chamados hotéis; de adestramento; de venda de remédios, de 

roupas e acessórios para os animais de estimação). Nos pets shops, os serviços são 

especializados e voltados aos animais domésticos. Alguns pets também possuem clínicas 

veterinárias, hospitais 24h e prontos-socorros com equipamentos especializados. Segundo o 

Conselho Regional de Medicina Veterinária, em 2013, existiam cerca de 8 mil pet shops em 

todo o Brasil, sendo que mais da metade (5,8 mil) estão localizados na cidade de São Paulo. 

Em 2012, o mercado faturou cerca de 14 bilhões de reais. Nos últimos dez anos, o 

mercado de cães cresceu 460%. O Brasil é o segundo maior mercado mundial de pet food, 

com uma produção de 1,2 milhão de toneladas, e o quinto maior em faturamento, com 1,2 

milhão ao ano. A ração para animais chegou às lojas brasileiras no final da década de 1970, 

trazida pela empresa americana Ralston Purina, na verdade, a indústria já produzia desde 

1937. O slogan da Purina era “Bonzo não é ração, é refeição” – o que já mostra a tendência do 

mercado a “humanizar” o produto. Assinala-se que o segmento de pet food é responsável por 

80% da movimentação do setor, porém somente 40% dos animais são alimentados com ração 

(os cães ficam em torno de 70%). Os demais animais são alimentados com comidas caseiras 

ou sobras dos pratos dos donos. A indústria brasileira de alimentação animal fechou o ano de 

2004 com uma produção de 43,4 milhões de toneladas e o seu faturamento ainda nesse ano foi 

de US$ 722 milhões. Já o faturamento do mercado pet, formado pelas indústrias de 
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alimentação, cuidados, medicamentos e serviços, foi de R$ 14, 2 bilhões em 2012, um 

crescimento recorde de 16,4% em relação ao ano anterior (a economia brasileira cresceu 

apenas 0,9%, enquanto o crescimento desse setor foi de 10%  (FOLHA DE S. PAULO,  2013, 

p. 64).  

As especialidades em oftalmologia e odontologia veterinária, ainda de acordo com 

Oliveira (2006, p. 70), entre os anos de 2003 e 2004, têm uma demanda de 20%, além do 

crescimento da psicologia veterinária. Em São Paulo, por exemplo, existem dois grandes Pet 

Shops: Pet Center Marginal e Cobasi. 

A Cobasi teve sua primeira unidade inaugurada em 1985, na região paulistana do 

Ceasa. Já o Pet Center Marginal surge em 2002. A Cobasi caracteriza-se por ser uma loja de 

produtos destinados à atividade agropecuária e pioneira a oferecer produtos para pequenos 

animais, numa época em que o mercado pet era pouco expressivo no Brasil. É pioneira 

também no conceito de shopping para animais. Hoje, possui 22 lojas de varejo de 

autosserviço nas regiões do Villa Lobos, Morumbi, Osasco, Brooklin, Imigrantes, Campinas - 

Galleria e Cambuí, Butantã, Radial Leste, São Bernardo, Granja Vianna, Guarulhos, Interlar 

Interlagos, Barra da Tijuca – RJ, Marginal Pinheiros, São José dos Campos, Sorocaba, 

Ribeirão Preto, Marginal Tietê e São Caetano.  

O Grupo Pet Center Marginal conta com mais de 25 mil m² de área de vendas 

distribuídas por São Paulo (capital, interior e litoral), Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia. É a 

primeira loja do mundo voltada ao segmento pet a funcionar 24 horas. Conta com hospital 

independente. As lojas do grupo possuem em média 1.500 m² de área de vendas e todas 

contam com Centro de Estética e Clínica Veterinária próprios. Possui uma circulação média 

mensal de aproximadamente 400 mil pessoas. 

Mais uma vez a grande imprensa pode fornecer um retrato sobre o crescimento do 

mercado dedicado aos produtos e serviços pets. De 26 de maio a 1 de junho de 2013, a 

Revista da Folha de S. Paulo publicou o especial BICHOS. Seguem alguns dados acerca do 

número de animais domésticos e quanto a população de São Paulo gasta com o intuito de 

manter a humanização de seus pet.  
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Figura 15 e 16. Pesquisa Datafolha sobre o Mercado Pet. 18 

18 Fonte: Folha de S. Paulo – São Paulo, Especial Bichos, de 26 de maio a 1º de junho de 2013, integrante da 
Folha de S. Paulo, nº 148, p.46-47. 
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A pesquisa Datafolha, presente nos recortes selecionados nesta investigação, revela 

ainda que os paulistanos gastam com seus pets por mês:  

28% afirmam desembolsar até R$50 por mês; 31%, mais de R$50 e até R$ 100 por 
mês; um quarto deles, mais de R$100 e até R$200; um décimo, mais de R$200 e até 
R$400; e 3%, mais de R$400, mesma porcentagem dos que dizem não gastar nada. 
A média do custo mensal é R$135,50. A preocupação com o bem-estar dos bichos, 
ainda segundo o estudo, cresceu. Dos que têm pelo menos um cão em casa, 65% 
costumam levá-lo ao pet shop – aumento de 14 pontos percentuais em relação a 
2010 – e 95% o alimentam com ração (FOLHA DE S. PAULO, 2013, p.46-47). 
 

Junto aos números superlativos mostrados pelo artigo evocado da Folha de S. Paulo, 

acrescente-se a pesquisa da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais 

de Estimação (ANFALPET, 2012) que aponta que o Brasil movimenta, por ano, cerca de R$ 

6,5 bilhões no mercado pet, nos itens alimentos, medicamentos e vacinação dos bichos. A 

presença crescente dos animais junto às famílias tem impacto direto na economia. O item que 

mais fatura é o de alimentação balanceada para cães e gatos, no total de R$ 6,2 bilhões. A 

previsão de crescimento anual do mercado pet é de 3% a 4%.  

Dados do RADAR PET (2009), encomendada pela Comissão de Animais de 

Companhia (COMAC), do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal 

(SINDAN), a população de animais nas classes A, B e C nas principais capitais brasileiras 

soma 25 milhões de cães e 7 milhões de gatos. O cachorro é o animal de estimação preferido 

(79%). Os gatos ficam em segundo (10%), porém, vem crescendo, gradualmente, durante os 

últimos anos (RADAR PET, 2009). 

Em 2013, a reportagem Ritmo de festa afirma: Mercado Canino se expande e tem 

creche com 6 meses de fila, clube, comida “gourmet” e tratamento a laser para os pelos; SP 

possui dois pet shops para cada livraria.  

Registra que o mercado para pets cresceu 16 vezes mais que o PIB na última 
medição. A expansão do gasto com bichos foi de 16,4% em 2012, cifra computada 
pela associação ABINPET, comparada a um aumento de 0,9% na economia do país 
no mesmo ano. E o mercado não parece ‘pôr a língua de fora de cansaço’. A Folha 
de São Paulo apura que um grupo de investidores está em busca de terreno em 
Pinheiros ou nos Jardins para fazer na cidade o primeiro clube canino do país. A 
empreitada, na casa dos R$ 5 milhões, será um terreno que reproduzirá o modelo do 
espaço de lazer para sócios vitalícios, com piscina e quadras, mas cães estarão na 
foto da carteirinha de associado. A comida, responsável por mais de 60% dos gastos 
do brasileiro com cães, está se sofisticando (REVISTA DA FOLHA DE S. PAULO, 
2014, p.23-29).  

 

Todos os dados evocados até o momento comprovam que o mercado dos produtos e 

serviços direcionados aos pets é um campo promissor e em expansão. O modo como os 
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proprietários vêm seus animais de estimação exige que o mercado acompanhe essas 

transformações, oriundas da antropologia e da sociologia, acarretando consequente 

desdobramento nas áreas econômica, médica veterinária e terapêutica. As relações 

apresentam-se imbricadas e dependentes entre si – nesse novo contexto até o conceito de 

família está sendo gradativamente alterado por inovadoras relações. O discurso publicitário 

altamente envolvido com os aspectos econômicos e emocionais acompanhou essas 

transformações e constrói na personificação dos animais domésticos uma de suas principais 

armas de persuasão. 

A partir destes pressupostos, o que se pretende aqui é analisar mais detidamente as 

peças publicitárias elencadas na Revista Cães e Cia. Assinala-se que qualquer leitura 

realizada durante o exame das peças selecionadas deve levar em consideração os aspectos 

discutidos no primeiro e no segundo capítulos da tese. Esses elementos serão acrescidos da 

visão semiótica e fenomenologia pontyana, a gestalt, as cores e o espaço íntimo, que regem o 

discurso visual e textual das campanhas. 
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CAPÍTULO 3 

PERSONIFICAÇÃO: UM RECURSO PERSUASIVO 

 
 
3.1 Critérios de Seleção 
 

A motivação da presente pesquisa gira em torno do fenômeno de personificação dos 

animais domésticos, o modo como esses animais surgem no discurso publicitário e, 

particularmente, o faturamento do mercado pet. Note-se que esse girou em torno de 14 bilhões 

de reais durante o ano de 2012 e cogita-se a possibilidade de, em 2014, pets, clínicas, médicos 

veterinários, criadores, hotéis, spas investirem mais em publicidade.  

O estudo ocorreu durante todo o ano de 2013, incluindo  a coleta e o exame da 

Revista Cães e Cia,dos fascículos 401 a 412. Inicialmente foram selecionadas todas as 

propagandas de página inteira e de meia página, sendo eliminadas as de um quarto de página e 

aquelas de dimensões menores. Vale ressaltar que foram incluídas, inicialmente, propagandas 

com todos os tipos de animais, até mesmo as aves (embora durante um ano, tenham aparecido 

apenas em torno de seis vezes). 

Em um segundo momento,  foram delimitadas para análise as 12 peças (uma por 

fascículo) em que ocorreu a figura de retórica personificação, divididas em dois grupos: no 

primeiro, aquelas em que os elementos de personificação estão no texto e, no segundo, as que 

os apresentam por meio de imagens. Peças repetidas não entraram na análise, salvo quando os 

apelos veiculados eram distintos. 

A análise feita baseou-se em aspectos da fenomenologia pontyana (exames 

perceptivos); da Gestalt (basicamente a percepção e as análises espaciais) e em estudos sobre 

os elementos simbólicos que compõem a peça publicitária (incluindo neles as cores). 

Finalmente, no apêndice, há tabelas. Na primeira poder-se-á verificar a quantidade 

total de anúncios de página inteira e meia página, publicados na Revista Cães e Cia, nos doze 

fascículos de 2013 e a ocorrência da figura de personificação (em números totais e a 

porcentagem correspondente). Em seguida, um gráfico contendo o total geral de anúncios e 

aqueles com personificação. Uma outra tabela far-se-á necessária apresentando a porcentagem 

mensal de anúncios contendo personificação em relação ao total de peças veiculadas em 

página inteira ou meia página durante o ano de 2013 pela Revista  Cães e Cia. 
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3.2. Análise de Peças Gráficas 
 

Entender uma peça publicitária, os seus significados e os elementos que a compõem 

é tarefa árdua, na medida em que instrumentos teóricos e aplicativos, em sua multiplicidade 

de abordagens, muitas vezes, se perdem por caminhos divergentes. Desse modo, a fim de 

entender o que existe de implícito em uma peça, faz-se necessário o entrosamento  das teorias 

que se embrenham em relações espaçotemporais, culturais e comportamentais. Já as áreas da 

Fenomenologia e Proxêmica vão traduzir os filtros condicionantes da percepção humana no 

ato da produção e recepção do discurso publicitário. 

 Fenomenologia, conforme Merleau-Ponty, (1999, p.1), 

É o estudo das essências, e todos os problemas, [...]: a essência da percepção, 
a essência da consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também 
uma filosofia que repõe as essências na existência, e não pensa que se possa 
compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 
‘facticidade’ [...]. É a ambição de uma filosofia que seja uma ‘ciência exata’, 
mas é também um relato do espaço, do tempo, do mundo ‘vividos’. É a 
tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é [...] . 

 

O termo Proxêmica, em francês, escreve-se Proxémique. No inglês, Proxemics. Para o 

Dicionário De Semiótica, cuja autoria é de Greimas (2008, p.395), trata-se de “uma disciplina 

– ou melhor, um projeto de disciplina- semiótica que visa a analisar a disposição dos sujeitos 

e dos objetos no espaço e, mais particularmente, o uso que os sujeitos fazem do espaço para 

fins de significação.”  

 

Percepção, segundo Furlan & Bocchi, (2003, p.446-448), 

É o sentido que inaugura a abertura para o mundo, como a projeção de um 
ser para fora de si; a linguagem prossegue esta abertura de mundo na medida 
em que retoma, transforma e prolonga as relações de sentido iniciadas na 
percepção [...] A aproximação entre a fala e a análise do sentido do gesto 
corporal prefigura a intenção merleau-pontyana de buscar no corpo a origem 
do sentido da linguagem. Para o autor, o modo de apreensão do sentido da 
fala do outro é o mesmo que do gesto corporal: eu os compreendo na medida 
em que os assumo como podendo fazer parte do meu próprio 
comportamento. [...] Os gestos, portanto, não são oferecidos 
deliberadamente ao espectador como uma coisa a ser assimilada; eles são 
retomados por um ato de compreensão, cujo fundamento nos remete à 
situação em que os sujeitos da comunicação – eu e o outro estão mutuamente 
envolvidos em uma relação de troca de intenções e gestos. 
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Sabe-se que esse discurso, principalmente na atualidade da dita sociedade da 

imagem, se constrói pela identidade aferida à imagem, ou seja, a do mundo não-verbal, 

apesar, sem dúvida, de não dispensar o verbal. 

No topos imagético, irão prevalecer análises perceptivas de acordo com: 

 

a) a fenomenologia pontyana, (PONTY- 1999; Elcie MASINI e colaboradores-2012); 

b) as análises espaciais (BACHELARD-1998; GOMES FILHO, 2013; HALL-

2005;VERNON-1974 ); 

c) as análises de cores (FARINA-2003; GUIMARÃES-2000, 2003); 

d) as análises de elementos simbólicos (CHEVALIER-2000; LURKER-2003); 

e) as análises imagéticas (GUIMARÃES-2010; MARTINS & MILANI 2010) e outros.  

A Fenomenologia nasce como um questionamento no modo científico de pensar: uma 

crítica à metafísica. O sentido do ser demonstra a verdade como um caráter de algo 

provisório, mutável e relativo, radicalmente diferente do entendimento da metafísica, que 

pressupõe a verdade como única, estável e absoluta. Ela orienta o olhar para o fenômeno, ou  

melhor, a relação sujeito-objeto-o ser-no mundo. Para Merleau-Ponty (1999),” não se admite 

a possibilidade de o ser humano encontrar o sentido absoluto  e último da realidade”. Aqui ele  

fundamenta  sua teoria no comportamento corporal e na percepção, junto a um conjunto de 

estímulos. 

Assim na abordagem do corpo e da expressão, a Proxêmica  também se faz relevante, pois 

sujeito e objeto transitam no espaço junto a filtros condicionantes como os culturais, a 

influência das cores , os sentidos, os espaços, as distâncias. 

Todos esses estímulos direcionarão, dessa forma, a análise das peças.  

      A partir de doze anúncios retirados dos fascículos  401 a 412 da  Revista Cães e Cia que 

apresentam a  personificação como recurso persuasivo das peças de pet shops, efetuou-se a 

análise dos seguintes componentes: título, texto,  imagens,  cor,  espaço e  personificação. 
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                                                                ANÁLISE 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Anúncio Advocate – Bayer – produto veterinário.1 
 
 
 
 
 

1 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, contracapa, p.2.  
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A peça publicitária da Bayer Advocate é o anúncio de um produto voltado ao 

Tratamento e Prevenção Polivalentes e veiculada na Revista Cães e Cia, configurando-se  em 

uma página inteira.  

Embora não haja título nesse anúncio, ele é de uma importância incontestável. 

Segundo Martins (1997, p.123), este pode vir de forma direta “quando transmite de forma 

rápida informação sobre o produto, ou faz algum apelo ao leitor”:  

 

Nas lojas Y você encontra tudo para o seu bem-estar ou de modo indireto: 
quando é destinado a fazer o leitor pensar, despertando-lhe curiosidade pela 
leitura do texto, ou interessando-o por algum benefício do produto: 
Antarctica, preferência nacional.  

 

Pode, ainda de acordo com o autor, possuir algumas funções, por exemplo, atrair e 

prender a atenção pela apresentação de algo novo; causar impacto emocional no leitor e 

provocar desejos.  Quanto às características, pode ser destacado no texto por meio do tipo e 

forma das letras; conter expressões informativas;  apresentar uma marca. Esse pode ser 

classificado também como: 

a) Afirmativo: quando enuncia e explica qualquer coisa de interesse do 
leitor. 
b) Exclamativo: quando provoca admiração ou algum sentimento. 
c) Interrogativo: quando pergunta ou questiona o leitor. 
d) Imperativo: quando impõe alguma ideia ou dá ordem. 

 (Ibidem, 1997, p. 125). 

Além disso, o título pode denominar-se como: 

 
- título-notícia: aquele que apresenta qualquer fato ou notícia relacionada ao 
assunto; 
- título-sugestão: aquele que dá conselhos ao leitor, ou promete bons 
resultados;  
- título-seletivo: aquele que se destina a determinado segmento da clientela; 
- título-curiosidade: aquele que desperta ou estimula o interesse por algum 
aspecto do produto. (Ibidem, 1997, p.125).  

 

No que se refere ao termo texto, “deve-se ter em mente que este se forma a partir de 

um conjunto de signos peculiares à linguagem, os quais possibilitam sua escritura e lhe 

concedem coesão e coerência” (GUIMARÃES, 2010, p. 33). 
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As palavras PULGA E VERMES vêm em maiúscula, em letra de forma e em negrito, 

além de, nas duas últimas, o negrito vir seguido de ponto de exclamação. O objetivo: destacar 

a prevenção contra as duas pragas e a exclamação diante da eliminação total das pulgas e 

vermes. Na frente dos dois há uma faixa que se inicia à esquerda e sobe um pouco para a 

direita. Aqui lê-se o seguinte texto: Acabe com o Dilema. Para pulgas e vermes. Ou vermes e 

pulgas.  

A palavra Dilema é escrita com letra maiúscula devido à importância do dilema, ou 

seja, acabe com o problema. O autor da frase usa uma função conativa ou apelativa (o verbo 

acabar está no imperativo). Assim a utilização de um verbo no modo imperativo é um recurso 

do discurso publicitário para a obtenção de movimento, ação, atitude, sugere ordem, pedido, 

aconselhamento: vá, compre o produto e acabe com os vermes e pulgas. O autor utiliza 

conectivos: um dá ideia de adição (e); outro, de alternância(ou): para pulgas e vermes e, em 

seguida, usa ou vermes e pulgas, ou seja, não há escapatória para os vermes e pulgas ou 

vermes ou pulgas já que o conectivo “e” sugere adição e o “ou” alternância. 

No restante da página, inserido em um retângulo, há o seguinte texto: Bayer 

ADVOCATE e fora dele: Tratamento e Prevenção Polivalentes. Abaixo surgem Telebayer 

08007015546 e bayerpet.com.br. 

O termo imagem vem do latim imago, que significa a representação visual de um 

objeto. Ferreira (2010, p.47) afirma que para 

Platão imago se refere a eidea, ou melhor, a ideia de uma coisa que 
corresponda à sua imagem como sendo a projeção da mente. Aristóteles 
considera a imagem como sendo a aquisição pelos sentidos da representação 
mental de um objeto real; já que Saussure faz da imagem sígnica uma moeda 
de dois lados, em que uma não sobrevive sem a outra, a imagem externa 
provocando e estimulando a imagem mental. 

 

Conforme afirmação de Guimarães (2010, p. 29),  

Imagem configura-se pela representação de algo, representação de uma 
realidade, de um desejo, de uma intenção do que quer que a imagem venha a 
representar. À época em que o homem principiou seu exercício em 
sociedade, representava seu agradecimento ou seu desejo pela caça   por 
meio de imagens, conhecidas como pinturas rupestres. Durante a Idade 
Média ocidental, o cristianismo representava os alicerces de sua fé católica 
em portais, paredes, tetos e vitrais de igrejas. Pela época da Renascença, o 
homem, já dotado de uma técnica que o encaminhava ao imitativo, 
reproduzia o ser humano com a intenção de que a representação pictórica 
pudesse ser convincente, a ponto de ser encarada como a própria realidade.  
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Flusser (2002, p. 9) conceitua que:  

Quem quiser ‘aprofundar’ o significado e restituir as dimensões abstraídas 
de uma imagem deve permitir à sua vista vaguear pela superfície da imagem. 
Tal vaguear pela superfície é chamado scanning. 
 
 

Essa é  a proposta em relação às imagens a serem analisadas, “vaguear” pelas 
imagens e sentir toda a sua representatividade.  

Embora a afirmação esteja voltada à representação pictórica do ser humano, não se 

pode esquecer de que a análise esteja voltada à personificação dos animais. Desse modo, a 

imagem é dividida em duas partes diferentes em termos de diagonais.  Entende-se por diagonal,  

[Do lat. Diagonale.] Adj. 2 g. 1. Oblíquo, inclinado. 2. Diz-se da fazenda 
sulcada em sentido diferente da longitudinal ou do transversal da peça. – V. 
matriz- S.f. 3. Direção oblíqua, indireta. 4. Geom. Num polígono, segmento 
de reta que une um vértice e outro não consecutivo. 5. Geom. Nun poliedro, 
segmento de reta que une um vértice a outro não situado numa face comum 
ao primeiro. 6. Álg. Diagonal principal. 7. Astr. Pequeno espelho existente 
nos refletores astronômicos do tipo newtoniano e que reflete a luz de 
objetiva para o ocular. 8. Bras. Vôlei Cortada (1) com direção oblíqua. 
Diagonal principal. Alg. Numa matriz quadrada ou num determinante o 
conjunto dos elementos que têm iguais entre si a ordem da linha e da coluna. 
(Tb. Se diz apenas diagonal). (FERRREIRA, 2009, p. 671)  
 

 Para Dondis (1999, p. 60), 

A direção diagonal tem referência direta com a ideia de estabilidade. É a 
formulação oposta, a força direcional mais instável, e, consequentemente, 
mais provocadora das formulações visuais. Seu significado é ameaçador e 
quase literalmente perturbador. 
 

Desse modo, se fizermos um movimento mais para baixo, do lado esquerdo, temos o 

mesmo cachorro, apenas o impulso do balanço parece estar mais alto ou ele estaria 

impulsionando para ir diminuindo o movimento do balanço? As frases também encontram-se 

em diagonal além das cordas do balanço, pois ambas dão ideia de movimento. E ele diz: 

Contra Pulgas!  Praticamente em sua frente, o mesmo gato com jeito ardiloso, com jeito “de 

senhor da razão” diz: Contra Vermes! Seu rabo não aparece por inteiro, indicando que ele está 

diminuindo o ritmo do balanço. No lado superior à direita encontra-se a marca Bayer. Tem-se 

uma linguagem simples, de fácil compreensão. 

Há uma sutil gradação na imagem: cão e gato começam a se balançar no alto, vão 

diminuindo a velocidade e, por fim, após tantas movimentações do balanço, tantas agitações, 

ambos acabam exaustos.  
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Aparecem, então, impressas pictóricas e  um texto verbal escrito sobre uma 

superfície de cor azul clara.  

Uma percepção faz-se necessária: na última parte do anúncio, (que vai do descanso 

do gato com o cachorro até a frente da tarja preta, em diagonal, o texto é: acabe com o dilema. 

Para pulgas e vermes. Ou vermes e pulgas, ou seja, no plano inferior, cão e gato estão 

dormindo de modo tranquilo. O gato apoia-se em cima do cachorro. Suas patas estão 

cruzadas. Ele está bem confortável. Ambos estão despreocupados finalmente, pois se 

encontram protegidos pelo produto. 

Cães e gatos presentes são desenhos, todavia são animais antropomorfizados, ou seja, 

esses pets possuem características humanas. De acordo com a exposição dos fatos no capítulo 

2, o pesquisador Roberto Elísio dos Santos (2002, p.76-77) afirma que  

Mais do que simples literatura feita para entreter, essas narrativas (que 
contêm quadrinhos, desenhos ou desenhos animados) servem como um 
espelho para retratar o ser humano e sua sociedade. 
O bicho perde sua característica natural, instintiva, e torna-se caricatura do 
homem. Mesmo quando mantém elementos próprios de sua espécie (a 
formiga que trabalha estocando alimentos para o inverno e a cigarra que 
apenas canta), sua função como personagem consiste em encenar, simular 
atitudes humanas, exagerando-as para que possam ser mais facilmente 
percebidas.  

 
 

Travagin (2012, p. 59) declara que os pets acima 
 

são animais estilizados pois correspondem a figuras não reais de animais, ou 
seja, animais representados com aspectos humanos, elementos emocionais, 
comportamentos inusitados Os animais são facilmente reconhecíveis e 
agregam emoção, auxiliam na segmentação de mercado para várias 
categorias de produtos, havendo preferência pelo uso da imagem de cães e 
gatos; o uso de animais de forma antropomórfica é comum e ajuda a criar 
sentidos ou significados mais próximos da realidade humana. 

 

No lado superior esquerdo, há o desenho de um cão com um enorme nariz, (como se 

isso lhe desse maior autoridade para “cheirar” a eficiência do produto). Há também uma 

coleira com uma possível identificação. Ele pertence a alguém? Seus olhos estão bem abertos. 

Esse cão está balançando bem alto. Sua boca, aberta, grita, enquanto ele balança: Dizem que é 

bom para matar pulga. Mais abaixo, do lado superior direito, há também um gato balançando. 

Seu olhar está voltado para o lado direito mais acima. Seu sorriso é ardiloso. O gato não tem 

identificação. Pode ser um gato de rua. Isso não importa, já que o produto é bom para aqueles 

que possuem um lar ou para aqueles que vivem nas ruas. Tanto o olhar quanto o sorriso nos 
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transmitem satisfação, uma vez que parece falar (apesar de sua boca estar fechada): É bom 

contra vermes. 

Abaixo de tudo isso, no lado direito, há 6 embalagens do Bayer ADVOCATE, duas 

das quais em perspectiva (uma com o focinho de um cão, outra com o de um gato). Do lado 

esquerdo, existem 3 embalagens com fotos de cães de raças distintas e, à direita, uma com a 

de um gato. Algumas tarjas da embalagem são de cores diferentes (marrom, azul escuro, azul 

celeste, laranja, verde), dependendo do peso do animal, o conteúdo pode ser mais forte. 

Afinal,  

é a impressão visual de como as partes se sucedem através da organização 
perceptiva da forma de modo coerente, sem quebras ou interrupções na sua 
trajetória ou na sua fluidez visual. É também, a tendência dos elementos de 
acompanharem uns aos outros (GOMES FILHO, 2009, p.33).  

  

No fundo da peça há um imenso azul, misturando-se a nuvens brancas. Desenhos de 

cães e gatos ocupam verticalmente ¾ da página.  

Color, dizia o latino, na antiga Roma, para expressar o que hoje nós 
chamamos ‘cor’ os franceses ‘couleur’, os espanhóis ‘color’, os italianos 
“colore”; tudo para designar uma sensação visual que nos oferece a natureza 
através dos raios de luz irradiados em nosso planeta. 
É uma onda luminosa, um raio de luz branca que atravessa nossos olhos. A 
cor será depois uma produção de nosso cérebro, uma sensação visual 
colorida, como se estivéssemos assistindo a uma gama de cores que se 
apresentasse aos nossos olhos, a todo instante, esculpida na natureza à nossa 
frente. Os olhos, portanto, são nossa máquina fotográfica, com a objetiva 
sempre pronta a impressionar um filme invisível em nosso cérebro 
(FARINA, 2003, p. 21).  
 

As cores da embalagem da Bayer possuem uma predominância para um dourado 

forte, ocre amarelo, laranja e amarelo. As cores do cão e do gato são semelhantes às cores das 

embalagens da Bayer, uma sutil forma de fixação das marcas. O ocre amarelo é a cor neutra, 

intermediária, que serve para guarnecer os fundos, por ser a cor da terra, a cor das folhas secas 

(CHEVALIER, 2000, p. 277). 

Para Farina (2003, p. 201), “o laranja é aplicado em forma mais moderada nos 

mesmos casos do vermelho. O amarelo é visível a distância, estimulante.” O autor Luciano 

Guimarães, em sua obra, A Cor como Informação cita o autor Ivanov (1983, p.42), que afirma 

que o hemisfério direito se ocupa principalmente com o aspecto do significado do signo. 

Porém, para Guimarães (2000, pp.49-50), a conexão entre os dois hemisférios permite a 
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construção integral da cor, reunindo os dados da experiência exterior do hemisfério direito ao 

espaço da cor que é dado pelo hemisfério esquerdo. 

Pode-se receber a informação cromática de duas formas: quando se evoca 

verbalmente uma cor – como na frase ‘você está vermelho’ – ou quando se utiliza uma 

designação verbal, decodificada gramaticalmente pelo hemisfério dominante esquerdo, que 

‘lê’ a palavra ‘vermelho’ como uma determinada cor, cujo espaço determina que não é verde, 

não é azul etc. Esta informação segue então para o outro hemisfério, o direito. 

Dessa forma,  

a partir dos códigos primários da percepção visual e da decodificação 
neurônica das  cores, adquirimos naturalmente um repertório de signos 
que, com a atuação reguladora dos códigos secundários, passa a 
constituir o que conhecemos superficialmente como linguagem das 
cores (GUIMARÃES, 2000, p. 53). 
 

A cor azul  

é a cor do céu, do espírito; no plano psíquico, é a cor do pensamento. 
(CHEVALIER, 2000 [...] é a mais profunda das cores: nele, o olhar 
mergulha sem encontrar qualquer obstáculo, perdendo-se até o 
infinito, como diante de uma perpétua fuga da cor. O azul é a mais 
imaterial das cores: a natureza o apresenta geralmente feito apenas de 
transparência [...] (CHEVALIER, 2000, p. 107).  
 
 

Além das cores, qualquer  movimento é fundamental à vida, pois nada ao  redor se 

move. No caso dessa peças publicitária, há uma simulação de movimento quando se depara 

com a  visão de um cão e um gato balançando. Movimentar-se  traduz-se como vida.   

Um espaço arquitetônico pode ser um espaço vivencial tanto para um indivíduo quanto 

um pet. Para que isso ocorra é preciso utilizar os sentidos perceptivos, além de um espaço 

simbólico repleto de juízos de valores, criado pelo homem e por onde ele vive deslocando-se 

de um lado para outro.  

 
Recorrendo à abordagem histórica, o moderno escritor francês Georges 
Matoré, em L’Espace Humain, analisa metáforas em textos literários como 
um meio de chegar a um conceito do que ele chama de geometria 
inconsciente do espaço humano. Sua análise indica uma acentuada mudança 
das imagens espaciais do Renascimento, que eram geométricas e 
intelectuais, para uma ênfase à “sensação” de espaço. Hoje a ideia de espaço 
emprega mais movimento (HALL, 2005, p. 118).  
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Assim, a intensa movimentação das pessoas nos corredores, em trânsito de um lugar 

para outro, tem influenciado quem está em salas próximas a esses corredores de grande 

circulação. A intensidade de circulação influi diretamente nos ambientes próximos, atrai as 

pessoas para fora ou inibe sua saída desses locais, dependendo da maior ou menor abertura 

dessas salas. Okamoto (1996, pp. 117-118 cita o etólogo Hall que chamou “de espaço 

sociofugo, aqueles ambientes com grande abertura, onde a intensa circulação atrai as pessoas 

para fora. Já o espaço sociopeto é aquele em que ocorrem menos saídas”. 

Nessa peça pode-se afirmar que existe um espaço sociofugo por tratar-se de um 

ambiente aberto e movimentado com o balanço das cadeiras. 

Além dos espaços sociofugo e sociopeto, têm-se os espaços que contêm distâncias 

íntima, pessoal, social e pública que serão vistos a seguir.   

 Hall explica que 

Aves e mamíferos não só possuem territórios que eles ocupam e defendem 
contra outros indivíduos de sua própria espécie, mas dispõem também de 
distâncias uniformes que mantêm entre si. Hediger classificou-as como 
distância de fuga, distância crítica, distância pessoal e distância social 
(HALL, 2005, p. 128).  

 

No caso do anúncio em questão, podemos afirmar que os pets encontram-se também 

em um espaço cuja distância é chamada de social, que é  

o termo usado originalmente por Hediger para designar a distância que 
separa constantemente os membros de espécies avessas ao contato. Ela 
poderia ser concebida como uma pequena esfera ou bolha de proteção que 
um organismo mantém entre si mesmo e os outros (Idem, 2005, p. 148).  
 

“Essas distâncias podem variar de 45 cm a 120cm” (Ibidem, 2005, p. 148), portanto é 

o espaço que se tem entre cão e gato, inclusive porque eles são separados pelos balões dos 

quadrinhos.  

Pessoa (2010) comenta que balão é o elemento de maior codificação. Os autores 

despejam nele um tesouro de inventividade, de modo que essa criação, puramente 

convencional integre-se até aos desenhos realistas.  

 

 

Para Guyot (1994,pp.11-13) 
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Afora o seu conteúdo linguístico, a forma dos balões na verdade é por si só 
uma mensagem icônica que não podemos ignorar (...) ela serve, por 
exemplo, para evocar imagens mentais (pensamentos visualizados), podendo 
combiná-las à do texto como se formasse um enigma. 

 

Os balões servem como reforço à personificação. Aliás, pode-se afirmar a existência 

desse recurso desde o momento que se visualiza o anúncio. Animais balançam, “informam-

nos dentro dos balões” como se fossem seres humanos “de verdade”. Enfim, os pets, 

representados por desenhos, parecem ganhar vida enquanto os anunciantes afirmam 

“verdades” acerca do produto Bayer (afinal se é Bayer, é bom). 

Os pets falam e balançam. Há um mundo perfeito onde cães e gatos convivem 

harmoniosamente. Tudo por um objetivo comum: acabar com seu desconforto e para isso 

repetem que o produto é bom para a eliminação dos vermes e das pulgas. Somente assim o 

cão e o e gato poderão continuar livremente em seus balanços, como se fossem crianças 

felizes aproveitando o dia.   
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                                                            ANÁLISE 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Anúncio Aurivet – produto veterinário.2 
 
 
 
 
 

2 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fevereiro de 2013, fascículo 402, p. 29. 
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A peça anuncia o produto Aurivet Clean da Vetnil, cujo anunciante é a própria Vetnil. 

Configura-se em uma página inteira de revista. Há uma mescla entre linguagem visual e 

verbal. A imagem aparece em mais da metade da página, na outra parte, a menor, do lado 

esquerdo, tem-se o produto e, à direita, o anúncio publicitário. 

O título afirma Para um ouvido limpo e saudável Aurivet Clean da Vetnil, ou seja, 

ouvido, auri, termos que nos remetem à audição e o ouvido estando saudável é, dentre outras,  

porque ele está limpo. O interessante é que essa percepção “auricular” só ocorre em um 

segundo momento porque, em um primeiro, há a sensação de estar em um ambiente bastante 

claro. Ao olhar mais detalhadamente, pode-se confirmar essa primeira experiência sensorial, a 

partir do título. Lima (2012, p.416) declara que  

 
Sendo o verbo a palavra regente por excelência, cumpre proceder sempre à 
verificação da natureza dos complementos por ele exigidos. O complemento 
forma com o verbo uma expressão semântica, de tal sorte que a sua 
supressão torna o predicado incompreensível, por omisso ou incompleto. 

 

 No caso do anúncio em questão a afirmação acima não se cumpre. Tem-se um título 

que pode ser classificado como afirmativo  porque seu criador utiliza um verbo subentendido : 

“use” Aurivet Clean da Vetnil , ou seja, o modo imperativo encontra-se em uma forma 

elíptica3. A ordem, o pedido ou o desejo deve soar  de modo  eufemístico. 

 Há também um título-sugestão, pois é dado um conselho ao leitor com a promessa 

de bons resultados (para um ouvido limpo e saudável Aurivet Clean da Vetnil). 

O texto é escrito na cor verde. 

Aurivet Clean é um produto desenvolvido especialmente para a limpeza e 
higienização do pavilhão auricular e do conduto auditivo externo de cães e gatos. 
Altamente eficaz na remoção do excesso de cerúmen e de fragmentos residuais. 
A vida é mais feliz com a presença dos pets. O médico veterinário é fundamental 
para manter essa relação em harmonia. Para ser saudável, Vetnil. 

 

A cor verde é utilizada no texto como suporte à cor da marca, basicamente verde 

com uma pequena  tarja em amarelo. Trata-se de uma forma de fixação da marca e da imagem 

de meu pet, minha vida.  

3 Elipse é a omissão de termos que facilmente se podem subentender  (LIMA, 2012, p.606). 
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Essa cor vem sendo utilizada em questões ligadas à natureza (CHEVALIER, 2000, p. 

280) e à ecologia, o que pode sugerir que se trata de um produto natural que não fará mal ao  

pet. 

Abaixo do texto, observa-se um retângulo cujo fundo também é verde que apresenta, 

à esquerda, o desenho de um coração a partir das formas de um cão e de uma mão, com a 

frase meu pet, minha vida, em branco, o envolvendo. À direita, ainda dentro do retângulo, há 

o símbolo da marca: as cabeças de dois cavalos em posições opostas, acima do nome VETNIL 

e do slogan receita de campeões- www.vetnil.com.br – 0800 109 197. Aqui temos duas 

imagens equinas uma de frente para a outra. Segundo LURKER (2003, p. 123) , “[...] cabeças 

de cavalo colocadas nos frontões têm sentido apotropaico4 [...] é o símbolo da soberba”. 

Do lado inferior à esquerda há um frasco do produto Aurivet – Clean- A SOLUÇÃO 

PARA LIMPEZA OTOLÓGICA – Venda sob a prescrição do Médico Veterinário. Uso tópico 

– Uso Veterinário- Conteúdo: 120 ml- Vetnil – Receita de Campeões. 

Ao olhar a imagem, já se percebe a personificação entre cão e moça e ao fundo a 

claridade que envolve ambos. 

Em conjuntos globais bem como em objetos isolados, os gradientes 
constantes de claridade, como gradientes constantes de tamanho oferecem 
um aumento ou decréscimo contínuo de profundidade. As transições súbitas 
de claridade ajudam a produzir saltos de distância. O assim chamado 
repoussoirs, objetos maiores no primeiro plano, que pretendem fazer o fundo 
parecer mais distantes, são reforçados na pintura, na fotografia, nos filmes, e 
em cenografia se houver uma forte diferença de claridade entre o primeiro 
plano e o fundo (ARNHEIM, 2000, p. 302).  
  

O ambiente é todo claro, todo clean, assim como o produto Aurivet Clean. Verifica-se 

assim uma amálgama de sensações. Existe uma composição que pode ser dividida em três: o 

cão mais à esquerda, a claridade ao meio e, à direita, a mulher que ocupa um espaço maior. O 

cachorro é personificado já que está com um fone de ouvido. Enquanto ela se encontra de 

olhos fechados, o cão personificado está de olhos abertos.  Trata-se de um retrato cujo foco é 

o olhar do cão. É aquilo que Roland Barthes vai chamar de punctum.  

 

 

4 Apotropismo [Do Gr. Apotropân, frequentativo de apotrépein, ‘deitar fora’, + ismo.] S.m.Etnogr. Ato de fazer 
uso de rituais mágicos, fórmulas encantatórias, etc., que se supõem capazes de evitar ou anular malefícios 
(FERREIRA, 2009, p. 169). 
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Em um determinado espaço habitualmente unário, às vezes (mas, 
infelizmente, com raridade) um ‘detalhe’ me atrai. Sinto que basta sua 
presença para mudar minha leitura, que se trata de uma nova foto que eu 
olho, marcada a meus olhos por um valor superior. Esse ‘detalhe’ é o 
punctum (o que me punge), [...] é um objeto parcial [...] o punctum não leva 
em consideração a moral ou o bom gosto; o punctum pode ser mal educado 
(BARTHES, 1984, pp.69-71).  
 

O fundo da parede é branco. No meio dela, há uma janela de ferro. Sua cor é branca 

também e a luz que entra por ela é bastante clara. O período é diurno. O chão é todo branco. A 

sensação é de estar em um consultório dentário, se não fosse o título. 

Além do uso da cor branca, passando a sensação de limpeza e pureza, há a 

existência da cor verde que é 

a cor da natureza, do crescimento. Do ponto de vista psicológico, indica a 
função de sensação (função do real), a relação entre o sonhador e a realidade 
(CHEVALIER, 2000, p. 280).  
[...] envolvente, tranquilizante, refrescante e tonificante – é celebrado nos 
monumentos religiosos erigidos no deserto por nossos ancestrais. Para os 
cristãos, a Esperança, virtude teologal, permanece verde (CHEVALIER, 
2000, p. 939).  

 

As pequenas tarjas que compõem o produto são “nacionalistas”: verde e amarelo. A 

predominância da cor do texto é verde, símbolo da esperança, da fartura e da marca Vetnil. 

O verde é, segundo Farina (2003, p. 201), “estimulante, mas com pouca força 

sugestiva; oferece uma sensação de repouso. Aplicado em anúncios de artigos que 

caracterizam frio e em azeites, frutas, verduras e outros semelhantes”. Quanto ao amarelo (cor 

da tarja junto ao verde), para Guimarães, tem “atuação positiva [...]: a cor da alegria,  do 

calor, do ouro, do fruto maduro e da tropicalidade (2000, p. 90)”. 

No frasco  há a imagem de um cão atento (afinal ele está ouvindo muito bem) e para 

reforçar há uma espécie de balão saindo do ouvido direito e dentro dele existe uma imagem 

estranha, assemelha-se ao aparelho vestibular e parece sair cera do ouvido).Se o ouvido está 

limpo, nada melhor do que animal e humana se sentarem em um ambiente clean e ouvir 

música. O cão encontra-se boquiaberto e a moça ao seu lado (ambos com fone de ouvido) 

também ouvindo uma música que parece ser agradável, pois ela está de olhos fechados e um 

grande sorriso branco. Branco também é a cor de seus sapatos e sua camiseta.  Tudo é puro, 

claro como o Vetnil. 

Observa-se aqui um exemplo de distância íntima (que varia de 15cm a 45 cm). Cão 

personificado e moça à direita estão muito próximos. 
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À distância íntima, a presença da outra pessoa é inconfundível e pode às 
vezes ser arrebatadora em razão do enorme acúmulo de estímulos sensoriais. 
A visão, o olfato, o calor do corpo da outra pessoa, o som, o cheiro e a 
sensação do hálito, todos se unem para indicar um inequívoco envolvimento 
com o outro corpo (HALL, 2005, p.145).  

 

Após essa exposição e diante da representação de um cão e sua acompanhante, 

ambos sentados em um ambiente claro, clean (ambiente e produto são cleans), ouvindo uma 

música com seus respectivos fones de ouvido, além das simbologias da cor, constata-se mais 

uma presença da personificação como recurso publicitário. 
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                                                                       ANÁLISE 3 
 

 
Figura 19. Anúncio Super Premium Frost – produto veterinário.5 
 

5 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, março de 2013, fascículo 403, p. 7. 
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A seguir a análise da peça publicitária da Super Premium Frost, configurada em 

página inteira, cujo anunciante é Alisul. 

O título é Felizes Festas e um 2013 com muita Saúde e Realizações. Trata-se de um 

título cujo objetivo maior é o de desejar a todo o público-alvo dos produtos da Super Premium 

Frost – Supra da Alisul um excelente 2013. Trata-se de um título sugestão já que  promete 

bons resultados (muita saúde e realizações). Em uma primeira impressão, há o oferecimento 

de uma champanha, porém em seguida, lê-se  a última parte do texto.  É o que deseja a equipe 

de Super Premium Frost – Supra. Qualidade em pet food. Por se tratar de uma marca que 

vende ração (embora a palavra fique subentendida) aos pets, a saúde só pode ser proveniente 

da Super Premium Frost- Supra, junto às realizações. 

Essa escrita surge em menos de ¼ da página. O termo Supra  aparece dentro de um 

formato oval e abaixo o site www.alisul.com.br, no canto inferior à esquerda. Trata-se de um 

texto bem objetivo uma vez que a imagem de um cão-garçom revela-se mais importante do 

que o  próprio texto. 

Há um ponto relevante a ser observado. Trata-se do uso dos prefixos super e supra e 

das palavras  premium (analisado como prêmio) e frost.  

Os seguintes prefixos latinos significam: 

Super – pref., do lat. super -, de super  ‘por cima de, em cima de, sobre, a 
mais, além de’, que se documenta em numerosos compostos portugueses de 
cunho erudito. Corresponde-lhe o pref. Sobr(e)-, formador de vocs. De 
cunho popular ou semi-erudito. Registram-se em verbetes independentes, 
por ordem alfabética, os principais compostos que já se documentam no 
próprio latim; os compostos formados nas línguas modernas vão 
consignados nos verbetes primitivos: superabundância, abundância, 
superalimentação para  alimento, supercílio para cílio etc (CUNHA, 2013, p. 
613). 

Supr(a)- pref., do lat. supra-, de supra ‘acima de’ ‘precedentemente’ 
‘superior’. Este prefixo, embora de grande potencialidade, é de muito menor 
vitalidade na língua portuguesa do que o seu correspondente super-. Cumpre 
ainda notar que, na linguagem coloquial, os dois chegam a apresentar 
matizes semânticos diferentes: supernormal ‘bastante normal’ ‘além do 
normal, anormal’ (Idem, p. 614).  

Prêmio sm. ‘recompensa’ ‘lucro, juro’ ´´agio’. Do lat. praemium- Premia sf. 
‘prêmio’ [prenja]. Do lat. tard. Premiare. (Ibidem, 518).  

Frost s. congelação, temperatura abaixo do ponto de congelação da água; 
geada; (fig.) gelo, frieza, austeridade, indiferença; (gír.) fracasso, fiasco/VT. 
Gelar, congelar, crestar (pelo frio ou geada); foscar (o vidro); cobrir (bolo) 
de glacê/vi. congelar-se (HOUAISS, 1982, p. 314). 

 

 

http://www.alisul.com.br/
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Quando se lê o texto Super Premium Frost – Supra. Qualidade em pet food, percebe-

se a excelência da marca. Inicia-se pelo prefixo latino super cujo significado acima passa a 

ideia de superioridade, de tudo o que possa estar ‘acima de algo’, ou melhor, a ração/comida 

para os pets encontra-se em um patamar mais alto daquilo que existe no mercado. Trata-se de 

um premium , “um prêmio” para aquele que adquirir o produto. Além disso, a marca ainda é 

supra, o que denota ainda maior superioridade. Talvez a dúvida possa ficar com o significado 

de frost. No entanto um dono cuidadoso com o seu pet vai perceber que se trata de um 

possível processo de congelamento, ou melhor, todo alimento feito à base de  um processo de 

congelamento acaba por eliminar todas as bactérias da ração, resultando na frase Qualidade 

em pet food.  Por todos esses prefixos, pelo prêmio e pelo processo de congelamento não nos 

resta dúvida: o melhor a ser feito é comprar o produto. 

Assim, esse anúncio pode ser dirigido tanto aos humanos, donos de pets, como aos 

próprios consumidores dos produtos da marca anunciante e é apresentado por um cachorro 

sem raça definida. Ele está em pé, em posição semelhante à dos humanos. Trata-se de um 

garçom o que é percebido pelo uso da gravata borboleta e da camisa branca, típicas desse tipo 

de profissional, além de levar uma bandeja com duas taças em uma de suas patas. Na outra, 

traz uma garrafa de champanha cuja marca é SUPRA.  

Aqui a personificação fica em evidência. 

O punctum, nesse caso, encontra-se no olhar feliz  do cão, extremamente sugestivo. 

O fundo de tudo é de cor branca, destacando ainda mais o primeiro plano. Além 

disso, a cor branca indica pureza, tranquilidade, conforme afirma o autor FARINA (2003, p. 

122). 

Guimarães acrescenta que (2000, p. 92) “[...] o branco é a cor da vida e da paz”.   

Já a curva existente no final do anúncio é de cor violeta. Segundo Chevalier (2000, p. 

960), “é a cor da temperança (...) de equilíbrio entre a terra e o céu, os sentidos e o espírito, a 

paixão e a inteligência, o amor e a sabedoria”. As propagandas de bebida passam a sensação 

de prazer e nada mais inteligente do que  comer uma ótima ração (dessa marca, é claro). Por 

essa imagem, seu pet passa a ser tratado como gente, como um ser personificado, já que ele se 

encontra em primeiro plano para reforçar a imagem do cão-garçom, mas há dois planos: a 

primeira parte e uma curva de cor violeta no término do anúncio. Quando se pensa na metade, 

veem-se  a garrafa, as taças, a bandeja. As curvas assemelham-se a ondas, ondas caracterizam 

movimento, movimentos e agitações típicas de finais de ano.   
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Dessa forma, a marca Super Premium Frost Supra, ao se dirigir ao público que 

adquire a Revista Cães e Cia, foi hábil em colocar um cachorro personificado representando 

um profissional que, frequentemente, proporciona prazer ao servir comida ou bebida. 
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                                                             ANÁLISE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 20. Anúncio Sapeca – pet food. 6 
 
 
 
 

6  Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, abril de 2013, fascículo 404, p.11. 
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A análise  é da Alisul cujo produto é o novo Supra Sapeca Filhotes (ou Puppies), 

Supra Sapeca Pequenas Raças (Small Breeds), Supra Sapeca Adultos (Adults). A peça 

encontra-se em página inteira. 

O título refere-se a um novo produto: o novo sapeca, o que  induz a uma reflexão: ao 

ler esse pequeno título, em um primeiro momento, cabe perguntar: qual família? A existente 

na parte superior da página, com um cachorro peludo ruivo de olhar penetrante, de  boca 

fechada, pelos eriçados e a seu lado uma menina ruiva e sardenta?  

Quem seria o novo sapeca? Essa família? Apenas o cão? Ou o produto? Caso seja o 

produto, o criador do anúncio acaba de personificá-lo,  já que  adjetivos devem atribuir 

qualidades a seres humanos ou a animais. 

Tem-se, então, um título-curiosidade já que desperta ou estimula o interesse por 

algum produto. No caso, pois, o Novo Sapeca. 

O texto aguça ainda mais nossa curiosidade: 

A família aumentou! 
Em breve nas melhores lojas! 
Supra. Qualidade em pet food. 
 

Ao lado direito da peça há 3 embalagens. Quando se lê a expressão a família 

aumentou surge uma ambiguidade, pois inicialmente pode-se pensar que se trata do cão, o 

novo membro da família, ao lado da menina ruiva, mas a ambiguidade se extinguirá ao ler: em 

breve nas melhores lojas, ou seja, em breve o novo produto.  

Trata-se de uma brincadeira com as palavras. A palavra novo vem dentro de quatro 

quadrados não alinhados: a letra N tem um fundo laranja, a O, um fundo verde, o V, azul e 

novamente a letra O, fundo amarelo. SAPECA surge em letras grandes, o S em laranja, o A em 

verde, o P em azul, o E em amarelo, o C em verde e o A em azul. Há um lembrete do lado 

esquerdo no canto esquerdo inferior: A família aumentou! Em breve nas melhores lojas.  Há 

uma ação implícita de que o comprador fique atento à nova família de produtos, logo, o 

produto deve ser adquirido. Trata-se de mais um caso subentendido de função apelativa ou 

conativa em que se usa o modo imperativo que é tradicionalmente descrito como aquele em 

que o falante emite uma ordem, um comando, uma exortação, um pedido etc (BAGNO, 2013, 

p. 329-330).  
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A personificação já fica clara a partir do momento que se  vê a peça, pois, do lado 

esquerdo , um cão ruivo olha para nós, ao lado uma  menina de marias-chiquinhas, também 

ruiva, olhos verdes, sardas nas bochechas e no nariz. O seu sorriso não é aberto, mas sutil. Os 

dois personagens se confundem. Tem-se a sensação de fogo, diversão, peraltices que irão 

ocorrer entre os dois. Ela ainda usa uma camiseta laranja, é uma massa ruiva na parte superior 

da imagem. 

A imagem possui três partes, há linhas curvas, com uma mesma diagramação. Na 

parte superior estão o cão e a menina. O olhar do cão encontra-se acima do  da menina. As 

orelhas do cão estão no mesmo nível dos elásticos prendendo em dois tufos os cabelos ruivos 

dela. Pelos e cabelos ruivos, é tudo uma massa ruiva. Encontra-se o punctum no olhar do 

cachorro.  

 Observando mais detalhadamente, nota-se, abaixo, que chegaram os três novos 

produtos. Continua a dúvida: o que aumentou? É claro que o anunciante deseja informar que 

há três novos produtos na praça. Mas provavelmente há, também, o surgimento de uma 

família multiespécie em que pets e crianças se mesclam, formando uma nova família, uma 

família formada por pai, mãe e pets, é claro! Todos são humanos, todos são importantes,  não 

se faz distinção entre os membros da família multiespécie. 

Quanto às cores, o criador desta peça a deixou colorida e divertida, já que utilizou 

cores que aplicadas à publicidade ficaram bem alegres. Trata-se de uma peça que trabalha 

com o sensorial e, para isso, a utilização psicológica das cores faz-se necessária. Assim, de 

acordo com Farina (2003, p.114-115), 

Em relação à cor laranja no que diz respeito à associação matéria: outono, 
laranja, fogo, pôr-do-sol, luz, chama, calor, festa, perigo, aurora, raios 
solares, robustez. Associação afetiva: força, luminosidade, dureza, euforia, 
energia, alegria, advertência, tentação, prazer, senso de humor. Laranja 
origina-se do persa narang, através do árabe naranja. Simboliza o flamejar do 
fogo. 
O verde. Associação material: umidade, frescor, diafaneidade, primavera, 
bosque, águas claras, folhagem, tapete de jogos, mar, verão, planície, 
natureza. Associação afetiva: adolescência, bem-estar, paz, saúde, ideal, 
abundância, tranquilidade, segurança, natureza, equilíbrio, esperança, 
serenidade, juventude, suavidade, crença, firmeza, coragem, desejo, 
descanso, liberalidade, tolerância, ciúme. Verde vem do latim viridis. 
Simboliza a faixa harmoniosa que se interpõe entre o céu e o sol. Cor 
reservada e de paz repousante. Cor que favorece o desencadeamento de 
paixões. 
Azul. Associação material: montanhas longínquas, frio, mar, céu, gelo, 
feminilidade, águas tranquilas. Associação afetiva: espaço, viagem, verdade, 
sentido, afeto, intelectualidade, paz, advertência, precaução, serenidade, 
infinito, meditação, confiança, amizade, amor, fidelidade, sentimento 
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profundo. Azul tem origem no árabe e no persa lázúrd, por lazaward (azul). 
É a cor do céu sem nuvens. Dá a sensação do movimento para o infinito. 
Amarelo. Associação material: flores grandes, terra argilosa, palha, luz, 
topázio, verão, limão, chinês, calor de luz solar. Associação afetiva: 
iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, orgulho, esperança, idealismo, 
egoísmo, inveja, ódio, adolescência, espontaneidade, variabilidade, euforia, 
originalidade, expectativa. Amarelo deriva do latim amaryllis. Simboliza a 
cor da luz irradiante em todas as direções. 

 

Vale ressaltar que o chão onde se encontram os produtos é azul, sinônimo, nesse 

caso, de segurança. O objetivo é induzir o  consumidor a comprar um novo e seguro produto.  

Ambos encontram-se em um espaço cuja distância é íntima (de 15 cm a 45 cm). No 

caso deles, estão muito próximos um do outro porque formam um todo: a mesma massa ruiva.  

Ambos estão também em um primeiro plano, seus olhares se misturam, contagiam e  

confundem, o que  induz ainda mais a observar a existência da personificação.   

Nessa análise nota-se a existência de duas figuras de linguagem. A primeira evidencia-

se pelo uso de uma metáfora, já que o cão e a menina são comparados um ao outro; a segunda, 

a personificação. 

Lima (2012, p. 598) declara que a  

metáfora consiste na transferência de um termo para uma esfera de 
significação que não é a sua, em virtude de uma comparação implícita. [...] 
Assenta a metáfora numa relação de similaridade,  encontrando o seu 
fundamento na mais natural das leis psicológicas: a associação de ideia.  

 

Essa associação ocorre quando verifica-se a similaridade existente entre o cão e a 

menina ruiva. No entanto, concomitantemente há uma evidente personificação que, segundo 

Azeredo (2008, p. 504) , “ consiste na transferência de atributos humanos a seres inanimados 

[...]”. Isso ocorre na  medida em que o cachorro se identifica com a menina, pelo 

posicionamento no espaço da peça, direção do olhar, orelhas vinculadas às marias-chiquinhas, 

além de ser “ruivo” como ela. Pertencem, portanto, à mesma família multiespécie. 
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                                                 ANÁLISE 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 21. Anúncio Costasul – produto veterinário/estético. 7 
 
 

7 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo 405, p. 67. 
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No que diz respeito ao título da peça da Costasul tem-se: Seu banho e tosa é assim? 

E o subtítulo: Então está na hora de conhecer a Costasul. Verifica-se um certo exagero, uma 

vez que o texto questiona o que se   veste e o que se usa nos cabelos, peculiaridades 

comportamentais na hora do banho. Trata-se de um título interrogativo já que é feita uma 

pergunta ao leitor. Há aqui um questionamento para os donos dos pets e, principalmente, aos 

próprios pets. 

Tem-se aqui uma frase interrogativa iniciada por um pronome possessivo. 

São características das orações interrogativas desse tipo: 

a- o ataque da frase que, iniciado em um nível tonal muito alto, sobe, às 
vezes, bruscamente, até a primeira sílaba tônica, sílaba esta que, na maioria 
dos casos, pertence ao pronome ou advérbio interrogativo, ou seja, ao 
elemento que realiza a função interrogativa da oração; 
b- a curva melódica, que , após a primeira sílaba tônica, decresce 
progressivamente e de maneira mais acentuada do que nas frases 
declarativas (CUNHA & CINTRA, 2013, p. 186).  

 

Dentro do universo publicitário pode-se afirmar que a frase interrogativa dentro 

dessas especificidades alerta, subliminarmente, se existem banhos  nesses moldes. A pergunta 

tem um tom alto “Seu banho e tosa é assim?”, evocando um certo tom autoritário,  “Então está 

na hora de conhecer a Costasul”. Ao iniciar a frase com o advérbio “então” o autor afirma  

que sem o banho nos parâmetros da Costasul, então, não se conhece um de verdade. 

O criador dessa peça quebra o paradigma de tudo o que existe em termos de  banhos 

e tosas nos pet shops. A personificação fica clara no primeiro olhar em relação à imagem: um 

pet com bobbies e roupão de banho. 

Quanto aos  elementos textuais tem-se apenas o nome da Costasul (lado esquerdo) e 

(do direito), as seguintes informações: Loja Virtual- www/csul.com.br/vendas@csul.com.br. 

Televendas: (21) 2498-9898. Na última linha, SAC Costasul: RJ: (21) 2498-9850. Demais 

localidades: 4004-0435 ramal 9898. 

O anunciante dá todas as informações de forma objetiva e quer seja por telefone, 

quer seja por site, existe a possibilidade de comunicação com a Costasul.  

No centro do anúncio vê-se um pet com cinco bobbies enrolados em seus ruivos 

cabelos.  O pet tem um olhar penetrante, circunspecto, parece não se mexer para que os 

bobbies não caiam de seus “cabelos” e talvez o penteado possa não ficar a contento. Para 
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reforçar o procedimento nos cabelos, esse pet está “vestido” com o roupão usado sempre que 

se vai aos cabeleireiros para que não manchar ou molharas roupas (no caso seus pelos). 

Mais uma vez, tem-se o punctum no olhar do cão. Seu olhar é arrebatador. Ele parece 

estar levando muito a sério o fato de estar se “tratando”. 

Há também uma curva verde no final do anúncio. O verde dá a sensação de 

movimento, pois remete à cor da água. Seus cabelos pelo fato de estarem presos com bobbies 

certamente estão molhados, então, o movimento da onda pode, sim, assemelhar-se ao 

movimento da água, o que combinaria com o espaço de um cabeleireiro ou de um pet shop.  

Há uma espécie de onda verde, associando à provável lavagem dos pelos. Inseridos 

nela seis tipos diferentes de secador. E ainda Costasul. Loja virtual e as televendas. Conforme 

citado anteriormente, a cor verde é bastante utilizada em águas claras, mar, planície, natureza.  

Segundo os psicólogos gestaltistas8, o primeiro estágio na percepção é “a 

emergência da figura em relação ao fundo. Antes que isso ocorra, não há possibilidade de 

percepção, e por isso usualmente se admite que esse é aspecto primário e fundamental na 

percepção da forma” (VERNON, 1974, p.41).  

Desse modo, o fundo marrom não auxilia no destaque da imagem dessa peça. Logo 

de início, o questionamento: Seu banho e tosa é assim? (letras brancas).  Então está na hora de 

conhecer a Costasul (letras verdes). Para FARINA (2003, p. 201), “o verde é estimulante, mas 

com pouca força sugestiva; oferece uma sensação de repouso”. As cores marrom e ruiva (ou 

dourada) não servem para destacar a contento. O criador da peça poderia ter utilizado “uma 

cor verde sobre fundo branco, pois por inúmeras pesquisas sobre a técnica da aplicação da cor 

em peças publicitárias, resultam eficazes algumas combinações de cores” (dentre elas o verde 

sobre fundo branco) (FARINA, 2003, p. 202).  

Além disso, de modo geral, objetos com colorido brilhante tendiam a 
salientar-se do fundo, e pareciam relativamente mais próximos do que 
quando havia pouco contraste de cor entre eles e o fundo. (MOUNT et all, 
1956 apud em VERNON, 1974, p.144).  

 

8 A Gestalt é uma escola de psicologia experimental. Considera-se que Christian Von Ehrenfels, filósofo 
austríaco do fim do século XIX, foi o precursor da psicologia da Gestalt. [...] O movimento gestaltista atuou 
principalmente no campo da teoria da forma, com contribuição relevante aos estudos da percepção, linguagem, 
inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta exploratória e dinâmica de grupos sociais. A teoria da 
Gestalt vai sugerir uma resposta ao porquê de umas formas agradarem mais e outras não  (GOMES FILHO, 
2009, p. 18) 
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O pet encontra-se  em primeiro plano e provavelmente encontra-se em um espaço 

dirigido à estética, já que está com roupão, bobbies e há o anúncio de vários secadores, 

reforçando assim a personificação porque há uma  humanização em relação ao pet. 
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                                                ANÁLISE 6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 22. Anúncio Costasul – produto veterinário/estético. 9 
 
 
 

9 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo 406, p. 62. 

 

                                                           



 100 

A anunciante Costasul, mais uma vez, apresenta uma peça a respeito de banho e tosa 

e novamente há uma quebra de paradigma, pois apresenta um cão-capitão personificado 

dirigindo seu próprio barco rumo a algum lugar.  

O título afirma: Não deixe seu banho tosa a ver navios! 

E o subtítulo: A Costasul tem tudo o que você precisa. 

Dos elementos constitutivos da voz humana é o tom, ou altura musical, o 
mais sensível às modificações emocionais. Agrada-nos ou desagrada-nos o 
tom de voz de uma pessoa. Percebemos imediatamente se ela fala em tom 
alto ou baixo, ou se, pobre de inflexões, a sua elocução é monótona, isto é, 
de um ‘só tom’, o que vale dizer ‘enfadonha’. A fala expressiva exige 
variedade de tons e sua adequação ao pensamento (CUNHA & CINTRA, 
2013, p. 181).  

 

Desse modo, percebe-se que o tom da frase torna-se importante, assemelhando-se à 

análise da peça anterior.  Aqui também há um tom autoritário , já que o título é uma mistura 

de uma frase exclamativa junto com o uso de um  verbo no imperativo. Ainda para Cunha & 

Cintra,  

Nas exclamações, a entoação depende de múltiplos fatores, especialmente do 
grau e da natureza da emoção de quem fala. É a expressão emocional que faz 
variar o tom, a duração e a intensidade de uma interjeição ou [...] nas formas 
exclamativas de maior corpo, a expressão emocional concentra-se 
fundamentalmente ou na sílaba que recebe o acento de insitência (se 
houver), ou na sílaba em que recai o acento normal. (Idem, p. 187).  

 

No título, o advérbio tem uma entonação forte, por evidenciar a impossibilidade de 

decepção em um banho, e o verbo no imperativo expressa a ordem de uma tomada de atitude 

para impedir que o banho decepcionante. E “[...] quando empregamos o imperativo, em geral, 

temos o intuito de exortar o nosso interlocutor a cumprir a ação indicada pelo verbo”. 

(Ibidem, p. 491). Esse é o caso do criador do anúncio: utiliza uma entonação forte seguida do 

intuito de fazer com que o interlocutor cumpra a ação indicada pelo verbo no imperativo. 

Ainda no título  utilizou-se um chavão. Conforme Tognolli (1992, p. 7-9),  clichê ou 

chavão ou o chamado lugar-comum 

 

Deixou de ser sinônimo de trivialidade, de prosaicismo. Ele habita hoje as 
mais altas esferas do idioma, passeia sem maiores problemas entre as 
conversas que vão dos botequins às classes de intelectuais [...] num jogo de 
linguagem, os chavões são servidos como autênticas peças, dariam uma 

 



 101 

resposta imediata a cada jogo, a cada interação, sem que a palavra passe, 
necessariamente pelo processo de pensamento. [...] quando falamos em 
chavões, em lugares-comuns, tratamos de formas fixas que prescindem de 
pensamento e simbolização. 

 

Já Reboul afirma que 

[...] o clichê é ridículo em si mesmo; é com efeito uma expressão estilizada; 
ora, o estilo é essencialmente a marca pessoal do homem na sua obra; aqui, 
diante do efeito de estilo, espera-se o homem, mas para descobrir 
imediatamente que não há ninguém, que a fórmula existia o tempo todo e 
inteiramente pronta. É o desajuste entre a pretensão ao estilo e a ausência de 
estilista que o torna ridículo. O clichê é o estilo sem o homem [...] O clichê 
desempenha o mesmo papel identificador e protetor que o uniforme. As 
pessoas o adotam por medo de serem elas mesmas (1986, p.52-53).  

 

O clichê, o chavão, ou o lugar-comum, no entanto, encaixa perfeitamente à realidade 

da linguagem visual: Não deixe seu banho e tosa a ver navios. Independe se é utilizado como 

não sendo o “sinônimo de trivialidade”  ou  como “ridículo”.  O importante é que , nesse caso, 

o clichê reforça a personificação: são os pets que não ficarão a ver navios.  

Já o texto surge abaixo do barco, do lado esquerdo: Pentes Adaptadores. Em aço 

inox/ 8 peças de R$160,00 por R$ 152,00 à vista. À direita, a marca Andis AGI. Nas cores: 

rosa, púrpura, vermelha, preta ou amarela 110V. De R$ 545,00 por R$ 517, 75 à vista cada. 

O último plano traz à esquerda o nome da Costasul, no meio: Loja Virtual: www.csul.com.br, 

vendas@csul.com.br. SAC Costasul: RJ (21) 2498-9850. Demais localidades: 4004-0435 

ramal 9898; à direita, Televendas: (21) 2498-9898. 

 As informações são as mais objetivas possíveis. Percebe-se tratar de um texto voltado 

a donos de pets cuja classe é mais abastada já que o preço dos produtos é alto,  ou aos 

proprietários de pet shops. 

 Em relação à imagem há três planos no anúncio. Existe um horizonte ao fundo. Um 

pequeno cão encontra-se a bordo de um pequeno barco. Seu olhar não é para o leitor e sim 

para o horizonte como se estivesse vendo algo à frente. Aqui nota-se uma estrutura triangular 

(o que leva a olhar para o alto, para o céu, o horizonte). Essa estrutura envolve o cão-capitão e 

o barco.  

O triângulo e  o número três  possuem as seguintes simbologias. 
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O três é um número fundamental universalmente. Exprime uma ordem 
intelectual e espiritual em Deus, no cosmo ou no homem. Sintetiza a 
triunidade do ser vivo ou resulta da conjunção de 1 e de 2, produzida, neste 
caso, da União do Céu e da Terra[...] O três, de acordo com os chineses, é 
um número perfeito, a expressão da totalidade, da conclusão: nada lhe pode 
ser acrescentado [...] O tempo é triplo (trikala): passado, presente e 
futuro[...]. Na maior parte das religiões, pelo menos durante uma certa fase e 
sob uma determinada forma, a própria divindade é concebida como uma 
tríade, na qual aparecem os papeis do Pai, da Mãe e do Filho [...]. O três 
designa, ainda, os níveis da vida humana: material, racional, espiritual ou 
divino, assim como as três fases da evolução mística: purgativa, iluminativa 
e unitiva (CHEVALIER, 2000, p. 901-902).  

 

Já o simbolismo do triângulo  

Abrange o simbolismo do número três. Somente em função das suas relações 
com as outras figuras geométricas podemos percebê-lo plenamente [...] O 
triângulo equilátero simboliza a divindade a harmonia, a proporção. Como 
toda geração se faz por divisão, o homem corresponde a um triângulo 
equilátero cortado em dois, ou seja, um triângulo retângulo. Este, segundo a 
opinião de Platão, no Timeu, é também uma representação da terra. Essa 
transformação do triângulo equilátero em triângulo retângulo traduz-se por 
uma perda de equilíbrio (Idem, 2000, p. 903).  

 

Na peça anterior não se sabe se o cão foi forçado a pentear seus cabelos, mas aqui ele 

provavelmente vai desfrutar desse banho, que será aprazível, tal como um passeio de barco,  

com bastante segurança, já que está de boia. No caso do anúncio, o tosador também é seguro.    

Chevalier (2000, p. 122) explica que  

[...] a vida presente também é uma navegação perigosa. Desse ponto de vista, 
a imagem da barca é um símbolo de segurança. Favorece a travessia da 
existência, como das existências. Geralmente, uma auréola em forma de 
barca figura por detrás do personagem de Amida nas representações 
japonesas; faz lembrar aos fieis que Amida é um barqueiro-passador (fr. 
passeur: que faz passar as pessoas de uma margem à outra), e que sua 
compaixão os conduzirá para além do Oceano das dores, que são a vida 
neste mundo e o apego a esta vida. Talvez esse personagem budista fosse, 
ele sim, um barqueiro da felicidade. 
 

Feliz também pode estar o pequeno capitão, haja vista o chapéu usado pelo cão. Ele 

pode navegar tranquilamente por águas claras. A água é tão límpida que se podem ver 

nitidamente alguns corais. Seu remo é verde. Seu barco é de madeira. Nele há outra boia – o 

que dá ainda mais sensação de segurança quanto ao passeio e, por que não dizer, do produto. 

Embaixo da água do lado esquerdo, canto  inferior, surgem imagens dos pentes adaptadores 

(assemelham-se às escovas que o consumidor humano adquire em alguns tamanhos  para tipos 
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diferentes de cabelos ). Os pentes são de aço inox e em número de oito e  encontram-se em 

promoção: de R$180,00 por R$152,00. Em frente a essa descrição, está um produto Andis 

AGI. Em  um primeiro momento, tem-se a impressão de se tratar de um aparelho chamado 

‘chapinha”, utilizado para alisar os cabelos, porém trata-se de um tosador. Quando se 

percebem os tosadores, verifica-se que eles (110V) vêm nas cores: rosa, púrpura, vermelha, 

preta ou amarela, ou seja, pode-se agradar tanto aos “meninos” quanto “às meninas”. A 

personificação é reforçada nesse momento. 

Em relação às cores, Farina afirma que o rosa pode estar ligado ao romantismo. A 

cor preta deriva do latim niger (escuro, preto, negro). “Nós utilizamos o vocábulo ‘preto’ cuja 

etimologia é controvertida. É expressivo e angustiante ao mesmo tempo. É alegre quando 

combinado com certas cores. Às vezes tem conotação de nobreza, seriedade” (2003, p. 113) .  

Já o vermelho tem 

Associação material: rubi, cereja, guerra, lugar, sinal de parada, perigo, vida, 
sol, fogo, chama, sangue, combate, lábios, mulher, feridas, rochas 
vermelhas, conquista, masculinidade. 
Associação afetiva: dinamismo, força, baixeza, energia, revolta, movimento, 
barbarismo, coragem, furor, esplendor, intensidade, excitação, ira, 
interdição, emoção, ação, agressividade, alegria comunicativa, extroversão. 
O vermelho nos vem do latim vermiculus [verme, inseto (a cochonilha). 
Desta se extrai uma substância escarlate, o carmim e chamamos a cor de 
carmesim [do árabe: qirmezi (vermelho bem vivo ou escarlate)]. Simboliza 
uma cor de aproximação, de encontro. A cor púrpura, associação material: 
vidência, agressão, furto, miséria. Associação afetiva: engano, calma, 
dignidade, autocontrole, estima, valor. Púrpura deriva do latim púrpura. 
Simboliza a dignidade real cardinalícia.    
 

As cores são importantes por reforçarem atitudes humanas e caninas como, por 

exemplo, o vermelho passando a ideia de movimento, coragem, excitação, substantivos que 

caracterizam como deve ser o novo banho: movimentado, excitante e para tal a coragem é 

fundamental. A cor azul , segundo Farina (2003, p. 115), [...] “dá a sensação do movimento 

para o infinito” e o fundo azul com nuvens brancas e o mar verde claro dão uma sensação 

espacial de união, ambos parecem estar muito próximos. A sensação espacial do barco parece 

ser tão ampla como o mar e a água, mas a ligação com o mar ficou um tanto grosseira. Os 

corais são exagerados e o tosador parece estar no fundo do mar, preso aos corais. 

O fato de um cão pilotar o seu próprio barco com boia (tanto em seu pescoço como  

fora do barco), com boné de capitão, com remo, enfim com os equipamentos que existem em 

barcos pertencentes a humanos, permite afirmar que há personificação a partir do momento 
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em que se vê a peça pela primeira vez e toda a imensidão que há na natureza. E assim, 

segundo Bachelar, 

Se pudéssemos analisar as impressões de imensidão, as imagens de 
imensidão ou o que a imensidão traz a uma imagem, logo entraríamos numa 
região da mais pura fenomenologia [...] A imensidão está em nós. Está 
ligada a uma espécie de expansão de ser que a vida refreia , que a prudência 
detém, mas que retorna na solidão. Quando estamos imóveis, estamos 
algures; sonhamos num  mundo imenso. A imensidão é o movimento do 
homem imóvel. A imensidão é o movimento do homem imóvel. A 
imensidão é uma das características dinâmicas do devaneio tranquilo (1998, 
p. 190).  

 

O cão personificado incorporará aquilo que Bachelar afirmou acerca dos homens. 

Desse modo, o pet encontra-se na imensidão do céu e do mar , encontra-se só e imóvel. 

Pronto para banhar-se. 
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                                        ANÁLISE 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23. Anúncio Hysteril – produto veterinário. 10 
 
 
 
 

10 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo 407, p.9. 
 

 

                                                           



 106 

A peça pertence ao anunciante  Agener União - Saúde Animal -  Divisão Saúde 

Animal da União Química Farmacêutica Nacional S/A.  

No título-sugestão (aquele que aponta bons resultados): Hysteril. Ruim para os 

germes, bom para você (em azul), a utilização de dois qualificativos torna-se importante, já 

que passa a ideia de oposição: é ruim  mas só para os germes, em compensação , é bom para 

você. Uma parte do texto vem em azul. O pano é azul e o líquido também. Farina (2003, p. 

201) quando explica as cores aplicadas à criatividade publicitária sugere que “a cor azul 

possui um grande poder de atração; é neutralizante nas inquietações do ser humano; acalma o 

indivíduo e seu sistema circulatório. Aplicado em anúncios que caracterizam frio”.   

Ainda diz o texto: Hysteril é o germicida com a qualidade Agener União, ideal para 

desinfecção de consultórios, centros cirúrgicos, canis, gatis, banho e tosa, caixas de 

transporte e quintais. Em vermelho: Maior concentração. Maior eficácia. No canto inferior, 

esquerdo, há o produto Hysteril. Sua tampa é verde e seu conteúdo azul. 

 Ao lado desse produto, mais informações: 

• Germicida potente 

•  Fácil de usar 

• Alto rendimento 

• Essência herbal 

Durante a leitura do texto, percebe-se que a qualidade do produto é muito boa. Pode 

ser usado em muitos locais  E, no texto,  fica subentendido que a melhor opção é a compra 

desse produto altamente seguro, já que possui maior concentração, logo, maior eficácia.  

No canto inferior direito as objetivas informações: Agener União - Saúde Animal - 

Divisão Saúde Animal da União Química Farmacêutica Nacional S/A. www.agener.com.br.  

Após a imagem, só resta colocar essas informações objetivas. 

A linguagem visual insere em boa parte do pano de fundo da peça: azulejos muito 

brancos. Eles estão limpos graças ao desempenho de um gato ruivo que, em pé, como os 

humanos, com a pata esquerda segura um pano (também azul) e passa o produto hysteril em 

todos os azulejos. Ele parece estar concentrado naquilo que está fazendo. Do lado esquerdo, 

há dois frascos do germicida e de trás exibido apenas parcialmente e o da frente por inteiro.  A 

personificação é evidente. 

 

http://www.agener.com.br/
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Chevalier (2000, p. 463) aponta dentre as inúmeras simbologias do gato que  “é um 

símbolo de sagacidade, de reflexão, de engenhosidade; ele é observador, malicioso e 

ponderado, alcançando sempre os seus fins”. 

Lurker (2003, p. 283-284) explica que 

Na terra do Nilo, o gato selvagem encontrado na mata fechada do delta era 
considerado, por ser inimigo natural das serpentes, animal sagrado do deus 
Sol, que em Heliópolos era venerado como gato. O gato domesticado 
aparece relativamente tarde: no Egito somente por volta do Médio Império 
(ligado à deusa Bastet), no continente grego a partir do séc. V a.C. ( por isso 
sem importância na mitologia). Visto como animal noturno num contexto 
lunar, o gato é considerado  sobretudo animal simbólico do feminino, seja na 
esfera das deusas-mães ( a carruagem de Freya era puxada por gatos), como 
ser próximo às bruxas ou, em desenhos infantis, ‘caracterizando’ mãe e irmã.  

 

Certamente, o gato desta imagem possui algumas dessas características (além de 

ocupar o maior espaço do anúncio), tais como: engenhosidade (tem de ser bem engenhoso 

para ficar de pé esterilizando azulejos), alcança seus objetivos (ele deixa o local limpo, 

esterilizado). Depreende-se pela posição de seu corpo que ele está bastante concentrado no 

que faz, já que está com a cabeça voltada mais à esquerda, próxima ao azulejo.  

Em relação às cores, a  predominante é a branca, além do ruivo/dourado, o azul e o 

verde. Quanto à  aplicabilidade e à criatividade de uma peça publicitária, Farina ( 2003, p. 

201) declara que: 

- ruivo e dourado: cores representativas do valor e da dignidade. Aplicados 
em anúncios de artigos de alta categoria e luxo; 
-  azul: possui grande poder de atração; é neutralizante nas inquietações do 
ser humano, acalma o indivíduo e seu sistema circulatório. Aplicado em 
anúncios de artigos que caracterizam frio; 
-  verde: estimulante, mas com pouca força sugestiva; oferece uma sensação 
de repouso. Aplicado em anúncios de artigos que caracterizam frio; 
-  branco: vem do germânico blank (brilhante). Simboliza a luz. Em termos 
afetivos: ordem, simplicidade, limpeza (Idem, 2003, p. 112).  

 

Trata-se de um ambiente limpo (usou-se o produto Hysteril), possivelmente um 

banheiro, uma vez que no texto o autor se refere a alguns ambientes, tais como: consultórios, 

centros cirúrgicos, canis, gatis, banho e tosa. Logo, o ambiente combinaria com um banheiro, 

local onde nos banhamos. Para Lurker (2003, p. 73) tem-se, assim, um “local para limpeza de 

corpo e do espírito. Antigos mitos mesopotâmicos mencionam o banho dos deuses; a 

Antiguidade conhece o banho ritualístico de estátuas de deuses”.  

 



 108 

O gato personificado limpa os azulejos com o produto Hysteril, deixando-os bem 

esterilizados, afinal quanto mais limpo, mais se tem a oportunidade de atingir um corpo e 

espírito puros e com o auxílio desse produto.   
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                                                ANÁLISE 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24. Anúncio Pet Center Marginal – serviços. 11 
 
 

 

11 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, junho de 2013, fascículo 408, p. última capa. p.88. 
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A peça foi publicada na última capa, em página inteira.  

O título surge na primeira parte da capa. Segundo Guimarães (2000, p. 123-124),  

algumas revistas têm apostado em uma estrutura de capa monotemática: uma 
foto ou ilustração de fundo e uma chamada (manchete que sintetiza o 
assunto e que pode ser formada apenas pelo título ou ter o acompanhamento 
de outros elementos verbais [...] . Tais espaços normalmente não se 
misturam, para garantir a unidade da publicação por meio do logotipo da 
revista [...] Com as preocupações básicas de visibilidade , legibilidade, 
equilíbrio, contraste e harmonia, a cor do logotipo deverá isolar o espaço 
institucional. Tais espaços normalmente não se misturam, para garantir a 
unidade da publicação por meio da identificação do logotipo da revista. 

 

É o que ocorre nessa peça. Temos uma ilustração no meio , um cão segurando um 

tablet, há uma tarja verde com os dizeres: Conheça a Loja Virtual da Pet Center Marginal (as 

letras são grandes e brancas). Refere-se à primeira parte do anúncio. O total é de três divisões 

irregulares, isolando assim o espaço institucional. Trata-se de um título-notícia já que 

apresenta qualquer fato ou notícia relacionada ao assunto. 

Fora da tarja verde, na segunda parte do anúncio: Já pensou em comprar no conforto 

da sua casa? Nós pensamos! Acesse: www.petcentermarginal.com.br. 

Atualmente, vivemos um cotidiano bastante conturbado. Passamos horas no trânsito, 

em filas. Esse anúncio propõe o oposto, já que dá a entender  que o local onde temos, de fato, 

conforto, é a nossa casa. Sendo assim, por que não fazer a compra de modo virtual? 

O jogo de cores faz-se necessário. Começa com um fundo verde e com o texto 

contendo letras brancas. A cor verde, conforme Farina (2003,130), sugere “esperança, 

equilíbrio, tranquilidade, segurança, paz, ideal”. O anúncio encontra-se na última capa. Ao 

fecharmos a revista, temos a impressão de termos lido todo o seu conteúdo, no entanto, 

deparamo-nos ainda com mais um, já que surge a figura de um cão, nessa última capa, 

fazendo-nos  pensar acerca de   uma possível intelectualidade (o uso dos óculos o faz mais 

circunspecto), pode ser um usuário ou  um técnico em computador. 

Embaixo o texto está em verde, o que também remete à segurança. Para fechar a 

primeira parte do texto, o site do Pet Center Marginal em letras  cor vermelho-púrpura. Farina 

(2003, p. 131) afirma quanto à cor supracitada que ela pode ter várias simbologias, como 

“pompa, magnificência, solenidade, orgulho, impressão forte, desejo”. E o cão demonstra 

tudo isso. 

 

http://www.petcentermarginal.com.br/
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Assim, ao observar um cão de óculos, engravatado, em pé, segurando um notebook, 

como se estivesse  passando informações virtuais, percebe-se  mais um exemplo de 

personificação, já que a figura de um cão com óculos e gravata é o que primeiro chama a 

atenção. Ele se encontra em pé e tem a aparência de um intelectual. A  boca aberta parece que 

ele está  falando. Estaria ele dando uma aula para o leitor? Uma de suas patas encontra-se na 

mesa, o que dá ideia de segurança, firmeza; a outra segura um tablet contendo o site do Pet 

Center Marginal. 

Vale ressaltar que aqui a figura deste pet é ambígua. Por um lado, estar em pé, usar 

óculos e a firmeza de suas patas são atributos que induzem autoridade; entretanto, a estampa 

da gravata e a sua expressão  sugerem felicidade. Esta dupla possibilidade indica que a loja 

virtual pode agradar aos consumidores mais ou menos conservadores. 

Novamente o punctum é o olhar do cão, extremamente penetrante. 

As simbologias se encaixariam perfeitamente àquilo que o Pet Center Marginal 

sugere aos leitores/consumidores. Isso se concretiza quando no canto direito inferior vê-se o 

prêmio recebido: Prêmio Alshop do melhor Pet Shop de 2012. As cores estão em preto e 

dourado, dando uma ideia de algo glorioso. O site, então, confere ou pelo menos tenta conferir 

credibilidade, impacto e certamente o desejo de adquirir algum produto. No caso, não há 

necessidade de ir até a loja para isso.  

Na terceira parte do anúncio, encontram-se os mais de 20 endereços do Pet , o que 

aumenta a credibilidade, pois se existem mais de 20 lojas é porque o Pet Center é confiável. 

A última capa trouxe , desse modo, outro exemplo de personificação.  
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                                                                 ANÁLISE 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Anúncio Malabo APD – serviços12 
 

Esta peça, também, em página inteira, é repleta de signos indiciais, levando-nos a 

outro exemplo de  personificação . 

12 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, setembro de 2013, fascículo 409, p.79.   
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Tem-se o título-curiosidade,  aquele que desperta ou estimula o interesse por algum 

aspecto do produto, afirma: Se você acha que seu cão merece o melhor...  

Cunha & Cintra (2013, pp. 673-676) declaram que 

As reticências marcam uma interrupção da frase e, consequentemente, a 
suspensão da sua medida. 1. Empregam-se em casos muito variados. Assim: 
a- para indicar que o narrador ou a personagem interrompe uma idéia que 
começou a exprimir, e passa a considerações acessórias; b- para marcar 
suspensões provocadas por hesitação, surpresa, dúvida ou timidez de quem 
fala; c- para assinalar certas inflexões de natureza emocional (de alegria, de 
tristeza, de cólera, de sarcasmo, etc); d- para indicar que a idéia que se 
pretende exprimir não se completa com o término gramatical da frase, e que 
deve ser suprida com a imaginação do leitor. 2- Empregam-se também as 
reticências para reproduzir, nos diálogos, não uma suspensão do tom da voz, 
mas o corte da frase de um personagem pela interferência da fala de outro 
[...]3- Usam-se ainda as reticências antes de uma palavra ou de uma 
expressão que se quer realçar.  

 

Aqui, indubitavelmente, trata-se do uso das reticências conforme explicações do 1d, 

ou seja, o  autor as  usa  para que se imagine tudo de bom que possa existir nesse resort.  

O texto afirma ainda que o lugar dele é aqui. Faça seu cadastro- 

www.malaboapd.com.br. Phone (sic): 7892-7441 

Trata-se do Malabo APD, ou melhor, “um pet resort”. O fato é que é um pet resort, e 

não um SPA como se tem a impressão ao primeiro olhar. A foto é um tanto turva, há vários 

elementos sem foco, algumas linhas diagonais, remetendo a um ambiente confuso. Apenas as 

três imagens é que conseguem se destacar. Tem-se o que o autor Gomes Filho (2009, p. 55) 

chama de  

desarmonia por  desordem visual que acontece quando se produz 
discordância entre elementos ou unidades dentro de partes de um todo ou do 
próprio objeto como um todo. Caracteriza-se também pela ausência de 
relações ordenadas naquilo que é visto ou por incompatibilidade de 
linguagens formais ou, ainda, quando os desvios são bastante fortes para 
alterar o padrão ou estilo visual do objeto. 

 

É preciso olhar mais atentamente para enxergar as inúmeras possibilidades de lazer 

para os pets. Na parte superior da peça, há enormes cercas em formato de corredor em 

madeira branca e em cada corredor um guarda-sol. Quem sabe após os exercícios, uma pausa 

para o pet se refrescar longe do sol. Em uma imagem menor vê-se um cão nadando em uma 

piscina de águas límpidas e cristalinas. Em uma  segunda imagem uma esteira elétrica para 

exercitar os pets também. Em uma terceira imagem, uma vista panorâmica tal qual como 
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quando se tenta apresentar em sites ou quando se tenta reservar um quarto de hotel ou 

pousada, temos a “vista do quarto do pet”: gramado com um corredor em madeira branca só 

para se exercitar. Isso fica evidente na última parte da peça, pois há dois ou três cães correndo 

. A imagem é repleta de sinestesias, misturando o visual com o táctil, o contato com o chão e 

com a água. A toda essa paisagem não poderia faltar a natureza, aqui representada por um 

fundo de primaveras de cor cereja.  Não há nada mais claro do que a utilização da 

personificação.  

No logo temos um signo indicial de um cão deitado em pequenos tufos de grama, 

dando a entender que: O lugar dele é aqui. 

Quanto à utilização das cores, segundo Farina (2003, p. 121) a cor “cereja é indicada 

para uso medicinal (palpitações)”.  

As letras são douradas e o logo da marca é amarelado, o que ainda para  Farina 

(2003, p.121), pode: 

Influenciar o sistema nervoso simpático e parassimpático. Fisiologicamente, 
aumenta a pressão arterial e os índices de pulsação e respiração (...) é 
também considerado como um restaurador dos nervos. Indicado para uso 
medicinal (nervos e inflamações). 

 
O espaço refere-se a  um resort, uma espécie de SPA, voltado para os pets. Esse 

espaço lembra cenas de ambientes americanos refinados. Há cercas para os cães se 

exercitarem, piscinas, salas de ginástica, quartos “com vista para a grama”. 

Toda a estrutura do anúncio e do ambiente é voltada para os pets, porém, em um 

primeiro momento, tem-se a impressão de se tratar de um SPA humano. O espaço é amplo, há 

um cão nadando em uma piscina, um cão fazendo exercício em esteira, a vista do quarto para 

a natureza. Tudo nos remete à personificação.  
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                                                       ANÁLISE 10 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Anúncio Ilha Max – serviços13 
 

 

13 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, outubro de 2013, fascículo 410, p. 7. 
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A peça em página inteira retrata uma promoção para a Ilha do Max. 

Nos moldes da anterior, a presente peça se intitula: Promoção Ilha do Max .Trata-se 

de um título-curiosidade, pois desperta ou estimula o interesse por algo,  no caso a promoção 

da ilha do Max. Ainda no título: Você e o Max numa ilha. Participe!  

Inicialmente há um convite para concorrer à promoção da ilha do Max. Por conta do 

uso do artigo definido “o” o que acaba nos induzindo a achar  que “o” Max é “o” proprietário 

da ilha, afinal na língua de nossos dias, “o artigo definido é , em geral, um mero designativo. 

Anteposto a um substantivo comum, serve para determiná-lo, ou seja, para apresentá-lo 

isolado dos outros indivíduos ou objetos da espécie”  (CUNHA & CINTRA, 2013, p. 226). 

Além do título, a segunda parte do texto surge embaixo de uma onda, mas seu fundo 

é vermelho. A narração afirma: É muito fácil participar, basta recortar o código de barras 

dos produtos da linha Max e enviar para a Total Alimentos. Confira mais detalhes no site: 

www.maxtotalalimentos.com.br/ilhadomax.  

A explicação é didática, não há como errar, porém se ainda assim alguém tiver 

dúvidas, basta acessar o site. 

Promoção válida de 15.05 a 15.09.2013. Consulte o regulamento completo no site 

www.maxtotalalimentos.com.br/ilhadomax. .Imagens meramente ilustrativas. Certificados de 

Autorização CAIXA nsº 3-0564/2013 e 6-0534/2013. 

Nesse trecho, começa-se a pensar por que motivo o regulamento não se encontra no 

anúncio. Só  resta recorrer ao regulamento completo no site. Aqui as imagens são meramente 

ilustrativas, ou seja, fique atento! As imagens podem enganar, no entanto, há certificados de 

autorização, o que nos deixa seguros, principalmente, pelo nome CAIXA, a Caixa Econômica 

Estadual ou Federal. Sendo garantido pelo governo, pode-se ficar seguro. 

 Não há dúvida de que o texto transmite uma ideia de segurança e credibilidade, 

porém, depois de uma análise mais apurada, percebe-se que há uma indução a  erro, porque a 

promoção, em um primeiro momento, refere-se à família multiespécie, daí a personificação, já 

que,  na ilha,  é permitido levar humanos ou não. 

A promoção refere-se à ilha que é do Max . Somente na última linha, surgem dois  

asteriscos com a seguinte advertência: O cão Max não terá acesso à faixa de areia da ilha por 

motivo de saúde pública. 

 

http://www.maxtotalalimentos.com.br/ilhadomax.
http://www.maxtotalalimentos.com.br/ilhadomax.
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Trata-se de uma propaganda enganosa em que o cachorro ganha a promoção, mas 

não a recebe. O conteúdo não pode ser considerado como politicamente correto, já que, 

segundo Lurker (2003, p. 337), uma ilha  

 

Em sua forma ideal circular participa da simbologia do círculo. A deusa-mãe 
hindu Shakti reina em meio à dourada e redonda ilha de joias. Como símbolo 
de perfeição, a ilha é uma morada livre de preocupações no além; as ilhas 
dos bem-aventurados, citadas pela primeira vez em Hesíodo (Obras e Dias, 
séc. VI a.C.), têm o mesmo significado do Elísio, para onde são 
transportados heróis eleitos. 

 

Lurker diria que o criador da peça soube utilizar a bola redonda como símbolo da 

ilha, mas a morada não é livre de preocupações (com quem deixar o cão?) e nem se pode 

transportar o  ganhador da promoção até essa ilha,  ele está proibido de ter acesso à faixa de 

areia. 

A ilha é oriunda de um grande círculo vermelho, há uma suave onda verde embaixo 

dessa bola.  Há duas palmeiras: uma do lado esquerdo e outra do direito. Ainda no direito, há 

um pedaço de um guarda-sol laranja,  cor  estimulante. Do lado esquerdo há também duas 

bandeiras flamejantes contendo o nome Total Max. 

A imagem do Max se encontra no canto inferior à direita, com a língua de fora, 

sugerindo muito calor. Bem ao fundo, do lado esquerdo, outra ilha.  

Em uma perspectiva, veem-se quatro jovens gritando, pulando de felicidade, como se 

eles tivessem ganhado o concurso da ilha do Max. A presença dos quatro jovens não é tão 

marcante quanto a de Max, aliás  percebe-se que ele é colocado em uma imagem maior, 

símbolo incontestável da importância do cão.  

Do ponto de vista do desenvolvimento, reconhecemos que, como regra geral, 
os tamanhos dos objetos pictóricos provavelmente devam ser iguais antes de 
ser diferenciados. Presumimos que os tamanhos não sejam diferenciados a 
menos que haja boas razões para isso (ARNHEIM, 2000, p. 184).  
 

O cão encontra-se em primeiro plano e os jovens em segundo. Como estão usando 

óculos escuros, fica difícil analisar o olhar dos humanos. O punctum é o olhar do cão. 

O fundo azul claro esbranquiçado sugere paz e tranquilidade. O céu se mistura com o 

mar. É difícil afirmar qual dos tons de azul é mais límpido. Com exceção do rapaz à esquerda, 

os outros três, duas moças e outro rapaz,  usam tons de azul, passando mais ideia de segurança 

e, certamente a cor da marca Total Max como forma de fixação. 

 



 118 

A personificação é evidente porque aparentemente o cão pertence à “família 

multiespécie” (ele é fotografado ao lado da família) , a ilha é do Max. No entanto , apesar do 

exposto,  a propaganda produz imagem positiva ao valorizar algum benefício de um 

produto/serviço ( nesse anúncio anuncia-se uma promoção, uma viagem para a ilha do Max), 

porém pode gerar também uma imagem negativa. Ao analisar mais atentamente, o 

consumidor poderá  se sentir ludibriado porque, na imagem há a família multiespécie, no 

entanto, se essa família ganhar a  promoção o cão não poderá participar, já que é proibido o 

acesso à ilha de cães por motivos de “saúde pública”.  

Por conta dessa realidade, fez-se necessária a redação de um Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, cujo objetivo é o de se fazer obedecer a uma série de 

questões éticas que precisam ser seguidas pela propaganda. 

O Código tem  cinco  capítulos que consideram todos os aspectos básicos 
da atividade publicitária e conta com 21 anexos sobre a propaganda de 
setores específicos do mercado. [...] A atividade da entidade é intensa. Seja 
para analisar as denúncias recebidas e julgar os casos pertinentes, seja para 
divulgar as decisões, evitando prejuízos aos consumidores (e concorrentes) 
e criando ‘jurisprudência’, seja mantendo o texto do Código sempre 
atualizado, através de revisões e adendos (SAMPAIO, 2013, p. 215).  

 

O anúncio em questão não deve virar jurisprudência. Temos uma personificação, mas 

um caso  que deve ser conduzido ao CONAR.  
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ANÁLISE 11 
 
 
 

 
 
 
Figura 27. Agener União – produtos veterinários14 

 

14 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, dezembro de 2013, fascículo 411, p. 17. 
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O título-notícia que apresenta um fato ou notícia relacionada ao assunto,  afirma: 

Quem é amigo de verdade cuida com carinho. Trata-se de um chamamento que nos faz 

refletir porque o título sensibiliza e pede (ou sugere?) cuidado com os pets. Só um amigo de 

verdade pode  cuidar daqueles que amamos. Em seguida, o  subtítulo: Linha antiparasitárias 

Agener União, induzindo-nos a saber da existência dessa linha.  

Embaixo das embalagens, o texto: Amizade é via de mão dupla. Com o seu animal de 

estimação não é diferente. Ele te (sic) dá alegria e você cuida dele. Por isso, consulte um 

veterinário e proteja o seu melhor amigo com os antiparasitários da Agener União. Mais 

qualidade de vida para o seu pet. O texto é contundente, já que afirma que amizade é via de 

mão dupla. Em outras palavras, quando se doam atitudes boas, vamos recebê-las de volta. A 

vida é feita de idas e vindas. 

Ao término da página, um fechamento objetivo e informativo: Consulte sempre um 

veterinário e, do lado direito, em frente a esta afirmação, Agener União – Saúde Animal- 

Divisão Saúde Animal da União Química Farmacêutica Nacional S/A- www.agener.com.br – 

SAC 0800 7011799.  

Há aqui, como na peça do produto uma figura triangular.  

No fundo, um horizonte, uma gradação, uma luz que vem de cima: o céu azul 

encontra-se com uma linha de terra seguida de um campo verde finalizado pela cor branca até 

o término da propaganda. Há duas “mãos”, ou melhor, uma mão humana e uma pata enorme. 

Embaixo delas, sete embalagens do produto Mectimax. 

A imagem é simbólica. No capítulo dois explicou-se como os pets foram sendo 

humanizados. Citou-se a família multiespécie.  De um lado há uma mão, visivelmente 

masculina, de outro uma enorme pata. Não se sabe se o cão é macho ou fêmea, no entanto o 

que importa é a união do homem com os animais. Juntos formam uma grande família divina, 

as mãos estão em perspectiva, mas ao fundo tem-se o céu e a natureza. 

A autora Roseli Behaker, em seu artigo Orientando-me por vias sensoriais e 

percebendo (2012,p.107-108), afirma que resgatou do escrito de Brun (1990, p.127) o 

seguinte texto acerca da mão e do toque: 

O tocar implica, com efeito, a vontade e o desejo de seguir uma superfície e 
de desposar uma forma; longe de ser a exteriorização de um antagonismo, o 
tocar ausculta [...]. É por isso que a mão que toca é uma mão que explora um 
contorno, tacteia uma consistência, roça uma superfície, enlaça um volume, 
sopesa uma massa, irradia ou aprecia um calor. Graças a ela, o organismo de 

 

http://www.agener.com.br/


 121 

que é a mensageira tenta ir além de si mesmo e incorporar o que lá está, ou 
incorporar-se no que está fora dele.  

 

Nesse caso, a mão do homem está carregada de intenção. Embora esteja em uma 

posição de superioridade, ela está  acima da pata do cão, é possível supor que tal 

superioridade talvez servisse para auxiliar o cão, já que o produto ao qual a imagem se refere 

foi produzido por um ser humano. 

Afinal,  
Tocar é, ao mesmo tempo, ser tocado por aquilo que se toca; o olho pode ver 
sem ser visto, a orelha escuta sem ser ouvida, mas a mão não pode tocar sem 
ser, ela própria, tocada. Esse duplo tocar produz, como sublinha Jean Nogué, 
uma espécie de reflexão do tocar sobre si próprio, uma vez que o próprio 
órgão da sensação se pode tornar objeto de outra sensação da mesma ordem 
(BRUN, 1990, p.129. In: Garcia 2012, p. 109).  

 

Olhar para a imagem de uma mão humana segurando a pata de um animal pode 

remeter, inconscientemente, à imagem pintada por Michelangelo por volta de 1510 em que ele 

retrata a Criação de Adão. Trata-se de um afresco localizado na Capela Sistina. Nessa imagem 

renascentista, o pintor revela um mundo vasto de simbologias e mistérios.  

De acordo com Dondis (Apud in GOMES FILHO, 2009, p.17), 

Captamos a informação visual de muitas maneiras. As forças perceptivas e 
cinestésicas de natureza filosófica são vitais para o processo visual. Nossa 
maneira de permanecer em pé, de nos movermos, assim como de reagir à 
luz, à escuridão ou aos movimentos bruscos são fatores importantes para o 
nosso modo de perceber e interpretar mensagens visuais. Todas essas 
respostas são naturais e atuam sem esforços; não temos de estudá-las e nem 
aprender a dá-las. 

 

No referido afresco, o pintor representa Deus dando vida a um humano, retratando   o 

princípio da criação. Lurker (2003, p.164) afirma que 

Segundo concepção bíblico-israelita, o motivo da criação é uma alocução de 
Deus. Deus denomina a criatura, e a sua palavra torna-se criatura [...] 
Profetas e escritos judaicos tardios entendem a criação como prenúncio da 
redenção.[...] As criaturas são uma reprodução daquilo que Cristo é na 
realidade original.   

Deus, de modo solene, veste um manto branco e tem a seu lado anjos. Deus 

encontra-se abraçado à figura de um anjo. Ao seu lado, figuras humanas incompletas. Aqui a 

figura divina surge em um outro espaço diferente do de Adão, há universos distintos entre o 

criador e a criatura: há uma imagem celestial que se destaca em relação a Deus, enquanto 

Adão aparece totalmente humano em suas formas. E quando este levanta seu braço é quase 
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tocado pelo braço direito de Deus. E é nesse momento que se dá a criação. Tem-se na figura a 

união entre o jovem (Adão) e o idoso que representa a figura de Deus.  

Embora Deus não tenha chegado a tocar a mão de Adão, faz-se necessário observar o 

olhar fixo de Adão aguardando ser tocado. 

É possível que Michelangelo tenha criado propositadamente esse hiato com o 

objetivo de concentrar a energia no ser ou não ser, no existir ou não existir entre a raça 

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 28. Michelangelo, Capela Sistina, século XVI (detalhe) 15 
 

No entanto, o que se vê na imagem da Revista Cães e Cia, exatamente, é um toque, 

não deixando dúvidas da união do racional com o chamado irracional, seria, assim, o 

nascimento de uma nova raça?  

 O fundo da embalagem é azul, dando ideia de segurança, mas os produtos contendo 

3mg e 12mg possuem uma tarja laranja (os do lado esquerdo) como sinal de alerta. 

15 Fonte: http://www.ynternix.com/imagens/a-criacao-de-adao.jpg. Acesso em 8 de maio de 2014. 
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A imagem poderia ocorrer em qualquer lugar da natureza onde o céu e a terra se 

encontrem. Esse encontro talvez  seja o exemplo mais simbólico de personificação, sendo 

possível, até, cotejar a imagem à da Capela Sistina em que Deus “cria Adão”.  
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                        ANÁLISE 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura29. Anúncio PipiDolly’s – produtos veterinários16 
 
 
 

16 Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, fevereiro de 2013, fascículo 412, p. 69. 
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A seguir, a análise da peça publicitária da anunciante Microban, cujo produto é 

Pipidolly’s. O Sanitário do seu Cão, veiculada em página inteira.  

O título declara: A realeza escolhe PipiDolly´s. Esse é um título-seletivo pois se 

destina a determinado segmento da clientela,  que seja abastado e refinado. 

Há um texto do lado direito inferior.  A Pipi Dolly’s e a Microban apresentam  o 

único sanitário para cães com proteção antibacteriana nas grades, eficaz contra a 

proliferação de bactérias nocivas e causadoras de mau odor. Com Microban o produto 

torna-se continuamente mais higiênico e seguro para os animais, com inibição de odor e 

também mais fácil de limpar. A proteção é durável por toda a vida útil e resistente aos 

procedimentos recomendados de limpeza.   

Durante a leitura do texto, já se pode observar que a peça retrata a personificação 

como recurso persuasivo, uma vez que se trata do único sanitário para cães com proteção 

antibacteriana nas grades, eficaz contra a proliferação de bactérias nocivas e causadoras de 

mau odor. Em pleno século XXI criar  um sanitário para pets é  compará-los aos seres 

humanos.  

Em relação às imagens, há, inicialmente, três “invasões”: a primeira vem do lado 

direito e conta com a presença de um cão abanando o rabo, embaixo dele o texto: PipiDolly’s. 

O sanitário de seu cão. A segunda vem no final da peça, lado esquerdo, 8 cores diferentes dos 

sanitários, com os dizeres: Acesse www.pipidolly’s.com.br . Escolha sempre o original (há 

sanitários falsificados?). Pipidolly’s e o fone: +55 (51) 3330-0015. A terceira invasão refere-

se a uma caixa contendo todo o texto do anúncio. Existem, na verdade, agressões visuais em 

relação à imagem. 

O olhar do homem vai em direção ao cão e o da mulher também. O punctum aqui 

encontra-se na figura do cão. Os três possuem a mesma estrutura de vestimenta. 

Os três elementos posicionam-se harmoniosamente, concretizando a personificação. 

A imagem pode ser lida da esquerda para a direita. Assim: 

 
Uma vez que um quadro é “lido” da esquerda para a direita, percebe-se o movimento 
pictórico em direção à direita como o mais fácil, requerendo menos esforço. Se ao 
contrário, vê-se um cavaleiro atravessar o quadro da direita para a esquerda, ele 
parece sobrepujar maior resistência, investir mais esforço e portanto avançar mais 
lentamente (ARNHEIM, 2000, p. 26). 
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No fundo, há um índice de uma grossa coluna rósea. Ao lado dessa coluna, há 

índices de palmeiras. Há dois tronos de cores escuras (indicando austeridade), lembrando o 

estilo rococó. O leitor só conseguirá visualizar uma parte do trono à esquerda. No outro trono, 

do lado direito, uma rainha ou princesa com uma peruca branca e um vestido refinado e 

trabalhado dessa época, cujas cores predominantes são o branco e o dourado (ou seja, a pureza 

junto à riqueza).   

Sua Majestade encontra-se de lado. Em cima do trono da esquerda, está um criado ou 

um súdito, maquiado, também de peruca branca, com uma blusa rendada e com algo que 

lembra um guardanapo de renda envolto em seu pescoço, suas roupas são também brancas e 

douradas. A estampa é a mesma da rainha/ princesa. Ele lhe entrega um poodle bem branco. 

Em um primeiro momento tem-se uma certa dificuldade em visualizar o pet por inteiro, pois o 

fundo do ambiente é branco, assim como as mangas e os babados. O cão parece resignado à 

sua nova condição: é ele que vai se sentar no trono do lado esquerdo ou “nos tapetes 

sanitários”? 

Em um primeiro momento, é o que se nota, porém, ao olhar mais detalhadamente, 

percebe-se a brincadeira feita pelo autor da imagem. O trono, na verdade, é como 

popularmente é chamado o vaso sanitário. O banheiro foi instituído por volta de 1668 na 

Europa, especificamente na França. Antes disso, os  nobres da época tomavam banho em 

espécies de banheira dentro de seus próprios aposentos e suas necessidades fisiológicas eram 

despejadas em penicos de louça. No dia seguinte, eram despejados em poços ou no próprio 

quintal. Aqui, o poodle é comparado a um rei, afinal ele terá o Pipidolly’s, um sanitário 

específico para o seu cão. 

Lurker (2003, p. 736) afirma que a simbologia da palavra trono refere-se àquele que  

está sentado e é soberano em relação ao que está em pé; o trono pertence aos 
Símbolos de Soberania mais antigos, tanto no campo sacro como no profano. 
Segunda antiga concepção do círculo da ‘mãe das divindades’, o trono –
imaginado como feminino – teria gerado o rei (segundo W.Helck, WdM 1, 
p. 367); alguns pesquisadores vêem em Ísis o poder personificado do trono. 
Entre os hititas a personificação do trono era considerada um ser divino. Os 
romanos já conheciam a simbologia do estar sentado e do tronar desde os 
etruscos. Como símbolo de uma presença invisível , espiritual, o ‘trono 
vazio’ era uma ideia comum no Oriente antigo e foi incorporado pelo 
cristianismo: Hetoimasia. Na Idade Média, o trono de Salomão era modelo 
do trono do juiz messiânico e símbolo de Maria, que, por sua vez, serve de 
trono a Cristo. Segundo o Alcorão , o trono de Alá abrange as imagens 
primitivas de toda existência; de forma similar encontra-se no VT que o céu 
todo é trono de Deus e a terra o escabelo de seus pés (Is 66,1) e, finalmente, 
também a flor de lótus como trono de Buda é símbolo do cosmos. O trono, 
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como ponto de cristalização do universo, é assimilado por rainhas e 
imperadores, que se sentem como representante da divindade: os tapetes que 
cobriam o trono dos reis dos sassânidas, Cosrau II, indicavam as quatro 
estações, o baldaquino o céu.  

Verifica-se que há uma sugestão de que o cão vai se sentar, daí ele ser considerado 

um nobre também.  

O criador da peça mistura a nobreza, acrescentando oito cores diferentes dos tapetes 

sanitários, objetos contemporâneos. Há ao lado direito, canto superior, uma moldura redonda 

cuja borda é composta por delicados arabescos, ostentando a silhueta de um cão que 

movimenta o rabo e aparenta felicidade, pois afinal, fazer suas necessidades agora ficaria mais 

higiênico.  

As cores amarela e dourada representam a riqueza, a opulência de toda a peça. A cor 

dourada, conforme Chevalier (2000, p. 669) afirma  

É considerada na tradição como o mais precioso dos metais, o ouro é metal perfeito. 
[...] na Índia, é a luz mineral [...] tem o caráter ígneo, solar e real, até mesmo 
divino[...] os ícones de Buda são dourados, signo da iluminação e da perfeição 
absoluta. 
 

Desse modo, há predominância das cores dourada e branca. O pet aqui poderá sentar-

se no trono e ter uma vida digna de um rei. 

Os personagens parecem estar em um jardim de inverno. A cena remonta 

provavelmente aos séculos XVII ou XVIII. O profissional retratou uma cena dentro de um 

ambiente de nobreza, de riqueza e a criação de um “vaso sanitário” é mais um exemplo de 

personificação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas 
faculdades mentais [...]. Os Animais, como o Homem, demonstram 

sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. 
Charles Darwin 

 
 

A aproximação entre o homem e os animais integra o discurso publicitário 

contemporâneo, especialmente no que concerne ao emprego da personificação dos animais 

domésticos. A atribuição de qualidades ou gestos inerentes aos seres humanos aos animais 

domésticos tem sido um recurso recorrente em diversos anúncios de produtos e serviços. Na 

busca pela compreensão desse fenômeno, o presente estudo dedicou atenções à interação entre 

os homens e os animais domésticos, ao crescimento do mercado consumidor de produtos e 

serviços dedicados a esses e, de modo especial, ao exame da linguagem e do discurso visual 

empregados em peças publicitárias no segmento ou universo pet. 

A interação entre homens e animais domésticos é bastante antiga. As transformações 

nessa relação foram muitas e intensas. A partir de concepções históricas e antropológicas, 

apontou-se nesse estudo a consolidação da família multiespécie. Isto é, uma concepção de 

unidade familiar que leva em conta a presença de animais domésticos (gatos, cachorros, 

pássaros, entre outros) – os chamados pets. Observou-se que ,ao longo de cerca de 20 anos, as 

condições propiciadas pela vida contemporânea, redução no número de filhos, vivência em 

grandes centros urbanos e outros condicionantes socioeconômicos, indicam o crescimento da 

adoção dos pets como seres dotados de afetividades e participação importante no núcleo 

familiar. 

Em movimento simultâneo à formação da família multiespécie, a atenção e a 

exigência no tratamento dos pets despertou uma parcela importante do mercado consumidor 

dirigido a serviços veterinários e estéticos, produtos e remédios. Consumidores exigentes, os 

donos de pets buscam os mais avançados produtos e serviços na manutenção do bem-estar de 

seus animais domésticos.  Atendendo a crescente demanda, o mercado oferece esses serviços 

de modo sistemático e investe cada vez mais em pesquisas nessa área, bem como em 

publicidade para o aumento de vendas. Foram apresentados dados durante o estudo aqui 

desenvolvido que nos mostram que o mercado de produtos e serviços dedicados aos pets 
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amplia-se de forma gradual e acelerada a partir de índices que não podem ser desprezados 

pela publicidade. 

Nesse ponto, o levantamento da história da propaganda e publicidade nos fez 

compreender como o discurso publicitário foi se aperfeiçoando e tomando características 

atuais. Dos anúncios dos remédios ou dos produtos atrelados à imagem de atrizes e atores 

hollywoodianos, a publicidade desenvolveu um percurso sustentado pela retórica e, 

especialmente baseado na persuasão e na sedução através da palavra e da imagem. Para 

atingir seus objetivos, a publicidade costumeiramente lançou mão das figuras de linguagens – 

que são muitas – porém, para esta pesquisa interessou um estudo aprofundado sobre a 

personificação. Interessava perceber como a atribuição de qualidades, comportamentos, 

atitudes e impulsos humanos  aos animais irracionais se constituiria como recurso persuasivo 

nas campanhas de produtos e serviços dedicados aos pets.  

Observou-se atentamente de como o discurso publicitário desvia os elementos de 

uma linguagem prosaica do seu uso normal, criando uma nova linguagem. Aqui, ressalte-se 

que a personificação ou, ainda, a humanização dos animais já consistia um mecanismo 

recorrente em lendas e na literatura. Diversos animais surgem nas fábulas com características 

e comportamentos inerentes aos seres humanos e têm papel fundamental no entendimento de 

histórias universalmente famosas. Por essa e por outras razões, não  parece tão estranho 

quando em um anúncio publicitário um gato ou um cachorro assumem uma posição 

humanizada. O mercado publicitário somente amplia os horizontes abertos por essas histórias 

culturalmente familiares. 

Verificou-se, ainda, que essa interação entre homens e animais domésticos assume 

novas dimensões em tempos atuais, não somente a partir da concepção da família 

multiespécie, mas também pela divulgação de pesquisas científicas, médicas, veterinárias e 

mercadológicas que se preocupam com a interação homens/animais domésticos. Assinalam-se 

as reportagens em revistas e jornais de grande circulação, tais como a Superinteressante, a 

Galileu e a Folha de São Paulo que trazem abordagens relevantes sobre os novos tratamentos 

estéticos e veterinários dedicados aos pets. Inclua-se, nesse contexto, ainda, a emergência de 

lojas especializadas em produtos e serviços nessa área, tal como a Cobasi e o Grupo Pet 

Center Marginal – verdadeiros shoppings dedicados ao “mundo pet”. 

Para a análise aprofundada sobre a personificação em peças publicitárias atuais de 

produtos e serviços dedicados aos pets, partiu-se destes primeiros pressupostos arraigados na 

relação homem/animal doméstico e no crescimento do “mercado pet”. Selecionaram-se para o 
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exame anúncios veiculados, em 2013, na Revista Cães e Cia, uma das revistas especializadas 

e de maior circulação na América Latina. O estudo abarcou os fascículos entre os números 

401 e 412. De começo, selecionadas todas as propagandas de página inteira e de meia página, 

sendo eliminadas as de um quarto de página e aquelas de dimensões menores. Já num 

segundo momento da investigação, delimitaram-se para análise 12 peças ,uma por fascículo. 

Cabe, aqui, destacar que a presença da figura de retórica personificação constituiu-se no 

principal critério para a seleção das peças. A partir desta organização, foram formados dois 

grupos: no primeiro, aquelas em que os elementos de personificação estão no texto e, no 

segundo, as que os apresentam por meio de imagens. Os caminhos percorridos para a seleção 

final são descritos e bastante explicitados no apêndice deste estudo, assim como em seus 

anexos. 

Com as peças selecionadas, o desafio do presente estudo concentrava-se na análise 

do discurso publicitário ali constituído: compreender uma peça publicitária, os seus 

significados e os elementos que a compõem era a tarefa da investigação que se embasou, 

particularmente, em teorias que se embrenham em relações espaçotemporais, culturais e 

comportamentais. Nesse esforço, empregaram-se recursos advindos das áreas da 

Fenomenologia e da Proxêmica como instrumental para a tradução dos filtros condicionantes 

da percepção humana no ato da produção e recepção do discurso publicitário. Acrescidos pela 

observação da visão semiótica e da fenomenologia pontyana, da gestalt, da simbologia das 

cores e do espaço íntimo, que regem o discurso visual e textual das campanhas publicitárias. 

As doze peças selecionadas tiveram sua análise baseada em ordem hierárquica que 

partia do exame dos seguintes elementos: título; texto; imagem; cor; espaço e, principalmente, 

qual o atributo de personificação que existiria naquela peça (o porquê da personificação). A 

partir dessa organização,  não necessariamente nessa ordem, percebe-se que o discurso 

publicitário voltado aos produtos e aos serviços dedicados aos animais domésticos recorre a 

instrumentais sofisticados de sedução e persuasão. As peças trazem títulos chamativos que 

evocam confiança, segurança e humor. Já os textos mostram os benefícios e as vantagens dos 

produtos e/ou serviços – os enunciados apresentam uma redação direta, imperativa e que não 

dá margens às dúvidas, uma vez que têm como objetivo principal “convencer” sobre as 

benesses do produto e/ou serviços. Algo relevante e que foi considerado nas análises 

realizadas é a questão espacial,(a distribuição que se coloca nas peças) – esse atributo aponta 

o significado dos elementos dispostos na peça gráfica. 
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A interpretação da mensagem de cada peça publicitária se completa pela observação 

das relações estabelecidas entre as cores, rigorosamente selecionadas em função da 

simbologia, e as imagens reproduzidas que remetem aos valores da sociedade moderna. 

Todos os elementos de análise somados ofereceram as condições necessárias para 

justificar o atributo de personificação de cada peça gráfica. Em muitas delas, gatos e 

cachorros surgem em atitudes e comportamentos humanos; usam  roupas e óculos; ouvem 

música,  usam o vaso sanitário , além de bobbies nos pelos; são marinheiros, empresários, 

vendedores, donos de ilha, nobres. O que as peças mostram, fundamentalmente, são cães e 

gatos que pertencem à família multiespécie e que são próximos em afetividade aos seres 

humanos. Para os donos desses animais domésticos, o que as peças “vendem” é que eles 

merecem o mesmo grau de sofisticação e exigência que  os  seres humanos imersos na 

sociedade atual. 

Em síntese, percebeu-se durante o estudo que o discurso publicitário dirigido aos 

produtos e serviços para os pets obedece a diversos fatores, influenciados pela história e 

percurso da publicidade, pelas demandas e exigências modernas do mercado de produtos 

voltados aos animais domésticos que integram, agora, a família multiespécie, além dos novos 

atributos que são dados aos animais domésticos pela mídia e veículos de comunicação. Esses 

condicionantes estruturam o discurso publicitário calcado na figura de linguagem retórica da 

personificação, aproximando a figura dos humanos e dos animais e, mais do que isso, 

despertando valores subjetivos e implícitos ligados à afetividade que esses animais evocam 

em seus donos.  

De certo modo, esses animais são humanizados, uma vez que é por meio do afeto e 

da adoção de atitudes e comportamentos humanos que eles se aproximam de seus donos. A 

persuasão e a sedução estão perfeitamente organizadas no discurso publicitário e puderam ser 

identificadas ao longo do estudo desta tese. 
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APÊNDICE 
A seguir relacionamos o levantamento das peças publicitárias, destacando as que 

apresentam o recurso da personificação. Na classificação, temos três níveis de tabelas por 

fascículo da Revista (página inteira, meia página e que apresentam personificação): 

Finalmente a análise feita baseou-se em aspectos da fenomenologia  pontyana 

(exames perceptivos); da gestalt (análises espaciais) e em estudos sobre  os elementos 

simbólicos que compõem a peça publicitária (incluindo neles as cores). 

No apêndice , serão relacionadas as peças publicitárias, destacando as que 

apresentam o recurso da personificação. Na classificação, há três níveis de tabelas por 

fascículo da Revista (página inteira, meia página e que apresentam personificação).  

TABELA 2. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fascículo 401 (página inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
Contracapa  Bayer 

7 Royal Canin 
9  Skuby 
11  Astro Vitality 
13  Protetor Pet 
17  Premier 
19  Vetnil – Linha Pet Gold 
29  Total Naturalis 
31 Certifect para Cães 
39 Royal Canin 
63 Anuário Cães e Cia 2012/2013 
71 Guia Cães e Cia. Multimídia 
72-73 (peça dupla) Baw Waw 
74 Operação Verão Ceva 
75 Doggos HD 
77 ATACAMA 
7  Royal Canin 
78 Kylon 
79 AGI 2 Speed: a Evolução da AGC2 
80 Pet Med 
81 Petiscão Dried 
82 Condroflex 
83 Pet Flex e a Linha Grooming 
84 Pit Dog Petiscos- Natural Treats 
85 Pipidolly’s da Macroban 
98  Canil Von Wemba/Rot Weillers  
107 (segunda capa) Magnus Eco 
108 (capa final)  Pet Center Marginal 

     Totalizando 27 peças 
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TABELA 3. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fascículo 401 (meia página) 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
15 Vital Can (fórmula Premium) 
15 Vital Can-Pro 
33 Vitasil Energy 
33  Pipi Dog 
68 Espaço Agility 
69 Coleção Cães e Cia 
76 Microchip Partners 
76 Clube Criador Amigo 
86 Produtos Agevet 
86 Quinoa/Extreme Repair Professional 
87 Ideal Vet 
87 Pet Society 
88  Mundo Animal/ Linha Otológica 
88  Premiatta 
89 Polo- Linha de Roupas Pet 
91 Propaganda de Cães Importados dos EUA 
10 Canis Kaiser Wappen e Schwarzen Mantel 
100 Canil Vale dos Meskitas/Rottweiller 
101  PrinzenTor/Cães de trabalho  
102 Canil Villagio Del Valle 
103 Criador Oliver Benn 
104 Criador Goliath Stonewalls Kikkawa 
104 Criador do Vizslo Carioca 

     Totalizando 24 peças 
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TABELA 4. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fascículo 401 (com 
personificação) 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
Contracapa (capa 1) Bayer e o Advocate- página inteira  
15  Vital Can (fórmula Premium)- página inteira 
17  Premier – página inteira 
19  Vetnil- página inteira 
29 Naturalis- página inteira 
33  Vansil- metade da página 
33  Pipidog- metade da página 
72-73 BawWaw – página dupla 
74 Operação Verão Ceva – página inteira 
75 Doggos HD – página inteira 
81 PestiscãoDried – página inteira 
83 Pet Flex – Lima Grooming – página inteira 
84 Pit Dog Petiscos – página inteira 
85 Pipi Dolly´s – página inteira 
86  Agevet – metade da página 
86  Quinoa- metade da página 
87  Pet Society – metade da página 
88  Mundo Animal - metade da página 
88  Premiatta - metade da página 
89 Polo- metade da página 
107  Magnus Eco – página inteira 

    Totalizando 24 peças 
  

 



 144 

 
TABELA 5. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 402 (página inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
Contracapa, Capa e 2  Advocate da Bayer 
7  Royal Canin 
9  Algomix 
11 Novo Sapeca da Supra 
13  Pet Nutre 
15  Protetor Pet 
17  Vital Can 
19  Premier/Alimentos Super Premium 
21  Treinamento Canino 
29 Aurivet Clean da Vetnil 
35  Naturalis 
37  Frontline 
39  Magnus Eco 
45  Royal Canin 
74  Expo Pet Maceió 
75  Sobraci (Sociedade Brasileira de Cinofilia 

Independente) 
77  Guia Cães e Cia Multimídias 
78-79 Groomers Team Brasil 
80-81 BawWaw 
82  Máquina de Secar Amigos Kyklon 
83  Doggos HD 
84  Produtos Costasul 
86  Pipi Dolly’s 
87  Petiscão Dried 
96  Criador Wind Spirit 
97  Criador Sheperd Kross 
111 (capa) Hospital Veterinário Pet Center Marginal 24h  

     Totalizando 28 peças 
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TABELA 6. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 402(meia página). 

Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
53  Pipi Dog 
53  Canil Copacabana 
63  Cães e Cia na internet – TV- Cães e Cia 
63  Coleção Cães e Cia 
66 Anuário 2012/2013 
66  Bilisko 
73  Espaço Agility 
85  Microchip 
85  Clube Criador Amigo 
88  Nutrisana 
88  Quinoa 
89  Agevet 
89  Ideal Vet 
90  Pet Society 
90  Pet Med 
91  Pet Tour 
91  Premiatta. 
92  Polo 
93 Adestrador Profissional Ronaldo 
94  Dogspot/Pet Hotel 
98  J. Passarelli Canil 
99  Mountain Bulldog Kennel 
101  Golden Sunset Filhotes disponíveis 
108  Canil Vizsla Carioca 

     Totalizando 24 peças 
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TABELA 7.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 402 (com 
personificação). 

Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
Contracapa Advocate Bayer – página inteira 
11  Novo Sapeca – página inteira 
17  Vital Can – página inteira 
29  Vetnil – página inteira 
35 Total Naturalis – página inteira 
39 Magnus Eco – página inteira 
53 Pipi Dog – metade da página 
77  Guia Cães e Cia Multimídia- página inteira 
80-81 BawWaw – páginas duplas 
83 Doggos HD – página inteira 
84  Costasul- página inteira 
86  Pipidolly’s - página inteira 
87 PetiscãoDried – página inteira 
88 Quinoa – metade da página 
89 Agevet – metade da página 
93 Roja´s Pet – metade da página 
94 Dogspot – metade da página 
111 Operação Verão Ceva – página inteira 

    Totalizando 19 peças 
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TABELA 8. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 403 (página inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 Contracapa Free Clear. 
7 Super Premium Frost Supra 
9 Royal Canin 
10-11  Royal Canin 
15 Protetor Pet 
17  Royal Canin 
19  Vital Can 
21 Certifect 
31  Magnus 
61  Royal Canin. 
75  Guia Cães e Cia Multimídia 
76  Doggos HD 
77  Cepav 
78  Clippertec/Kyklon 
79 Vital Can 
81 Caninu´s Protein 
82  Pipi Dolly’s 
90  Farmina Pet Foods 
96 Criador Solar Wonderful Kennel 
98  Criador Golden Trip RJ 
111 (penúltima capa) Operação Verão Ceva 
112 (última capa)  Pet Center Marginal 

    Totalizando 22 peças 
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TABELA 9. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 403 (meia página). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
63  Pipi Dog 
63  Coleção Cães e Cia 
67  Top Cães- Anuário 2012/2013 
67 Bilisko 
72  Espaço Agility 
73 Cães e Cia. na internet 
80  Microchip 
80 Clube Criador Amigo 
83 Ideal Vet 
83  Gaiolas Londrina 
84  Agevet 
84  Pet Tour 
85  Quinoa 
85  Pet Med 
86  Genesis Premiatta 
86  Nutrisana 
87  Pet Society – lançamentos 2012  
87 Polo 
91  Boston Terrier/Criador 
92 Criador Macibs Kennel 
93  Canil Royal Cohors 
94  Canil Aventura do Chihuahua 
95  Criador Nevado de Cachi 
101  Prisman Canil 
101  Canil Cinzas do Fênix 
102 Malibrasil 
103  Canil Planetas Patas 
107  Canil Recanto Alto 
108  Canil Vizsla Carioca 

    Totalizando 30 peças 
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TABELA 10.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 403 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 (contracapa) Free Clear – página inteira 
7  Super Premium Frost – página inteira 
13  Algomix – página inteira 
19 Vital Can – página inteira 
31 Magnus Eco – página inteira 
63 Pipi Dog – metade da página 
79  Costasul – página inteira 
81  Caninu’s protein – página inteira 
82 Pipidolly´s – página inteira 
84 Agevet – metade da página 
85 Quinoa – metade da página 
87 Lançamentos 2012 – metade da página 
87 Roja´s Pet – metade da página 
103 Planeta Patas – metade da página 
111 Verão Ceva 

    Totalizando 17 peças 
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TABELA 11. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 404 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
 2 (contracapa) Free Clear 
4-5 (páginas duplas) Royal Canin 
9  Alcon 
11 Novo sapeca da Alisul 
13  Pet Nutre 
15  Vital Can 
17  Protetor Pet 
68  Costasul 
69  Clippert/Kyklon 
70  Microchip 
70  Clube Criador Amigo 
73  Pipi Dolly’s 
74  Pet Flex 
81 Malabo APD – Pet Resort 
82 Canil J. E. Bull’s Red 
88  Criador Hampton Court 
89  Hampton Court 
98  Criador Les Amis Semogedas 
99  Canil New Everest 
107  (penúltima capa) Magnus 
Última Capa  Pet Center Marginal 

    Totalizando 21 peças 
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TABELA 12. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 404 (meia página). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
31  Canil Blendale 
31  Top Cães Anuário 2012/2013 
64  Espaço Agility 
65  Coleção Cães e Cia 
66  Cães e Cia na internet 
75  Agevet 
75  Ideal Vet 
76  Quinoa 
76  Pet Med 
77  Linha Mectal 
77 Genesis Premiatta 
78  Polo 
79  Pet Tour 
83  Criador Bloodhound 
85  J. P. Passarelli Canil 
86  Criador Energy Dog’s Bull Terrier miniatura 
90  Criador Golden Sunset 
92  Criador Canil Huber Von Sturmhöpe 
93  Criador Auri Petrina 
97 Canil Vongreek 
100  Canil Green House 
100  Canil Lord Blanc 
102  Canil Hayguer 
102  Canil Kopenhagen 
103  Canil Vizsla Carioca 

     Totalizando 26 peças 
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TABELA 13.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 404 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
Contracapa Free Clear – página inteira 
11 Alisul – Novo Sapeca – página inteira 
15 Vital Can – página inteira 
67  Guia Cães e Cia Multimídia- página inteira 
68  Novidades Costasul – página inteira 
71 Pot-Foto – página inteira 
72  Petisquinho – página inteira 
73 Pipi Dolly´s – página inteira 
74 Pet Flex – Linha Grooming – página inteira 
75 Agevet – metade da página 
76 Quinoa – metade da página 
76 Pet Med – metade da página 
78 Roja´s Pet – metade da página 
78  Pet Clinical – metade da página 
81  Malabo APD Pet Resort – página inteira 
107 Magnus Eco – página inteira 

     Totalizando 16 peças 
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TABELA 14. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 405 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 (contracapa) Premier 
4-5 Royal Canin 
9  Alcon 
11  Vital Can 
17  Vetnil 
19  Protetor Pet 
65 Guia Cães e Cia Multimídia 
66  Clippert/Kyklon 
68  Pipi Dolly’s 
82  Solar WonderfulKennel 
83  Canil Sena Sene 
86  Golden Trip RJ 
93  Telleshire 
94  Royal Shower 
95  Criador KaiserlandRottweillers 
96-97  Canil Von House Alcântara 
98  Vale dos Meskitas 
99  Canil Von BR Olívio 
107  Magnus 
108  Pet Center Marginal 

    Totalizando 20 peças 
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TABELA 15. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 405 (Meia Página). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
37  Top Cães e Cia Anuário 2012/2013 
62  Espaço Agility 
63 Coleção Cães e Cia 
69  Ideal Vet 
69  Gaiolas Londrina 
70  Linha Mectal 
70  Pet Tour 
71  Quinoa 
72 Genesis Premiatta 
73  Pet Society 
73  RS Import 
80  Criador New Romanov 
84  Criador Borda da Mata Filas 
84  Canil Rancho do Fila 
85  Canil Itanhandu 
85  Canil Bigfield 
88  Canil Cinzas do Fênix 
89  Canil Basco Von der Teufelshelle 
89  Yabuta Canil 
90 Criador Brilliant Bite 
91 Criador Malibrasil 
91  Canil Von Jeff 
101  Canil Giuzio 
102  Canil Von Jeff 
104  Canil Vizsla Carioca 
104  Magic Grove Corgis 

    Totalizando 26 peças 
  

 



 155 

 
TABELA 16.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 405 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
11 Vital Can – página inteira 
13  Premium Bravo da Alisul – página inteira 
15  Agener União – página inteira 
67  Costasul – página inteira 
68 Pipi Dolly´s – página inteira 
71  Pet Med – metade da página 
72  Roja’s Pet – metade da página 
75  Descãoso – metade da página 
75  Malabo APD – metade da página 
77  Cãofiança – Centro de Psicologia Canina – 

página inteira 
 

107 Magnus Eco – página inteira 
    Totalizando 11 peças 
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TABELA 17. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 406 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2  (contracapa) Protetor Pet 
4-5  Royal Canin 
9  Alcon 
11 Pet Care 
13 Vital Can 
25  Agener União/Hysteril 
29  Royal Canin 
31  Vetnil 
61  Guia Cães e Cia Multimídia 
62 Costasul 
63  Pet flex/Bebedouros 
64 Kyklon – Secadores 
65 Petisquinho 
66  Pipi Dolly’s 
73 Royal Canin e Malabo APD 
76 Criador Macalister 
77 Criador Savage Bull 
81 Canil Cane Club 
82 Cane Corso Canil 
85 Canil Solar Wonderful Kennel 
89 Carlo Von HauseHasse 
95 Pipi Dog 
96   Pet Center Marginal 

    Totalizando 24 peças 
 

TABELA 18. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 406 (meia página). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
59  Coleção Cães e Cia 
67 Ideal Vet 
67 Mundo Animal 
68 Pet Tour 
68 Pet Med 
69 Natural Pet 
70 Pet Society 
71 Roja´s pet 
78  Canil New Romanov 
79  Canil Direnna 
83  Cane Corso Italiano 
88  Canil Giuzio 
92  Canil Vizsla Carioca 

    Totalizando 16 peças 
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TABELA 19.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 406 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
11  Pet Card – página inteira 
13  Vital Can – página inteira 
25 Hysteril – página inteira 
61 Guia Cães e Cia. Multimídia – página inteira 
62  Costasul – página inteira 
65 Petisquinho – página inteira 
66 Pipi Dolly´s – página inteira 
69 Natural pet – metade da página 
70 Pet Society – metade da página 
71 Roja´s Pet – metade da página 
73 Malabo Pet Resort – página inteira 
95 Pipi Dog 

    Totalizando 12 peças 
 

TABELA 20. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 407 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2  (contracapa) Protetor Pet 
7  Alcon Pet 
9  Agener União/Hysteril 
11  Vital Can 
23  Pet Care 
29  Certifect 
59  Guia Cães e Cia Multimídia 
60  Kyklon-Secador 
61  Pipidolly’s 
71  Canil Solar Wonderful Kennel 
72  Criador Hampton Court 
73  Criador Hampton Court 
75  Criador Golden Trip RJ. 
79  Canil Von House Alcântara 
82  Canil Casa do Bernardo 
87  Pipi Dog 
88  Pet Center Marginal  

    Totalizando 17 peças 
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TABELA 21. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 407 (meia página). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
57  Linha Chemit Pet 
57  Coleção Cães e Cia 
62  Gaiolas Londrina 
62 Good Care 
63  Ideal Vet 
64  Natural Pet 
64  Genesis Premiatta 
65  RS Import  
65  Pet Med/Linha Vet 
68  Canil PUCF 
68  Canil Cavour 
69  Canil Boca do Mato 
76  Criador Pimpolhinhos 
78  Canil Giuzio 
81  Canil Montanha de leão 
83 Canil Recanto Alto 
84  Canil Vizsla Carioca 

    Totalizando 17 peças 
 

TABELA 22.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 407 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
9 Hysteril – página inteira. 
11 Vital Can – página inteira 
23 Pet Care – página inteira 
61 Pipidolly´s – página inteira 
62  Good Care – metade da página  
63 Pet Society Clinical- metade da página 
64 Natural Pet – metade da página 
87 Pipi Dog – página inteira 
88 (última capa) Loja Virtual do Pet Center Marginal- página 

inteira 
     Totalizando 9 peças 
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TABELA 23. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 408 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2-3 Frontline 
11  Premier/Ambientes Internos 
13 Vetnil 
15 Certifect 
19  Vital Can 
21  Pet Care 
23. Agener União 
31  Magnus/Super Premium 
33 Organnact News 
69  Guia Cães e Cia Multimídia 
70  Kyklon- máquinas de Secar Animais 
71  Cepav 
72 Chocolate & Mia 
73  Elevage /Animal Center 
74  Metalvet 
85  Canil Yucatan BR 
88 Canil Grand Bouvier 
92  Solar Wonderful Kennel 
95  Canil Matriart LG e Malabo APD 
103 (penúltima capa) Pipi Dog 
104 (última página) Loja Virtual do Pet Center Marginal 

     Totalizando 23 peças 
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TABELA 24. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 408 (meia página). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
35  Vansil 
35  Linha Chemi Pet 
63  Coleção Cães e Cia 
75  Microchip 
75  Clube Criador Amigo 
75 Hypcare Shampoo Extra Suave 
78  Pet Med 
79  Good Care 
79  Ecovet 
80  Genesis  Premiatta 
80  RS Import 
81  Natural 
81  Ideal Vet 
84. Vale dos Akitas 
84  Canil Akita Inu 
86. Criador Akita Shigashi 
86  Canil Thunderkull 
87  Canil BonsFluidos 
89  Canil Chien Docile 
99  Canil Tosa Brasil 
100  CanilVizsla Carioca 

    Totalizando 21 peças  
 

TABELA 25.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 408 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 (contracapa) Protetor Pet – página inteira 
4-5  Frontline – página dupla 
19 Vital Can – página inteira 
21  Pet Care – página inteira 
23 Hysteril – página inteira 
33  OrgannactNews  -página inteira 
72  Chocolate Mia – página inteira 
73 ElevageAninal Center – página inteira 
76  Refil Pipi Dolly’s – página inteira 
77 SnackBone – página inteira 
78 Linha Dermatológica Pet Society – metade da 

página 
79 GoodCare – metade da página 
79 Ecovet – metade da página 
81 Natural Pet – metade da página 
103 Pipi Dog – página inteira 
104 Loja Virtual Pet Center Marginal- página inteira 

     Totalizando 16 peças 
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TABELA 26. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 409 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
 2 (contracapa) Protetor Pet 
4-5 Sam´s Club 
9  Alcon Pet 
11 Konigbasken 
13  Premier/Ambientes Internos 
17  Certifect 
19  Vital Can 
21  Agener União /Hysteril 
27  Magnus Super Premium 
39  Royal Canin Birth & Growth 
65  Guia Cães e Cia Multimídia 
66 Doggo´s Baby 
67  Kyklon- Máquinas de Secar Animais 
68  Itec do Brasil 
69  Dog Sul 
71  Pipi Dolly’s 
72  Pet Flex/Guia 
81  Canil American Argus 
84  Criador Macalister 
86  Hampton Court 
87  CriadorMr Bill Browne Cole 
89  Solar Wonderful Kennel 
90  Golden Trip RJ 
94  CanilMatriart LG 
95  Canil Carlo Vom Hause Haase 
103 (penúltima página) Pipidog 
104 (última página) Loja Virtual do Pet Center Marginal 

    Totalizando 28 peças 
  

 



 162 

 
TABELA 27. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 409 (meia página). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
49  Linha Chemit Pet 
49  Bembom Pet 
64  Coleção Cães e Cia  
70  Microchip 
70  Clube Criador do Amigo 
73  Ecovet 
73  Gaiolas Londrina 
74  Ideal Vet 
74  Goodcare  
75  Natural Pet 
75  Pet Med 
76  Hypcare Shampoo Extra Suave 
76  Genesis Premiatta 
77  RS Import 
78  CPEA – Pet Escola 
80  Canil Venus Spade 
82  Canil Cãofiança 
91  Canil West Golden 
98  Canil Terra Nova Brasil 
99  Tosa Brasil 
99  Canil Vizsla Carioca 

     Totalizando 21 peças 
 

TABELA 28.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 409 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2  Ouro Fino Saúde Animal – contracapa 
4-5  Sam’s Club Pet – página inteira 
11 Konigbasken – página inteira 
19 Vital Can – página inteira 
21 Hysteril – página inteira 
66  Promoção Doggos Baby- página inteira 
68 ITEC do Brasil – página inteira 
69 Dogsul – página inteira 
71 Pipidolly´s – página inteira 
73 Ecovet – metade da página 
74 Good Care – metade da página 
75 Natural Pet – metade da página 
75 DTS Brasil – metade da página 
76 Pet Society – metade da página 
79  Malabo APD – página inteira 
103 Pipi Dog – contracapa 
104 Pet Center Marginal – página inteira 

     Totalizando 3 peças 
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TABELA 29. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 410 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 (contracapa) Protetor Pet 
5  Alcon 
7 Ilha do Max 
9  Vital Can 
11  Vetnil 
13  Agener União 
15  Magnus Super Premium 
31  Royal Canin Birth e Growth 
65  Guia Cães e Cia Multimídia 
66  Kyklon- máquinas de secar animais 
67  Doggo’s Baby 
68  Dog Sul 
69  Elevage/ITEC 
70  Snack Boné 
71  Pipi Dolly’s 
78  Malabo Resort 
80  Criador Best in Border 
81  Criador Herz Der Welt Border Collie 
84  Canil Aventura do Chihuahua 
86  Hampton Court 
87  Hampton Court 
89 Criador Solar Wonderful Kennel 
90  Golden Trip RJ 
93  Canil Matriart LG 
94  Canil Carebeu 
95  Canil Von Bekman 
103  Pipi Dog 
104 Loja Virtual Pet Center Marginal 

    Totalizando 28 peças 
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TABELA 30. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 410 (meia página). 

Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
17   Pet Desinfetante/Linha Chemical 
17  Pethy Prime 
39  Vansil 
64 Coleção Cães e Cia 
72  Ecovet Shampoo 
72  Ideal Vet 
73  Natural Pet  
73 Mundo Animal 
74  Genesis Premiatta 
74  Pet Med 
75  Pet Society 
75  R S Import 
77  Criador Dog Master 
83 Canil Royal Cohors 
97 Vale dos Meskitas 
99 Canil Recanto Alto 
99 Goliath Stonewalls Kihkawa 
100 Canil Vizsla Carioca 

    Totalizando 18 peças 
 

TABELA 31.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 410 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 Ouro Fino – página inteira 
7  Ilha de Max – página inteira 
9 Vital Can – página inteira 
13 Hysteril – página inteira 
67 Doggos Baby7 – página inteira 
68 Dog Sul – página inteira 
69 Elevage Animal Center – página inteira 
70 Snack Bone – página inteira 
71  Pipidolly´s – página inteira 
73 Linha Otológica – página inteira 
73 Natural Pet – metade da página 
78 Malabo APD – página inteira 
103 Pipi Dog – página inteira 
104 Loja Virtual da Pet Center Marginal – página 

inteira 
    Totalizando 14 peças 
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TABELA 32. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 411 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 (contracapa) Protetor Pet 
4-5 Frontline Spray 
9  Alcon 
11  Vital Can 
13  Primer /Ambientes Internos 
17  Agener União 
19  Magnus Super Premium 
27  Promoção Doggos Baby 
33 Royal Canin Birth e Growth 
63  Guia Cães e Cia Multimídia 
64 Brasmed 
65  Kyklon- Máquinas de Secar Animais 
66 Chocolate & Mia 
67  Glardicid 
68  Dog Sul 
70  Pipidolly’s Refil Absorvente 
71  Petflex/bebedouros 
77 Hotel Park Dog 
80  Criador Mr. Woseley 
82  Canil Solar Wonderful 
86  Canil Sun Lions 
95  Pipidog 
96  Pet Center Marginal 

    Totalizando 23 peças 
 

TABELA 33. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 411 (meia página). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
35. Linha Chemitec/Desinfetante 
35  Pethy Prime 
69  Microchip 
69 Clube Criador Amigo 
72  Ideal Vet 
72  Gaiolas Londrina 
73  Ecovet/Linha Oral  
73  Pet Med 
74  Natural Pet 
74  Mundo Animal 
75  Premiatta 
75 Pet Society/Shampoos e Condicionador 
76  R S Import 
91 Canil Terra Nova 
91 Canil Vizsla Carioca 
92  Criador Jaelis Kennel 

     Totalizando 17 peças 
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TABELA 34.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 411 (com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 Ouro Fino – página inteira 
11 Vital Can – página inteira 
17 Agener União – página inteira 
27 Organnact News – página inteira 
66 Chocolate & Mia – página inteira 
68 Dogsul – página inteira 
70 Refil Absorventes Pipodolly´s – página inteira 
74 Natural Pet – metade página 
77 Brasília Park Dog – página inteira 
95 Pipidog – página inteira 

    Totalizando 11 peças 
 

TABELA 35. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 412 (página 
inteira). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
2 (contracapa) Protetor Pet 
4-5  Frontline Spray 
11  Alcon 
13 Virbac 
17  Vetnil 
23  Vitalcan 
29 Agener União 
60  Seminário Internacional Cães Duplo Emprego 

Faro e Proteção 
61 SS Rogério 
63  Guia Cães e Cia Multimídia 
64  Kyklon- Máquinas de Secar Animais 
65  Doggos Baby 
67 Dog Sul 
68  Quick Resfriador Cooler Magic 
69  Pipi Dolly’s 
70  Vaccichech e RapidVet R-H 
71  Petisquinho 
79  Criador Macalister 
88  Canil Sheltie Soundness Pastor de Shetland 
95 (penúltimapágina) Pipidog 
96 Pet Center Marginal 

    Totalizando 18 peças 
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TABELA 36. Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 412 (meia página). 

Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
31  Pet Desinfetante 
31  Pethy Prime  
33 Natural Pet 
33  Vansil 
66 Microchip 
66  Clube do Criador Amigo 
72  Ecovet Linha Oral Care 
72  Pet Society/ Saúde Oral 
73 Flexicone 
73  Ideal Vet 
74  Pet South América 
74  Premiatta 
75  R S Import 
75 Mundo Animal 
81  Canil Von Paschoal 
82 Canil Molossos de Camargo 
82  Canil Molossos de Del Rey 
83  Criador Ultimate Kennel 
91  Canil Terra Nova 
92  Canil Vizsla Carioca 

    Totalizando 20 peças 
 

TABELA 37.  Revista Cães e Cia, ano XXXIV, Fascículo 412(com 
personificação). 
Numeração da Página Produto e/ou Serviço Anunciado 
13  Virbac – página inteira 
23 Vital Can – página inteira 
29  Agener União – página inteira. 
33 Natural Pet – metade da página 
65 Doggo´s Baby – página inteira 
67 Dogsul – página inteira 
69 Pipidolly´s – página inteira 
71 Petisquinho – página inteira 
72 Care Ecovet – metade da página 
72 Pet Society – metade da página 
75  Mundo Animal 
95 Pipidog – página inteira 

      Totalizando 12 peças 
 

Ao final, apontam-se a porcentagem mensal, o índice anual e a média ponderada do 

ano dos anúncios em que ocorre personificação.  
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Na tabela abaixo verifica-se a quantidade total de anúncios de página inteira e meia 

página, publicados na Revista Cães e Cia, nos doze fascículos de 2013 e a ocorrência da 

figura da personificação (em números totais e a porcentagem correspondente). 

 
Fascículo Página 

inteira 
Meia página Total Com 

personificação 
Porcentagem 

401 27 24 51 23 45% 
402 28 52 70 19 36,5% 
403 22 30 52 17 32,6% 
404 21 26 47 16 34% 
405 20 26 46 11 23,9% 
406 24 16 40 12 30% 
407 17 17 34 9 26,4% 
408 23 21 44 16 36,3% 
409 28 21 49 17 34,6% 
410 28 28 56 14 25% 
411 23 17 40 11 27,5% 
412 21 20 41 12 29,2% 
 
 
 

 
Obs.: a cor azul refere-se ao total; o vermelho, à personificação. 
 
O total de anúncios em 2013 foi de 570, dos quais 177 apresentavam personificação, 
representando 31,1% do total . 
Na tabela abaixo, apresenta-se a porcentagem mensal de anúncios contendo 
personificação em relação ao total de peças  veiculadas em página inteira ou meia página 
durante o ano de 2013 pela Revista Cães e Cia (570). 
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Meses/ Fascículos Anúncios com 

personificação 
Porcentagem 

Janeiro 23 4,0% 
Fevereiro 19 3,3% 
Março 17 3,0% 
Abril 16 2,8% 
Maio 11 1,9% 
Junho 12 2,1% 
   
Julho 9 1,6% 
Agosto 16 2,8% 
Setembro 17 3,0% 
Outubro 14 2,5% 
Novembro 11 1,9% 
Dezembro 12 2,1% 
   
 Total 177 anúncios Total = 31,0% 
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                      ANEXOS I 
 

 Trata-se da primeira parte da seleção das peças publicitárias: textos que contenham 
produtos com alusões à personificação. O total é de 27  anúncios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
    Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p. 17. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p. 19. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p. 29. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p. 33. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo nº 401, pp.72-73. 
  

 



 176 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo nº 401, p. 79. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo nº 401, p. 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo nº 401, p. 86. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo nº 401, p. 87. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo nº 402, p. 81-82. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fevereiro de 2013, fascículo 402, p. 84. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, março de 2013, fascículo nº 403, contracapa, p.2. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, março de 2013, fascículo nº 403, p.81. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, março de 2013, fascículo nº 403, p.87. 
  

 



 184 

 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, março de 2013, fascículo nº 404, p.15. 
  

 



 185 

 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, abril de 2013, fascículo 404, p. 78. 
  

 



 186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo nº 405.p. 11. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo nº 406.p. 11. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo nº 406.p. 70. 
  

 



 189 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, julho de 2013, fascículo 407, p. 62. 
 
 
 
  

 



 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, julho de 2013, fascículo 408, p. 19. 
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                                   Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, julho de 2013, fascículo 408, p. 78. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, julho de 2013, fascículo 408, p. 79 (segunda metade) 
 
 
 
 
. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, julho de 2013, fascículo 409, p.68. 
 
 
 
 
  

 



 194 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, julho de 2013, fascículo 409, p.76. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, julho de 2013, fascículo 410, p.70. 
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                                      Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.109. 
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                                    ANEXOS II  
 
 

Trata-se de anúncios publicitários que contenham alusão à imagem com 
personificação.O total é de 20. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.15. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.33. 
  

 



 199 

 

 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.74. 
  

 



 200 

 
 
 

 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.75. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.80. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401,p.81. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.83. 
 
  

 



 204 

 
 

 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.84. 
  

 



 205 

 

 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.85. 
  

 



 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, janeiro de 2013, fascículo 401, p.88. 
 
 
  

 



 207 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fevereiro de 2013, fascículo 402, p. 66. 
  

 



 208 

 

 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fevereiro de 2013, fascículo 402, p. 77. 
  

 



 209 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fevereiro de 2013, fascículo 402, p.87. 
  

 



 210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, fevereiro de 2013, fascículo 402, p.94. 
 
  

 



 211 

 
 

 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, março de 2013, fascículo 403, p. 13. 
  

 



 212 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, março de 2013, fascículo 403, p. 79. 
  

 



 213 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, março de 201, Fascículo 403, p.103. 
  

 



 214 

 
 

 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, abril de 2013, fascículo 404, p.67. 
 
 
 
 

 



 215 

 

 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, abril de 2013, fascículo 404, p.71. 
  

 



 216 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXIV, abril de 2013, fascículo 404, p.76. 
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                             ANEXOS III 
 
 

Trata-se da segunda seleção de  22 anúncios que fazem alusão à personificação por 
meio de imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo 405. p. 71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 218 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo 405, p.72. 
  

 



 219 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo 405, p.75. 
  

 



 220 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo 406, p. 66. 
  

 



 221 

 
 

 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, maio de 2013, fascículo 406, p. 73. 
  

 



 222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, junho de 2013, fascículo 407, p. 63. 
 
  

 



 223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                       Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, agosto de 2013, fascículo 408, p. 2 (contracapa) 
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 225 

 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, agosto de 2013, fascículo 408, p.4-5.   
  

 



 226 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                      Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, agosto de 2013, fascículo 408, p. 33.   
  

 



 227 

 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, agosto de 2013, fascículo 408, p. 72.   
  

 



 228 

 
 

 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, agosto de 2013, fascículo 408, p. 76.   
  

 



 229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, agosto de 2013, fascículo 408, p. 79 (primeira metade da página).   
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, setembro de 2013, fascículo 409, p. 4-5.    
  

 



 232 

 
 
 

 
 
  
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, setembro de 2013, fascículo 409, p.11.   
  

 



 233 

 
 
 
 

 

 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, setembro de 2013, fascículo 409, p.66.   
  

 



 234 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, setembro de 2013, fascículo 409, p.69.   
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, setembro de 2013, fascículo 410, p.71.   
  

 



 236 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, outubro de 2013, fascículo 410, p. 73. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, outubro de 2013, fascículo 411, p. 66. 
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Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, novembro de 2013, fascículo 411, p. 77. 
 
  

 



 239 

 

 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, dezembro de 2013, fascículo 412, p. 13. 
  

 



 240 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Cães e Cia, ano XXXV, dezembro de 2013, fascículo 412, p. 75. 
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