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RESUMO 

 

 

O objeto de análise da pesquisa em questão são quatro anúncios publicitários 

da Revista Veja, que fazem parte da campanha Quem lê Veja entende os dois 

lados. Com isso, abarcaremos a função atual da tipografia e do lettering no 

contexto da linguagem publicitária como elemento-chave na construção de 

sentido e, portanto, pilar de sustentação da verbovisualidade. A forma da 

palavra, aliás, geralmente está atrelada à estética visual quando, na realidade, 

ela contribui para a construção de sentido tanto quanto o próprio conteúdo 

textual. O que se propõe, então, é a percepção do elemento gráfico como um 

signo que transpõe a psicologia da Gestalt e, por conseguinte, traz consigo, em 

seu interior, diversas vozes que dialogam entre si e com o contexto sócio-

histórico. Há muitas fontes tipográficas ou desenho de letras que fazem parte 

da própria história e representam essa relação em sua forma. A questão por 

detrás dessa proprosta, em suma, é o “saber ver”, ou seja, uma percepção 

visual distinta. Para tanto, utilizaremos como alicerce para as considerações 

tecidas nesta pesquisa autores como João Gomes Filho, Paulo Heitlinger, 

Adilson Citelli, Ellen Lupton, Erik Spiekermann, Donis Dondis, Petter Bonnici, 

Maria Fernanda Lopes Almeida, entre outros.  

 

Palavras-Chave: tipografia, linguagem visual, lettering, verbovisualidade. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 

 

The object of analysis of the research concerned is four advertisements of Veja 

magazine, part of the campaign who reads Veja understands both sides. 

Therewith, we will comprehend the current function of lettering and typography 

in the context of advertising language as a key element in the construction of 

meaning and, therefore, support of the verbvisuality. The word form, by the way, 

is usually linked to the visual esthetics when, actually, it contributes to meaning 

construction as much the proper textual content. What is proposed, then, is the 

perception of the graphic element as a sign transposing Gestalt psychology and 

therefore carries in its interior a lot of voices that interact with each other and 

with the socio-historical context. There are many typography fonts or letters 

design that are part of the history and represent this relationship in its form. The 

question behind this proposal, in short, is “knowing how to see”, ie a distinct 

visual perception. For this, we’ll use as a foundation for the considerations in 

this research authors such as João Gomes Filho, Paulo Heitlinger, Adilson 

Citelli, Ellen Lupton, Erik Spiekermann, Donis Dondis, Petter Bonnici, Maria 

Fernanda Lopes Almeida, among others. 

 

 

 

Keywords: typography, visual language, lettering, verbvisuality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A coordenação de ideias relacionadas ao estudo da linguagem como plano de 

fundo para o surgimento do signo gráfico remete ao comportamento do homem 

primitivo1 e sua necessidade de interação que exigiram métodos de comunicação 

cada vez mais dificultosas, de modo que pensar o homem como parte integrante do 

mundo e, portanto, um ser social, é conceber a linguagem, seja ela oral, escrita ou 

visual, como uma via de mão dupla entre o sujeito e o universo que o cerca.  

 

Sabe-se que o enfoque no elemento gráfico é apenas uma pequena faceta 

diante da imensidão de recursos e mecanismos que estão por detrás da 

competência comunicativa humana, todavia, não há como redarguir que os tipos 

estão por toda parte, seja em embalagens de produtos amplamente comercializados, 

em campanhas publicitárias televisivas, outdoors ou jornais e revistas impressas e 

digitais. Ademais, cabe esclarecermos que a noção de tipo aqui abordada é a de 

sinônimo de fonte tipográfica, cunhada no contexto da revolução digital é a de forma 

da letra, isto é, os caracteres presentes na comunicação impressa, embora a noção 

de tipo também esteja relacionada aos tipos móveis de metal ou madeira, que serão 

tratados mais adiante.  

 

As características, normatizações, os demais elementos que compõem um 

conjunto de tipos, bem como o seu espaço de veiculação proporcionam um estudo 

significativo acerca da função atual da tipografia no contexto da linguagem visual 

como elemento-chave na construção de efeitos de sentido. 

 

Contudo, por trata-se deste um capítulo preambular, as considerações 

relacionadas à relevância dos tipos como recurso expressivo na linguagem serão 

tratadas suo tempore. Portanto, cabe aqui estabelecer o sustentáculo que constitui 

os primórdios da linguagem – oral e, especialmente, a escrita – a qual desencadeou 

                                                 
1 O termo “primitivo”, utilizado em diversos momentos neste trabalho, possui a mesma designação 
dada pela antropologia e, portanto, faz referência ao homem pré-histórico, que viveu no período 
anterior ao aparecimento da escrita, por volta do ano 4000 a.C. Portanto, nesse período, as práticas 
comunicativas eram bastante rudimentares, se comparadas à atualidade, e ocorriam, graficamente, 
por meio de pinturas rupestres. 
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os primeiros esboços de símbolos e pictogramas, evoluídos ao que atualmente se 

conhece como a forma da palavra.  

 

A imagem precede a palavra. Paulo Freire2 foi além em afirmar que “a leitura 

do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não pode 

prescindir da continuidade da leitura daquele”. Antes da aprendizagem da leitura e 

da escrita, é o olhar que desenvolve uma primeira apreensão do mundo; é ele que 

nos conduz para esse universo de imagens cujo objetivo fundamental concerne à 

aquisição de novos conhecimentos. De modo pormenorizado, o signo linguístico, ou 

seja, a representação gráfica da palavra atrelada a sua acepção de matéria ou 

elemento circunscrito no mundo natural precede a sua própria representação sonora. 

A imagem, portanto, foi a unidade de maior representatividade na comunidade 

primitiva e, com o advento das tecnologias digitais, tem se desenvolvido 

gradativamente de maneira igualmente proporcional ao seu intenso reconhecimento 

para a sociedade atual, no entanto, o que carece a muitos, sobretudo àqueles 

menos comprometidos com o aspecto visual, é o saber ver, isto é, a competência 

por detrás do ato de depreender o substrato simbólico da imagem e o quid de sua 

abstração, em detrimento do simples olhar, por vezes desprovido de interpretação. 

 

Donis Dondis (1991) introduz o conceito de alfabetismo visual em seu livro 

Sintaxe da Linguagem Visual, propondo um sistema simples para a identificação, 

criação e a compreensão de mensagens visuais, permitindo uma leitura imagética 

acessível a todas as pessoas, e não somente as de formação específica. Seu texto 

propõe uma leitura fundamentada na sintaxe visual, analisando elementos básicos 

como ponto, linha, forma, cor, luz e composição. 

 

No âmbito estritamente visual, a representação gráfica constitui aspectos que 

adentram a Gestalt Theorie (teoria da forma). Essa teoria corresponde à tentativa de 

atribuir a um objeto a pureza da forma em harmonia com o que o cerca, visto que 

cada objeto produz um determinado estilo, o qual é captado pelo cérebro. O estímulo 

é variável e, portanto, um objeto com uma forma simétrica e agradável aos olhos, ou 

seja, com padrão conjunto e organizado, ao invés de componentes isolados, 

                                                 
2 Paulo Freire – Abertura do Congresso Brasileiro de Leitura – Campinas, novembro de 1981). 



16 
 

certamente possibilitará estímulos positivos ao cérebro. Desse modo, a distribuição 

do texto ou, em termos técnicos, da mancha tipográfica na página pode tornar-se um 

empecilho ou um facilitador para a boa compreensão da leitura, pois ela está 

diretamente ligada à percepção cerebral do conteúdo, de maneira global. 

 

Portanto, há por detrás das considerações tecidas até o momento uma 

intencionalidade que visa a junção entre o elemento gráfico, seu contexto de criação 

e o modo como esse contexto pode ou não interferir na leitura que se tem do texto 

ou, até mesmo, inferir novas leituras, promovendo efeitos de sentido de modo a 

agregar diversas significações para o leitor. Essa questão vai além da simples 

estética visual e parte para um nível mais abstrato do elemento gráfico elevado à 

categoria de imagem, tornando-o figura fundamental na constituição do texto. 

 

Para uma adequada compreensão desses aspectos, procurou-se evidenciar, 

neste trabalho, o surgimento do elemento gráfico circunscrito em moldes para a 

impressão de textos em larga escala e sua trajetória, inicialmente materializada em 

uma produção mecanizada – viabilizada pela criação dos tipos móveis – até sua 

transmutação gradual para um todo de significado, capaz de promover efeitos de 

sentido, em junção com os demais elementos que compõem o aspecto de abstração 

estritamente visual do conteúdo. A partir daí, tem-se a tipografia subordinada ao 

mesmo processo de sistematização da imagem – o ponto chave em que se 

concatenam elementos interpelados por uma sintaxe visual, dirimida, sobretudo, pela 

experiência sinestésica com a qual ela envolve o comportamento humano, por meio 

da textura, a dimensionalidade, os planos imagéticos e o posicionamento das linhas 

que direcionam o olhar.  

 

O processo de sistematização que subjaz a tipografia não inibiu suas muitas 

transformações, o que corrobora a asserção de que o tempo e as variações de uso 

caminham pari passu. Logo, a letra é pensada para abarcar características técnicas, 

de modo a funcionar como um sistema de comunicação em conjunto com o próprio 

texto que ela escreve. 
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A percepção da letra como elemento detentor de expressividade tem sido 

cada vez mais utilizada e juntamente com a ânsia do homem de se aproximar do 

outro, de ver e ser visto. Essa particularidade que os sujeitos comungam é atemporal 

e já no século III a.C Aristóteles discernia o homem como um ser social. Esse 

mesmo homem de Aristóteles, portanto, desenvolveu mecanismos que propiciassem 

a inter-relação humana lato sensu. 

 

Por volta de 1500 a.C, o alfabeto latino, herança dos romanos que 

colonizaram a Península Ibérica, ganhou, inicialmente, forma e traços com 

instrumentos rudimentares, visto que os glifos, isto é, símbolos que formavam as 

letras do alfabeto, eram entalhados individualmente em pedra. Tal empenho era 

notável até mesmo nas formas das letras – irregulares e sem acabamento em suas 

terminações, sendo que esse aperfeiçoamento surgiu paulatinamente, em conjunto 

com o desenvolvimento de ferramentas para a lapidação mais refinados. A partir daí, 

as formas se tornaram mais arredondadas com terminações que, atualmente, são 

caracterizadas por serifas. Na figura abaixo, podemos observar a diferença entre as 

fontes serifadas e não serifadas: 

 

Fig 1. Quadro comparativo de fontes com serifa e sem serifa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Rafael Perin – internet e design3 

 

                                                 
3 Disponível em <http://rafaelperin.blogspot.com.br/2009/05/fontes-e-serifas-quando-usar.html>. Acesso 

em 25. Jun. 2014 

http://rafaelperin.blogspot.com.br/2009/05/fontes-e-serifas-quando-usar.html


18 
 

Desse modo, um breve olhar para o passado nos permite observar que, 

embora a tipografia seja bastante reconhecida nos dias atuais por aqueles que 

apreciam seu potencial, sobretudo nas artes gráficas e na comunicação impressa 

em geral, seu legado teve início muito antes da invenção da imprensa, no momento 

em que o homem carecia de recursos para se perpetuar por meio de registros 

escritos. No entanto, de instrumento de comunicação, as letras foram convertidas 

em metáfora da própria expressão humana e, atualmente, trazem consigo tal 

complexidade, visto que elas foram tomadas na linguagem escrita como reflexo de 

nosso próprio comportamento.  

 

A tipografia foi elevada à categoria de arte e, atualmente, não é mais um 

simples instrumento mas um agente que conta sua própria história paralelamente 

àquela que ela própria representa. Destarte, a própria letra passa a ser lida como um 

conjunto de símbolos que carregam em si plurissignificações, produzidas por meio 

das relações de linguagem entre os sujeitos e os sentidos. De acordo com Orlandi 

(2001, p. 20), “as palavras simples de nosso cotidiano já chegam até nós carregadas 

de sentidos que não sabemos como se constituíram e que no entanto significam em 

nós e para nós”.  Com as fontes tipográficas, o processo de construção de sentido é 

semelhante e é construído, paulatinamente, ao longo do tempo a partir de um 

determinado contexto de criação.  

 

O trabalho em questão, portanto, se ocupa em compor e concatenar ideias 

que concebam a tipografia como um discurso dentro um discurso maior, isto é, o 

próprio texto que ela escreve e, portanto, um elemento-chave para a depreensão de 

efeitos de sentido. Para abordar tais correlações, a pesquisa será dividida em seis 

capítulos inter-relacionados, os quais, em sua maioria, também são divididos em 

subcapítulos que aprofundam o assunto principal, partindo da apresentação do 

referencial teórico utilizado, até a apresentação e análise do corpus coletado, 

conforme descrito abaixo: 

 

No primeiro capítulo, buscamos apresentar a escrita desde a sua 

manifestação caligráfica até o surgimento dos tipos móveis. Por isso, procuramos 

contextualizar o tema abordado por meio de uma breve digressão ao surgimento da 
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tipografia como a conhecemos atualmente e apresentamos algumas das inúmeras 

possibilidades de combinações entre a fonte tipográfica e o texto que ela representa, 

bem como as variações de significados que podemos ter por meio dessas 

combinações. 

 

No segundo capítulo, após apresentarmos as vicissitudes do elemento 

tipográfico de um modo simples e elucidativo, partimos para o aspecto mais intricado 

da construção da fonte, tendo em vista a terminologia a partir da qual ela foi 

construída, a relação entre forma e função do elemento tipográfico, bem como a 

correlação dessa mesma terminologia com o corpo humano e, posteriormente, entre 

os tipos e a verbovisualidade. 

 

No terceiro, capítulo, analisamos alguns conceitos relacionados aos aspectos 

verbais e não-verbais da linguagem publicitária, além da própria tipografia, tais como 

a influência das cores, a sinestesia, a pontuação e os aspectos fonológicos, 

sintáticos e semânticos. Logo, foram elencados e elucidados os mecanismos que 

envolvem a estruturação dessa linguagem e de que maneira eles atuam, compondo 

uma engrenagem. 

 

No quarto capítulo, tratamos especificamente da Gestalt como princípio de 

análise da tipografia na composição textual e, sobretudo, o modo pelo qual a teoria 

da forma influi em nossa percepção visual e, com base nessa teoria, partimos para a 

apresentação do corpus selecionado, o qual consiste em peças da campanha 

publicitária da revista Veja, intitulada Quem lê Veja entende os dois. No total, foram 

selecionadas quatro imagens que foram analisadas isoladamente à luz das 

considerações tecidas nos capítulos anteriores, concernentes à teoria da gestalt. 

Logo, é fundamental destacarmos que, para o desenvolvimento desta dissertação, 

dentre outros autores considerados, foram utilizados como base Paulo Heitlinger e 

Ellen Lupton para o primeiro capítulo; Erik Spiekermann, Kate Clair e Cynthia Busic-

Snyder, Donis Dondis e Lúcia Santaella para o segundo capítulo; Martin Lindstrom, 

Peter Bonnici, Israel Pedrosa, Nellyde Carvalho, Lucia Santaella, Luciano Guimarães 

e Ruth Amossy para o terceiro capítulo; Adriane Belório de Castro e Léa de Castro 
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Sá, Nilton Hernandes, Lucilene Gonzales, João Gomes Filho e Maria Fernanda 

Lopes Almeida para o quarto e último capítulo. 
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CAPÍTULO I – DO MANUSCRITO AO IMPRESSO 

 

A criação sistemática de elementos gráficos distintos para a composição 

textual nos remete ao século XV, com o surgimento da imprensa desencadeada pela 

invenção, por Johan Gutenberg, na Alemanha, dos tipos móveis – equipamento que 

utilizava barras metálicas com relevo de letras e símbolos para a composição de 

textos. Houve, como investida inicial, a aplicação de um sistema semelhante na 

China, sem qualquer sucesso, devido ao elevado número de caracteres que 

compunham a escrita chinesa.  

 

Antes da invenção dos tipos, o único método viável para registro de 

informações verbais era por meio dos copistas e seus manuscritos que muitas vezes 

continham variações estéticas e erros. Não havia um padrão de escrita e o processo 

era lento. Com Gutenberg, houve a o surgimento da chamada bíblia de 42 linhas (B-

42), em 1455, considerado o primeiro livro europeu impresso no prelo. O método era 

laborioso, porém muito eficaz e consistia em três fases: gravar em punções, fazer as 

matrizes e, por fim, a fundição.  

 

O processo de gravar em punções era minucioso e preciso. Na extremidade 

de um punção de aço acontecia o processo de gravação da letra em alto relevo, com 

o uso das ferramentas do ourives. Isso deveria ser feito com todas as letras do 

alfabeto para, em seguida, as matrizes, ou letras-mãe, serem confeccionadas. Com 

todas as letras já gravadas, o punção era forçado contra uma barra retangular de 

cobre por meio de uma forte pancada. A partir daí, obtinham-se os negativos cujas 

bordas deformadas ainda necessitavam de ajustes. 

 

A terceira e última fase, a fundição, consistia na colocação das matrizes em 

um aparelho, criado por Gutenberg, que as transformava em diversos moldes. Sobre 

eles, era derramado o metal líquido e, assim, tinha-se as letras em alto relevo. O 

trabalho inicial de criação das letras era trabalhoso, no entanto, após esse processo, 

a composição das palavras para a criação de textos maiores acontecia de uma 

forma mais homogênea, pois podiam ser reutilizadas em outras impressões. “Só 

para a impressão da B-42, Gutenberg fundiu cerca de dois milhões de tipos!”, 
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informa-nos Paulo Heitlinger (2006, p. 58). A invenção de Gutenberg substituiu a 

pena, as mãos dos copistas e fez até mesmo a xilogravura perder seu posto. No 

lugar dessas ferramentas, consideradas na época as únicas formas de registro e 

disseminação da cultura, surgiu também a primeira bíblia impressa em série, isto, é, 

produzida mecanicamente, sem o auxílio da mão humana. 

 

A invenção da tipografia acelerou drasticamente tanto em rapidez 
como em quantidade, a circulação da informação escrita. Esta 
explosão - metáfora adequada, pois faz lembrar a pólvora intelectual 
- alastrou “em quantidades nunca antes e numa velocidade inaudita”, 
como reformulou E.C. Tennant. (HEITLINGER, 2006, p. 57) 

 

Após produzidas, as letras eram organizadas estrategicamente em uma caixa 

de madeira para facilitar o momento em que tivessem que ser novamente utilizadas 

para a composição outros textos. As caixas possuíam pequenas divisórias para 

facilitar a organização dos tipos, de modo que, na parte superior da caixa eram 

organizadas as letras maiúsculas, enquanto que na parte inferior, as letras 

minúsculas. Esse é o motivo pelo qual é tão comum, nos dias atuais, a expressão 

caixa alta e caixa baixa utilizada com frequência, sobretudo nas artes gráficas. 

  

 Com o uso do componedor, ferramenta também inventada por Gutenberg, 

para receber os tipos, reordená-los e ajustar seu espaçamento para compor na 

página colunas de texto, havia, ainda, a liberdade artística do traçado feito à mão 

nas capitulares ou nos adornos feitos nas bordas da página, no entanto, esses eram 

detalhes estéticos acrescentados posteriormente na página, por isso, durante a 

composição, os espaços eram devidamente atribuídos para que as tintas dos 

calígrafos tomassem novamente seu espaço em letras bem trabalhadas e 

delineadas. Após a impressão, cada folha era revisada e, caso houvesse algum erro 

que comprometesse a leitura do texto, uma nova impressão era feita. Logo, não há 

como considerar que a mecanicidade dos tipos móveis tenha sido algo simples e 

fácil, no entanto, se comparada do processo anterior, os textos adquiram 

alinhamento, letras grandes, mais retas, de caligrafia menos acelerada, tornando 

mais fácil a leitura e a compreensão do conteúdo. 
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No total, foram impressos 180 exemplares da B-42, sendo que, atualmente, 

existem apenas 48 exemplares que podem ser encontrados no Museu Gutenberg, 

localizada na cidade de Mainz. 

 

 Fig 2. A bíblia de Gutenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Claudio Régis. Cronologia e evolução das Artes Gráficas. Disponível em 
http://aprendergrafica.blogspot.com.br/2009/07/cronologia-da-evolucao-das-artes.html. Acesso em 20 
jan. 2015 

 

Foi no ocidente que a criação de Gutenberg obteve maior expressividade, 

devido à dimensão limitada de caracteres que possibilitavam inúmeras combinações 

http://aprendergrafica.blogspot.com.br/2009/07/cronologia-da-evolucao-das-artes.html
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passíveis de se converterem em um processo de mecanização para reprodução de 

textos em larga escala. Pode-se afirmar, então, que nesse período configuravam-se 

as primeiras ideias tangíveis em torno da organização da escrita, sobretudo no que 

concerne ao desenvolvimento de um método sublime de arranjo para posterior 

reagrupamento e reutilização do mecanismo. Sabe-se que, até aquele momento, era 

inovadora a concepção da escrita mecanizada, tendo em vista que tanto a 

reprodução das escrituras quanto a de documentos antigos era regida unicamente 

pela mão humana. Portanto, é fundamental que seja considerado o fim da baixa 

Idade Média e início do Humanismo renascentista como conjuntura para a criação 

dos tipos móveis.  

 

O caráter essencialmente humano de reprodução da linguagem oral por meio 

da forma, para Ellen Lupton (2013), foi conservado na gênese da tipografia. 

Segundo a autora, a origem das palavras está nos gestos do corpo, visto que as 

primeiras fontes foram modeladas sobre formas caligráficas, no entanto, elas não 

são gestos corporais, mas imagens manufaturadas para repetição infinita. Logo, a 

transição da supervalorização dos traços manuais para a mecanicidade na produção 

de tipos se configurou em um balbucio que, aos poucos, se transformou em 

submersão efetiva no contexto de eclosão dos tipos.  

 

A partir daí, o Renascimento foi, paulatinamente, ajustando as formas gráficas 

das letras às suas idiossincrasias. Os tipos, então, tornaram-se elemento 

representativo de um contexto sócio-histórico, agregando particularidades desse 

contexto em sua forma e, por conseguinte, significado àquilo que compunha 

textualmente. Desde então, os tipos têm sido tomados, sobretudo na publicidade, 

como representação gráfica institucional, compondo a identidade visual de produtos 

e estabelecimentos. 
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CAPÍTULO II – FORMA E FUNÇÃO DAS LETRAS 

 

 

As chamadas fontes tipográficas constituem um conjunto completo de 

caracteres. No universo dos tipos de metal significa um determinado alfabeto, com 

todos os seus personagens acessórios, em um determinado tamanho. Já na era do 

tipo digital, é o conjunto de caracteres ou a informação digital usada para criar um 

tipo de letra particular em um dispositivo de saída, tais como computadores, tablets 

ou smartfones. 

 

É, portanto, neste nível de percepção – da inter-relação entre forma e 

significação, que podemos relacionar o plano de expressão e o plano de conteúdo, 

considerando a mensagem que se quer transmitir com os aspectos formais com os 

quais ela é expressa. Cabe aqui o seguinte exemplo para essa questão: se para a 

composição de um folheto impresso em tom jocoso fosse selecionada uma fonte 

tipográfica para a palavra "gordo", certamente seriam formas arredondadas e 

achatadas, todavia, se para grafá-la utilizássemos o oposto, uma fonte longa e fina, 

possibilitaríamos uma outra interpretação, e alguns leitores poderiam até mesmo 

depreender outros efeitos de sentido dessa combinação. Os dois quadros a seguir 

apresentam claramente esse paralelismo entre forma e significado: 
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Fig 3. Quadro comparativo de fontes tipográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tanto no quadro da esquerda como no da direita foram listadas as mesmas 

palavras e, portanto, há a presença de elementos com a mesma carga semântica 

em ambos. A diferença, então, está na escolha tipográfica para representá-las. Erik 

Spiekermann em sua obra, A Linguagem invisível da Tipografia (2001) utiliza método 

semelhante de comparação, todavia, entre tipos e expressões faciais ou, outrora, 

entre tipos e imagens de objetos. Aqui, a conexão existente está entre o que se vê e 

o que se resgata semanticamente, os quais podem estar em consonância ou 

embate. 

 

Grande parte das fontes escolhidas para compor a figura acima são letterings, 

isto é, não possuem uma família tipográfica, pois foram desenhadas para uma 

finalidade específica, não havendo qualquer registro histórico que ratifique sua 

tradição. São fontes relativamente novas, porém, muito difundidas no cenário 

artístico. No entanto, afora essa simetria entre os tipos e o cenário de um filme de 

terror, fantasia ou faroeste, é possível depreendermos que o tipo não apenas 

complementa a carga semântica do texto, como também agrega a ele um novo 

TERROR(Chiller) 

MAGRO(Eras Light ITC) 

GORDO(Showcard Gothic) 

COWBOY(playbill) 

FANTASIA(Curlz MT) 

FELIZ(jokerman) 
 

Terror(Curlz MT) 

Magro(Showcard Gothic) 
Gordo(Eras Light ITC) 

Cowboy(jokerman) 
Fantasia(playbill) 
Feliz(Chiller) 



27 
 

significado, podendo consolidá-lo ou contradizê-lo. De acordo com Robert Bringhurst 

(2005, p. 23) 

 

Assim como a oratória, a música, a dança, a caligrafia – como 
tudo que empresta sua graça à linguagem -, a tipografia é uma arte 
que pode ser deliberadamente mal utilizada. É um ofício por meio do 
qual os significados de um texto (ou sua ausência de significado) 
podem ser clarificados, honrados e compartilhados, ou 
conscientemente disfarçados. 

Em um mundo repleto de mensagens que ninguém pediu para 
receber, a tipografia precisa frequentemente chamar a atenção para 
si própria antes de ser lida. Para que ela seja lida, precisa contudo 
abdicar da mesma atenção que despertou. 

 

Dentre todas as possibilidades de uso do elemento tipográfico, o fato de 

compreendermos a existência de uma adequação ou inadequação em sua 

aplicação, certamente é nos limitarmos a sua forma e função como um binômio 

inexplorado.  

 

Na comunicação visual, sobretudo quando o objetivo é advertir ou 

regulamentar alguma informação, há a necessidade de diminuir o espaço de tempo 

existente entre o estímulo/resposta, portanto, a busca pela compreensão instantânea 

da mensagem determinou o uso de uma fórmula composta por componentes visuais, 

tais como signos, imagens, gráficos, entre outros, os quais impulsionam a própria 

informação. Nesse contexto, todos os elementos envolvidos devem comungar em 

prol de um único objetivo: tornar a percepção dessa informação clara, precisa e 

imediata. O elemento gráfico deve, então, ser convertido em uma pré-leitura da 

mensagem que o próprio texto traz, por isso, sua legibilidade e destaque em meio 

aos demais elementos é fundamental. Uma placa de trânsito com a palavra “pare”, 

por exemplo, deve apresentar uma qualidade tipográfica elevada, isto é, simples e 

facilmente compreensível para o leitor no processo de combinação dos elementos 

gráficos e conversão desses elementos em conceitos. Os efeitos de sentido são 

mais restritos e conduzidos para um significado mais imediato, portanto, podemos 

considerar que o mal uso da tipografia está na impossibilidade de explorá-la, 

experimentá-la assim como nos dois quadros da figura 1. 
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Na linguagem, a modalidade padrão e suas variantes linguísticas trazem a 

lume a ideia de adequação ou inadequação de uso da língua diante de um 

determinado contexto. Não há certo ou errado, mas há a variante adequada ou não, 

tendo em vista uma determinada situação ou posicionamento hierárquico; na 

tipografia, esse conceito não é diferente. Isto é, se pensarmos no uso dos tipos em 

placas de advertência, devemos considerar que a atenção deve estar 

necessariamente no valor da mensagem, portanto, a forma da letra e o destaque 

dado a ela deve respeitar a organização hierárquica das informações – esse é o uso 

adequado nesse contexto. Por isso, se utilizássemos a tipografia como recurso para 

salientar a organização hierárquica semântica do enunciado “Cuidado! Superfície 

quente, não toque”, certamente o arranjo de informações e o destaque seria o 

seguinte: 

 

 

CUIDADO! 

Superfície quente, 

Não toque. 

 

Em um contexto menos normativo, ou seja, quando não há compromisso com 

a legibilidade, os tipos se assemelham, muitas vezes, a espelho para o 

comportamento humano. Com eles, são inúmeras as possibilidades de expressão. 

Um exemplo é o uso da caixa alta quando a intencionalidade é a de expor algo de 

modo exacerbado, exaltar-se, ou ainda, no âmbito oral, dizer algo em voz alta. Com 

isso, é possível o surgimento de diversas leituras para uma mesma palavra, tendo 

em vista a escolha do elemento gráfico para representá-la, sobretudo no que 

concerne aos valores implícitos nela. 

 

 

2.1 Terminologia dos Tipos 

 

O histórico papel dos escribas e o domínio da escrita como única técnica por 

meio da qual era concebível o registro de documentos, ao longo de seiscentos anos, 

se comutou em formas da letra tipográfica. Sabe-se que, com Gutenberg, a 
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tipografia atingiu seu apogeu, no entanto, na Era Renascentista, algumas técnicas 

de impressão, como o entalhe de letras em peças de madeira, já haviam sido 

criadas para facilitar a reprodução de textos. Foi, então, nesse contexto humanista, 

em que se irrompeu o invólucro do binômio corpo e forma. De acordo com Ellen 

Lupton (2006; p. 16), Geofroy Tory, humanista e tipógrafo francês, afirmava que “as 

letras deveriam refletir o corpo humano ideal”. Assim sendo, tal qual o homem, a 

letra também teria um corpo simetricamente conectada às proporções humanas, 

refletindo sua perfeição. A partir dessa visão humanista-renascentista do corpo e de 

sua anatomia como sinônimo de plenitude e perfeição, estendida, também, às letras 

do alfabeto, a tipografia em meio digital resgatou esse conceito, ganhou corpo e 

passou a ser sistematicamente classificada por sua forma, isto é, sua anatomia. 

 

Fig. 4 – O Alfabeto de Geoffroy Tory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elen Lupton, 2006, p. 16. 

 

Na imagem acima, podemos observar que a barra transversal, na letra A, de 

Geoffroy Tory, humanista francês, cobre inteiramente o órgão reprodutor masculino 

significando, para ele, que “Modéstia e Castidade são requeridas, acima de tudo, 

daqueles que procuram conhecer letras bem proporcionadas” (LUPTON, 2006, p. 

16). Podemos depreender, então, dessa combinação de elementos que a correlação 

existente entre o corpo humano e o corpo tipográfico não é meramente estético, mas 

também simbólico. Isto é, há um significado que emana de cada combinação formal, 
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cujo cerne é fundamentalmente lógico, evidenciado por meio do grid (malha) ao 

fundo, o qual consiste em um elemento organizado milimetricamente para conduzir, 

ou seja, coordenar a localização dos desenhos, posicionados no centro da malha. 

Isso indica não apenas semelhança na posição hierárquica das duas imagens, como 

também a convergência de ambas em uma só. 

 

Algumas influências do humanismo-renascentista nas letras resistiram a ação 

do tempo e ainda podem ser identificadas na tipografia atual, sobretudo quando se 

deseja classificá-la, tendo em vista uma determinada terminologia histórica. No 

Brasil, há uma curta tradição dos tipos mais ligada ao uso que à produção, tornando 

muitas vezes inconsistente a existência de uma terminologia em língua portuguesa, 

no entanto, Robert Bringhurst (2005) desenvolveu uma sinopse histórica que 

classifica a tipografia em oito eixos: Renascentista, Barroca, Neoclássica, 

Romântica, Realista, Modernista Geométrica, Modernista Lírica e Pós-Moderna. No 

entanto, é importante ressaltar que a plena compreensão da classificação de 

Bringhurst só será possível se esmiuçarmos a anatomia da letra a partir de sua 

concepção. Ademais, Bringhurst (2005, p.32) também afirma que 

 

O instrumento tipográfico, seja ele um computador ou uma 
régua de composição, funciona como um tear. E o tipógrafo, assim 
como o escriba, procura tecer o texto da maneira mais homogênea, 
mas o espacejamento descuidado de letras, linhas e palavras pode 
rasgar esse tecido. 

 

Para compreendermos melhor essa passagem do autor, vejamos então a 

figura a seguir: 
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Fig. 5 – Caracterização das linhas tipográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material obtido no Tipocracia – Encontro Internacional de Tipografia, 2013. 

 

 

Assim como na figura 2, em que um grid configura os limites, a proporção e a 

disposição dos elementos no quadrado, a forma tipográfica, na figura em questão, 

também é regida por um conjunto de cinco linhas horizontais que apontam os limites 

da letra capitular, ascendentes, descendentes e minúsculas. 

 

A letra, então, é circunscrita inicialmente nos limites da linha de base 

(baseline) – mais conhecida por estar posicionada, como o próprio nome indica, na 

base do texto e, portanto, é onde ele se acomoda. Já a altura de x (x-height) indica a 

distância entre a linha de base e a linha central do alfabeto, normalmente a altura 

aproximada de uma letra minúscula não estendida, como o x por exemplo.  

 

Mais acima das letras, há a linha que delimita a altura da capitular (Cap 

Height) e, por sua vez, a altura das ascendentes (Ascender Height), isto é, a parte 

de algumas letras minúsculas, como b e d, por exemplo, que ultrapassam a altura de 

x. A linha descendente (Descender Line) é exatamente o oposto desta e corresponde 

a um traço invisível que marca o ponto mais baixo das descendentes de uma fonte, 

caindo da linha de base, como q e g, por exemplo. 

 

Por fim, a altura do corpo (Body Height) ou altura do tipo, a qual, 

originalmente, se referia a altura do bloco de metal em que cada letra era moldada 
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individualmente. Já em meio digital, equivale a altura imaginária concernente a 

esses blocos; o retângulo que define o espaço ao redor de uma determinada letra.  

 

Com base nas definições apresentadas, é possível concluirmos, então, que a 

aparência do tipo é obtida por meio da proporção entre a altura de x e a altura do 

corpo. É por meio de sua mutabilidade, isto é, modificações na espessura, largura ou 

altura da letra que a família tipográfica é concebida, mantendo as mesmas 

características estilísticas essenciais. Sendo assim, a configuração de uma família 

tipográfica é composta por sua múltipla variação e é caracterizada pelos nomes claro 

(Light), negrito (bold), itálico (italic), extendida (extended/wide), entre outros. Esses 

são alguns exemplos comuns de variações tipográficas distinguidas, mesmo que 

superficialmente, em editores de texto, afinal, a identificação com essas palavras é 

imediata até mesmo àquele que se limita a selecionar tipos para a composição de 

textos acadêmicos, ou seja, sem compromisso com a estética, apenas com a 

questão da legibilidade.  

 

As variações na proporção da letra criam diferentes pesos, formas enfáticas 

que auxiliam na organização hierárquica do texto, conforme já observamos no 

subcapítulo anterior. As versões em negrito (bold) surgidas a partir do século XX, 

compõem uma forma similar à letra romana, porém com contraste bastante 

significativo. 

 

Figura 6 – Representação da letra bold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material obtido no Tipocracia – Encontro Internacional de Tipografia, 2013. 
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Na composição textual, é frequente a necessidade de se atribuir ênfase a 

uma palavra ou um título, seja em textos acadêmicos, folders, jornais ou revistas. 

Como sabemos, no Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

recomenda o emprego do itálico (estilo de fonte modelada no Renascimento, 

normalmente inclinado) para destacar palavras ou frases em língua estrangeira. Já 

em revistas, o itálico está presente em subtítulos de reportagens, enquanto que o 

destaque máximo é dado ao título por meio do negrito. Há, portanto, muitas formas 

de se atribuir ênfase a palavras, todavia, as mais comuns são o negrito, o itálico e o 

sublinhado. A caixa alta – expressão comum nas artes gráficas para caracterizar a 

escrita em letras maiúsculas – também é um recurso de ênfase significativo, porém 

mais utilizado em conversações virtuais informais para expressar euforia ou irritação 

por parte do interlocutor.   

 

Podemos considerar, então, que o método mais eficaz e comum para o 

realçar uma palavra ou frase é exagero das formas ou a diferença estilística de um 

tipo com relação aos demais. A letra capitular em manuscritos e livros antigos é o 

exemplo que melhor sintetiza todos os mecanismos de ênfase possíveis em uma 

única palavra. Isso porque além de se distinguir estilisticamente do conteúdo que 

introduz, com adornos em demasia, também possuía uma escala muito maior, tendo 

em vista a dimensão do corpo do texto. Com o surgimento de máquinas e 

impressoras para a reprodução de textos, o uso da letra capitular deixou de ser 

frequente e sua forma, nos dias atuais, é mais simples, pois não possui mais a 

riqueza de detalhes dos traços manuais. 

 

Por fim, o espaçamento entre as letras também pode ser considerado uma 

alternativa para ênfase surgida com o advento da máquina de escrever. Ao ao invés 

de se escurecer as letras, era aplicado um espaçamento entre elas, tornando o texto 

mais leve. 

 

É possível concluirmos, até o momento, que uma família de tipos pode ser 

ricamente diversificada, apresentando variações de tamanho e corpo. Isso porque 

uma família é composta por versões de peso heterogêneas, de modo que o peso do 

traço caminhe pari passu com a largura da forma. Na imagem a seguir, por exemplo, 
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o tipo Futura se apresenta em sua versão mais encorpada: o Futura Extra Bold. Para 

chegarmos a esse desenho, percorremos uma trajetória que se inicia no Futura 

Book (mais fina e arredondada), passando pelo Futura (tipo padrão), Futura Demi 

(versão intermediária) e Futura Bold (traço mais pesado).  

 

 

Figura 7 – Representação da Futura Extra Bold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material obtido no Tipocracia – Encontro Internacional de Tipografia, 2013. 

 

 

Sabe-se que as possibilidades de variação de tipos contribuem para a 

composição hierárquica de textos, no entanto, é importante compreendermos de que 

maneira essa composição se organiza no cérebro humano. Segundo Kate Clair e 

Cynthia Busic –Snyder (2005, p. 155) 

 

O cérebro humano interpreta os elementos lineares posicionados 
horizontalmente em uma composição de forma diferente dos 
elementos lineares posicionados verticalmente. Como esse é um 
fenômeno universal entre os seres humanos, os designers de tipos 
levam isso em consideração pela redução da espessura dos traços 
horizontais das letras, de forma a criar a aparência de equilíbrio e 
peso uniforme. 

 

O cérebro, então, recebe a informação visual e a processa, por isso, num 

primeiro momento, nem tudo é o que parece ser, sobretudo quando tratamos das 

formas das letras. Afinal, é comum considerarmos mais compridas as linhas 

horizontais do que as verticais, pois são informações obtidas a partir do olho humano 

e, portanto, passíveis de ajustes para obterem um aspecto mais harmonioso. O 

mesmo processo ocorre com o uso das fontes serifadas em lugar das sem serifas, 

ou sans-serifs – do francês, sem serifas, como comumente são conhecidas. 
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A origem da serifa, conforme já citado anteriormente, não possui qualquer 

relação com a estética ou com o conforto visual que ela atribui à letra. Ela teve início 

a partir do entalhe das letras por artesãos romanos como uma alternativa para a 

redução do acúmulo de poeira e cascalho nas arestas entalhadas. Sendo assim, era 

acrescentado um prolongamento ao final das hastes e essa herança histórica 

adquiriu características funcionais significativas. Isso porque, de recurso puramente 

rudimentar e histórico, a serifa se tornou parte integrante da maioria das fontes 

tipográficas na era digital, principalmente para a composição de textos longos. 

Acredita-se que a serifa forme uma linha invisível sob as letras, facilmente percebida 

pelo cérebro e, por isso, guiam o olhar do leitor que transcorre por elas mais 

rapidamente.    

 

É possível classificarmos as fontes em duas categorias principais: as não 

serifadas e as serifadas, sendo que as fontes não serifadas mais utilizadas são: 

Arial, Tahoma, Helvética e Verdana. Já dentre as serifadas mais conhecidas, 

podemos destacar as fontes: Arial, Tahoma, Helvética e Verdana. A principal 

diferença entre estas últimas está no tipo de serifa que cada uma apresenta, isto é, a 

característica do traço ao final das hastes das letras. Na figura abaixo, por exemplo, 

a primeira letra possui haste com terminação no formato de cunha, com ângulo 

agudo, enquanto que a segunda tem formato de bisel, com borda cortada em 

chanfro, com forma oblíqua.  

 

 

Figura 8 – As formas das serifas: a cunha e o bisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material obtido no Tipocracia – Encontro Internacional de Tipografia, 2013. 
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Afora as terminologias apresentadas anteriormente, a anatomia dos tipos é 

muito mais vasta e complexa, ou seja, cada unidade que compõe a letra é 

fundamental, pois influencia direta e indiretamente em seu estilo, legibilidade e 

tamanho. O conhecimento dessas variantes nos possibilita distinguir a adequação ou 

não da letra em um projeto gráfico-visual, por isso, a importância de se aclarar as 

questões terminológicas tornou fundamental o acréscimo de um glossário com os 

principais vocábulos associados à anatomia tipográfica. 

 

Figura 9 – Anatomia dos tipos - 1 

 

Fonte: Material obtido no Tipocracia – Encontro Internacional de Tipografia, 2013. 

 

 

Waist (cintura): É a parte média do corpo da fonte, tal qual nos seres 

humanos. A cintura está situada na parte central e acentua a forma da letra. 

 

Tangent Join/Connection (Tangente unida/conecção): corresponde ao ponto 

de junção entre o bojo e a haste da fonte. 

 

Spur (espora): Também conhecida como gancho, corresponde a um tipo de 

serifa em forma de bico, com finalização em corte.  

 

Counter (Contador). Trata-se do espaço em branco formado por uma letra, 

seja completamente fechada (como em b ou o) ou parcialmente (como em c ou m). 

 

Beak (bico): Um tipo de serifa com terminação acentuada em forma de bico. 
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Straight/Stem (haste): Traço principal de um glifo, geralmente em linha reta, 

que não faz parte de seu bojo. A letra O não possui haste, enquanto que o I é 

composto apenas por uma. 

 

Classic Serif (serifa clássica): É um tipo de serifa mais simples, posicionada 

na horizontal. 

 

Curved Stem (haste curvada): Traço principal de um glifo em linha curva 

fechada.  

 

Straight Serif (serifa reta): Conforme já designado, é um tipo de serifa sem 

curvatura nem flexões. 

 

Ascender (ascendente): De acordo com o que já foi apresentado, a 

ascendente corresponde às letras minúsculas que se prolonga acima da altura de x. 

 

Triangular/Sloped (triangular/inclinado): Trata-se de serifa com o eixo 

levemente inclinado. 

 

 

Figura 10 - Anatomia dos tipos - 2 

 

 

 

Fonte: Material obtido no Tipocracia – Encontro Internacional de Tipografia, 2013. 

 

Arm (braço – superior e central): É o traço paralelo ao plano horizontal, 

independente, ligado à haste apenas por uma das extremidades. 

 

Upper arm 

Central arm 
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Terminal (terminal): Terminal se difere da serifa ou remate por ser o fim de 

um traço que se caracteriza de forma independente. 

 

Horizontal Serif (serifa horizontal): Serifa reta com direcionamento horizontal. 

 

Bowl: (bojo): Corresponda a formas arredondadas ou elipticas que são 

origem às formas do corpo das letras, assim como as maiúsculas C,G,O e, 

minúsculas, b, c, e e o. A letra e minúscula, aliás, é chamada de “olho”. 

 

Link (ligação): Traço que promove a junção entre o bojo e o laço do tipo. 

 

Loop (laço): Parte do tipo que se prolonga para além da linha de base e 

possui formato de aro. 

 

Ear (orelha): Traço incorporado ao bojo com uma terminal em forma de 

lágrima. 

 

Crossbar (barra atravessada): barra central que une as duas hastes 

principais. 

 

Bracket/Filet (suporte/descanso): base da haste principal. 

 

 

Figura 11 - Anatomia dos tipos - #3 

 

 

 

Fonte: Material obtido no Tipocracia – Encontro Internacional de Tipografia, 2013. 

 

Leg (perna): parte inferior do tipo que parte do centro até os limites da linha 

de base, com inclinação à direita, tal qual X e K. 
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Branch (ramificação): alça que se projeto da haste principal formando uma 

ramificação. 

 

Shoulder (ombro): É a dupla saliência curva que, na letra m, por exemplo, 

está atrelada à haste principal. 

 

Axis (eixo): Linha real ou imaginária traçada de cima para baixo, formando o 

eixo em que se constrói um tipo. 

 

Character Width (altura do caractere): A dimensão horizontal de um 

caractere incluindo o seu espaço branco em ambos os lados. 

 

Diacritic (diacrítico): Um sinal adicionado a um glifo para indicar uma 

alteração fonética especial ou para distinguir palavras distintas foneticamente, porém 

idênticos em seu grafismo. 

 

Kern (v.) (Kern – verbo): Significa alterar o espaçamento entre dois glifos 

particulares. 

 

Kern (n.) (Kern - substantivo): Parte de uma letra que se estende para dentro 

do espaço de outra. 

 

Leading (principal): Originalmente se referia às faixas horizontais de metal 

flexível, utilizados para criar espaços entre o topo do corpo da letra, até a sua parte 

inferior (incluindo descendentes). Ele também pode se referir à medida da linha de 

base à linha de base de um conjunto de letras, isto é, as entrelinhas. 

 

Ligature (ligature): Um glifo que é a combinação de dois ou mais glifos. 

 

Lowercase (minúscula): Letra não capitular, como a, b, c, etc, derivada da 

colocação dessas letras em caixas tipográficas menores. 
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Uppercase (maiúscula): As letras maiúsculas, como A, B, C, etc, derivadas 

da colocação dessas letras em caixas tipográficas maiores. 

 

Negative Leading (negativo principal) Menos espaço existente de linha de 

base à linha de base, de modo que as linhas do texto fiquem muito próximas até se 

tocarem ou se sobreporem. 

 

Oblique (oblíquo): um estilo de fonte com a haste do caractere inclinada, mas 

não são glifos em itálico. 

 

Tracking (encalço): É o ajuste do espaçamento entre as letras e entre as 

palavras de uma gama de caracteres. Isto é, além realizer ajustes entre as letras 

(kerning), é possível também acrescentar ou reduzir o espaçamento entre um bloco 

de texto (traking). 

 

Essa análise da terminologia tipográfica corresponde a uma síntese das 

definições de termos relativos à anatomia os tipos, encontradas na literatura e 

utilizadas por tipógrafos conhecidos na atualidade. São, portanto, resultado do 

vocabulário depreendido a partir da tecnologia dos tipos móveis fundido a termos 

anglo-saxônicos. Sendo assim, o entendimento acerca da existência de uma 

terminologia tipográfica é essencial para percebermos a complexidade por detrás da 

formação dos tipos e de que maneira essa complexidade perseverou ao longo dos 

anos, sendo adotada como parte do enquadramento tecnológico atual de construção 

das fontes digitais. 

 

 

2.2 Tipografia: a relação entre forma e função 

 

Como se pôde observar por intermédio das considerações tecidas acima, 

houve uma ruptura com a gênese da tipografia atrelada essencialmente à forma em 

prol de uma funcionalidade limitada. Nesse sentido, o desenho tipográfico abandona 

seu modelo invariável, de facil reduplicação, para adquirir formas singulares, as 

quais compõem uma unidade de significação.  
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A essa questão, cabe aqui exprimir a noção de funcionalidade como ampla e 

subjetiva, isto é, que perpassa os limites da pura expressão verbal para os 

meândros da comunicação visual, em que é possível apontar e reconhecer 

posicionamentos discursivos, bem como os efeitos de sentido suscitados por 

intermédio da junção entre texto e imagem. Por isso, tratar de forma e funcão na 

tipografia é inserí-la na mesma esfera da linguagem, pois na medida em que se 

reputa uma funcionalidade intrínseca ao elemento gráfico, se viabiliza uma via de 

acesso à sua correlação com a comunicação visual e, por conseguinte, também 

submetida a uma sintaxe que regulamenta a sua construção. Em outras palavras, 

tratar de tipografia no contexto atual é deslocá-la para o mesmo plano de 

significação da linguagem visual, pois ela, como tal, também tem por função a 

comunicação, ou seja, a difusão de ideias e o compartilhamento de inferências por 

meio de uma informação visual. Para Dondis (1991, p. 18),  

 
A sintaxe visual existe. Há linhas gerais para a criação de 
composições. Há elementos básicos que podem ser aprendidos e 
compreendidos por todos os estudiosos dos meios de comunicação 
visual, sejam eles artistas ou não, e que podem ser usados, em 
conjunto com técnicas manipulativas, para a criação de mensagens 
visuais claras.  

 

 

Essa afirmação justifica a peocupação com a visualidade, afinal ela é 

depreendida pelo Outro de diversas maneiras. É notável que jamais foi dada tanta 

atenção à visualidade da palavra como nas últimas décadas, sobretudo em textos 

sincréticos. De acordo com Aguiar (2004) a linguagem não-verbal é analógica, isto é, 

refere-se às imagens sensoriais. A leitura de imagens por meio da perceção é 

promover um olhar sem desvios àquilo que ela representa, isto é, formas, linhas, 

cenários, objetos, tema, suporte e a própria técnica utilizada para sua construção.  

 

Dondis (1991) assegura que, assim como ocorre na aprendizagem da 

linguagem verbal, em que há a percepção de um alfabeto fonético, a combinação 

lógica de sons para a formulação de palavras com algum sentido validado pelo co-

enunciador e, posteriormente, a veiculação desses sons às letras para, assim, se 

desvelar as primeiras manifestações verbais da língua, materializada em texto, a 
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concepção cognitiva na leitura de imagens na linguagem visual também se depara 

com um processo lento, isto porque, há uma diferença significativa entre o simples 

olhar, reduzido à constatação do que se vê e o olhar comprometido, participativo e 

incurso, à medida que atribui ao co-enunciador o encargo da interpretação, o que 

pressupõe esforço cognitivo e memória discursiva.  

 

Nossa capacidade de perceber o mundo exterior, de acordo com Ballone 

(2005) é o que atribui significado a ele. Para tanto, os nossos sistemas sensoriais, 

que captam os estímulos que nos cercam e com os quais percebemos o mundo, são 

fundamentais, afinal, são eles os responsáveis pela conversão de vibração em sons, 

fótons em imagens e reações químicas em cheiros. Ainda de acordo com Ballone, 

na realidade “[...] o universo é incolor, inodoro, insípido e silencioso, excluindo-se a 

possibilidade que temos de percebê-lo de outra forma”. 

 

Sabemos, então, que os sentidos de dois indivíduos biológica e 

genéticamente idênticos constituem, de igual forma, em estímulos para a 

compreensão de uma determinada realidade, no entanto, a capacidade de 

percepção é uma particularidade psicológica que se diferencia em ambos, pois está 

intimamente ligada à qualidade do estímulo recebido, ao conhecimento de mundo e, 

por conseguinte, à memória do indivíduo, ao raciocício, à sensibilidade e ao juízo. A  

percepção inicial e objetiva passa por um processo de aquisição da realidade 

consciente subjetiva, que a transforma em uma nova realidade, com um novo 

significado, constituído a partir de estímulos atuais. Ballone (2005) cita o seguinte 

exemplo: 

 

A sensação visual de um objeto arredondado, vermelho e com parte 
de seu corpo enegrecido, somente será percebido como uma maçã 
podre se a pessoa souber, antecipadamente, o que é uma maçã, e, 
dentro deste conhecimento, souber ainda que maçãs apodrecem e, 
quando apodrecem, adquirem certas características perfeitamente 
compatíveis com o estímulo sentido. (grifo do autor) 

 

Sendo assim, concluímos então que a percepção incipiente, em estado puro, 

se transfigura em uma percepção subjetiva por intermédio da constação da realidade 

a partir das sensações. Essa percepção subjetiva, por sua vez, se configura em um 

novo significado em conjunto com o conhecido prévio já estabelecido cognitivimante, 
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no entanto, todo esse processo é conexo, subjugado ao modo particular de 

apreender a linguagem visual. 

 

Desse modo, como toda a linguagem, a visualidade pressupõe uma 

competência de leitura, não apenas do conteúdo visual que ela evidencia, mas, 

sobretudo, dos posicionamentos discursivos que ela sustenta e dos que foram 

trespassados por ela. Para Santaella (2001), o que caracteriza a linguagem visual é 

a insistência hic et nunc com a qual ela se apresenta à percepção. Ver é estar diante 

de algo, mesmo que de forma onírica ou mimética, transcendendo a determinações 

históricas, pois a humanidade sempre esteve guiada pelo desejo de duplicar o 

mundo. A partir desse raciocínio, é possível inferir que a tipografia, com o advento 

das tecnologias digitais e, por conseguinte, com sua aproximação de aspectos 

intrínsecos à linguagem visual, configurou-se em um elemento-chave da 

verbovisualidade, especialmente quando pensada para a composição de materiais 

publicitários.   

 

 

2.3  A tipografia como parte integrante da verbovisualidade 

 

Conceber a tipografia como parte integrante da verbo-visualidade é 

compreender que, por detrás de uma aparente unidade de significação, há um 

discurso cuja depreensão só é possível no momento em que se rompe o invólucro 

dos elementos que o cercam, tais como o desenho, a cor, a organização das 

informações visuais no papel e quais efeitos de sentido esses mesmos elementos, 

uma vez combinados, provocam no enunciador.  

 

Sendo assim, a letra, como parte integrante da verbo-visualidade, em 

conjunto com outros elementos que compõem a linguagem visual, torna-se também 

um elemento representativo de um determinado campo discursivo. Sendo assim, 

para circunscrever a trajetória da tipografia nesse nível de correlação, tomaremos 

como base a Análise do Discurso (AD) de linha francesa, partindo do pressuposto de 

que toda a linguagem, seja verbal ou visual, possui um determinado tom e, portanto, 



44 
 

ela não é transparente, mas detentora de uma materialidade simbólica dotada de 

significação. 

 

Segundo Orlandi (2001, p. 15), a análise do discurso não trata da estrutura da 

língua, mas da palavra em curso, no sentido de percurso, de estar em constante 

movimento. Para Orlandi, então, o discurso é a prática da linguagem em movimento. 

A linguagem peculiar de uma determinada região carrega uma força cultural 

intrínseca e é caracterizada, muitas vezes, por atribuir identidade aos indivíduos que 

a utilizam efetivamente para se comunicarem. Desse modo, abarcar a existência de 

tais efeitos na combinação entre texto e imagem é ingressar no arcabouço da 

análise do discurso, possibilitando um viés dialógico interpretado a partir de uma 

informação visual pré-concebida interpelada pela informação obtida no próprio texto. 

Para sintetizar essa relação, nos valemos da sequência de imagens das páginas a 

seguir: 
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Fig. 12 – Anúncios publicitários Todo mundo já foi ator um dia, do Teatro Procópio Ferreira 
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Fonte: Dabs Design4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Disponível em <http://www.dabsdesign.com.br/teatro-procopio-ferreira-todo-mundo-ja-foi-ator-um-dia>. 
Acesso em 26 jun. 2013 

http://www.dabsdesign.com.br/teatro-procopio-ferreira-todo-mundo-ja-foi-ator-um-dia
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As imagens em questão fazem parte de uma campanha publicitária all type, 

isto é, essencialmente tipográfica, do teatro Procópio Ferreira, divulgada em 2009 e 

elaborada em comemoração ao dia do teatro, que acontece no dia 19 de setembro. 

No primeiro cartaz, observa-se, em uma leitura global, a presença de elementos 

gráficos que comungam em prol da formação de um todo de significação, cuja 

imagem que compõe desvela formas desproporcionais para representar uma 

silhueta feminina, enquanto que, no segundo cartaz, a imagem que se forma é a de 

copo de cerveja. Logo, tanto a silhueta como o copo de cerveja é formado a partir 

dos enunciados “amor, este vestido me deixa gorda?” e “onde você tava até essa 

hora?”, respectivamente.  

Abaixo dessa composição texto/imagem há outro enunciado que se mantém 

inalterado: “todo mundo já foi ator um dia” e, ao lado, a assinatura institucional do 

teatro representada graficamente. Essa primeira leitura, embora superficial e 

aparentemente descompromissada, é fundamental para a compreensão de um nível 

mais profundo de decomposição do discurso. Isto porque ela permite identificar os 

elementos que constituem a campanha publicitária discursivamente e articulá-los 

para, assim, empreender a AD, o que, para Gregolin (1995, p.13) significa “identificar 

de maneira com a qual se constrói o sentido do texto e como esse mesmo sentido 

se articula com a história e a sociedade que o constituiu”. 

 

Para compor a percepção visual dos objetos descritos acima, a cor é 

elemento fundamental, pois seu uso adequado dentro de um determinado código e 

de uma determinada cultura atribui a ela valor simbólico. Guimarães (2000, p.15) 

entende a cor “como informação atualizada do signo, ou seja, um objeto produzido 

por um emissor, recebido e interpretado por um receptor” e, portanto, pertencente a 

uma sintaxe da linguagem visual. Tanto a cor como a forma, então, se combinados 

assertivamente e contextualizados culturalmente, reproduzem de maneira simbólica 

imagens inseridas nesse mesmo universo cultural.  

 

As figuras do vestido e do copo de cerveja, na publicidade do teatro, formadas 

a partir de um desenho tipográfico específico, bem como a leitura de enunciados que 

evocam situações veiculadas ao relacionamento amoroso traz a lume, no campo da 

análise do dircurso, a noção de sujeito social  e, portanto, clivado e descentralizado, 
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interpelado por uma ideologia. Desse modo, os discursos, para a AD, se constituem 

sobre o chamado primado do interdiscurso, segundo o qual “todo discurso produz 

sentido a partir de outros sentidos já cristalizados na sociedade” (GUERRA, 2013,  p. 

4).  

 

O desenho da letra precede as indagações contidas nas imagens, conduzindo 

o co-enunciador a uma possível resposta desfavorável. O sujeito, no espaço 

discursivo, se vê cercado por dois posicionamentos em embate – um admitido e 

outro censurado, ambos configurados por uma cenografia, isto é, o universo de 

significação do sujeito criado a partir de cenas validadas, ou seja, já prescritas no 

cotidiano coletivo e, portanto, comuns a todos os indivíduos.  

 

Maingueneau (2001, p.87-88) descreve a cenografia como "[...] ao mesmo 

tempo fonte do discurso e aquilo que ele engendra; ela legitima um enunciado que, 

por sua vez, deve legitimá-la estabelecendo que essa cenografia onde nasce a fala 

é precisamente a cenografia exigida para enunciar como convém.” A conversão de 

texto em imagem contribui para o estreitamento desse contato, de modo a unir a 

percepção visual à depreensão da informação textual, os quais constituem um 

discurso que comunga dialógicamente com o contexto sócio-histórico, na medida em 

que se vê em ambate com os demais posicionamentos discursivos existentes.  

Essa extensa lista de palavras e terminologias nos leva a concluir que o 

universo tipográfico está inserido em um plano de significação mais abstrato, com 

linguagem própria e restrita. Nesse universo, a relação entre as letras num espaço 

em branco é cuidadosamente explorada em toda sua plenitude de modo a se 

adequar ao conceito do projeto e ao estilo adotado por ele, para que o objetivo seja 

sempre a perfeita integração entre os elementos de design e seu efeito na 

visualidade. Esse conceito, aliás, é o que assemelha a tipografia ao lettering. Isso 

nos leva a refletir na possibilidade de essa ser a causa dos constantes equívocos 

presentes na distinção entre um e outro nas artes gráficas. 

Adiante procuraremos esmiuçar o conceito de lettering de uma maneira mais 

individual, todavia, é possível defini-lo, em um primeiro momento, como a arte de 

desenhar letras. Trata-se de um trabalho manual bastante árduo pois envolve a 
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criação de letras desenvolvidas exclusivamente para uma única finalidade, no 

entanto, seja no trabalho manual ou com o computador como ferramenta, a beleza 

do lettering está em sua exclusividade e em sua riqueza de detalhes. Para Norberto 

Gaudêncio 

A escrita, feita a mão, possui um caráter único e autoral, cujas partes 
resultantes são um traçado fluido. O lettering, ou forma desenhada, 
resulta da combinação de diversos traços, como as vistosas letras 
dos cartazes litográficos do século XIX ou os grafites das grandes 
metrópoles. Quanto ao caractere tipográfico, é aquele que pode ser 
desarticulado, obedecendo sistemas de mecanização (2004, p. 40). 

Tanto a tipografia como o lettering têm sido utilizados em demasia no cenário 

publicitário atual, sobretudo em decorrência da supervalorização da imagem digital 

pelos smartphones, celulares e tablets e, ainda, da facilidade com a qual todos 

podemos ter acesso a elas. No entanto, cada um desses dois recursos possui para o 

designer uma função diferente no projeto, com contextos distintos que visam 

múltiplas reações a quem as vê. Essa compreensão mais assertiva sobre o papel do 

lettering e da Tipografia na publicidade é fundamental a todos que desejam adotar 

um olhar sobre o que nos é apresentado numa perspectiva diferente, mais crítica e 

analítica. 

 

 

2.4  Entendendo o lettering 

Embora o lettering tenha um perfil caligráfico, o que o diferencia da caligrafia é 

sua expressividade e propósito pré-definido, portanto, se um conjunto de letras é 

desenvolvido exclusivamente para representar o nome de uma marca, ele se torna 

autossuficiente e adquire vive própria, além dos limites para o qual foi destinado. 

Essas letras, mesmo que descontextualizadas continuam a fazer referência à marca 

que representam. A Coca Cola é um exemplo oportuno da importância do lettering 

para a consolidação das marcas no mercado: se escrevêssemos qualquer outra 

palavra utilizando o mesmo desenho da letra com que ela é representada, 

continuaríamos fazendo referência à marca.   
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Fig. 13 – Caligrafia versus Lettering 

 

 

 

 

Fonte: Lettering Vs Calligraphy – Martina Flor and Giuseppe Salerno. Disponível em 
<http://ilovetypography.com/2013/02/13/lettering-versus-calligraphy/>. Acesso em 2 jan. 2015 

Na Tipografia, algumas fontes também podem ser bastante expressivas, no 

entanto, o conjunto de palavras é vasto, muitas inclusive possuem uma família 

tipográfica com variações de estilo e tamanho e não há exatamente uma finalidade 

determinada de uso, pois muitas fontes são desenvolvidas apenas para 

comercialização. Já na caligrafia, as letras não possuem tanta expressividade, mas 

beleza. Um texto caligráfico exige técnica e intenso trabalho manual, além do uso de 

ferramentas específicas como a caneta hidrográfica e esferográfica, grafite e pincel 

caligráfico. Alguns profissionais optam em esboçar em papel o desenho da letra e, 

posteriormente, ajustá-la em um editor de imagens, como o Adobe Illustrator. 

É notória a existência de uma linha tênue quando se busca definir tipografia, 

lettering e Caligrafia, devido a grande semelhança entre eles. Para Eduilson Coan5  

Tipografia é uma fonte digital, e o lettering pode ser apenas algumas 
letras, desenvolvidas para uma marca. A gente pode colocar até 
caligrafia no meio disso tudo também, então são três vertentes, 
tipografia, lettering e caligrafia. O lettering pode beber, por exemplo, 
da caligrafia, pegar um pouco da questão gestual da caligrafia, mas 
pode sofrer refinamentos depois, e eu acho que isso torna ele um 
lettering. Enquanto a caligrafia é feita num traço único e já é aplicado, 
aquilo é caligrafia. E uma tipografia acaba sendo uma fonte digital, 
onde tem muito mais caracteres para serem desenhados, então tem 
mais de 500 glifos, tem acento, tem alfabetos, você pode desenhar 
latim, cirílico, grego. 

 

                                                 
5 Fragmento retirado da entrevista dada pelo tipógrafo Eduilson Coan à Revista Clichê. A entrevista completa 
está disponível para acesso na página: < http://www.revistacliche.com.br/exp/tipografia-eduilson-coan/> 
Acesso em 10 dez. 2014. 

http://ilovetypography.com/2013/02/13/lettering-versus-calligraphy/
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Tanto a tipografia quanto o lettering partilham de conceitos visuais 

semelhantes, no entanto, é comum que alguns termos usados com frequência nas 

duas disciplinas sejam diferentes, embora se refiram ao mesmo elemento. Um 

exemplo é a expressão usada para identificar um espaço entre duas linhas de texto 

em uma composição, o leading, que aplicado ao lettering seria chamado 

simplesmente de line spacing, ou espaço entrelinhas. O espaço entre as letras 

também é um conceito bastante relevante e a falta de atenção a ela é a principal 

responsável pela péssima qualidade do design editorial de alguns jornais e revistas 

que vemos atualmente.  

A tipografia é utilizada para diversas aplicações, desde títulos até o corpo do 

texto propriamente dito, sendo que há uma infinidade de variedades e considerações 

tipográficas que os profissionais envolvidos com o lettering não consideram, visto 

que este último é exclusivamente usado em textos curtos em destaque, ou seja, 

alguns poucos parágrafos de texto escritos à mão. Isso torna o lettering muito mais 

próximo da caligrafia, que consiste no mesmo processo manuscrito, porém de textos 

mais longos. 
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CAPÍTULO III – ASPECTOS VERBAIS E NÃO-VERBAIS DA LINGUAGEM 

PUBLICITÁRIA 

 

Compreender a publicidade como um intrincado mecanismo em que se 

ecoam as informações é aceitá-la detentora de uma linguagem própria, isto é, de um 

modus operandi munido de outros elementos – a cor, a imagem e o movimento – 

que se encaixam tal qual uma engrenagem no processo comunicativo. Esses 

elementos são captados pela mente humana para, a partir daí, tratá-los de modo 

plurissignificativo, todavia, antes de adentrarmos ao cerne do texto publicitário e 

tentar defini-lo, convém rememorar o conceito de texto e discurso. 

 

Maria Helena de Mira Mateus (1983) apresenta texto e discurso, de uma 

maneira geral, como configurações da língua natural e, portanto, ambos são 

materializados em uma dada língua e pressupõe um locutor (LOC), o qual seleciona 

tudo o que é dizível em uma situação concreta de comunicação, e um alocutário 

(ALOC), que, por sua vez, recebe essa seleção que compõe o objeto texto e a 

armazena cognitivamente. Desse modo, a autora traz a lume ideias já concebidas 

pela linguística textual, segundo o qual o texto apresenta-se como uma sequência de 

enunciados lógicos que se relacionam de maneira coerente. Ainda segundo Maria 

Helena, a textualidade pressupõe um conjunto de propriedades necessárias para 

que seja, efetivamente, um texto, sendo uma dessas propriedades a conectividade. 

Logo, tanto o texto como o dircurso, de um modo geral, transitam entre locutor e 

alocutário, no entanto, é pelo texto que o discurso se articula e se materializa de 

modo verbal, não-verbal ou sincrético. 

 

A correlação entre o verbal e o não-verbal deve compor um conjunto 

harmônico – uma unidade significativa global, de acordo com a professora Lucilene 

Gonzales, autora do livro Linguagem Publicitária: análise e produção (2003). Isto é, 

duas unidades distintas que se confrontam ou se sustentam no espaço discursivo, 

tornando-se, ambas, uma unidade significativa que compreende o sentido global do 

discurso, o qual pode transitar entre a sátira – quando o verbal se difere do não-

verbal – ou a comoção – quando o verbal reafirma o não-verbal. Contudo, sabe-se 

que tanto um como o outro e suas particularidades apontam em direção ao mesmo 
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caminho: o da persuasão. No entanto, cabe aqui ressaltarmos que além da 

persuasão, há também a presença do convencimento na publicidade, de maneira 

geral, visto que aquele tem como base a emoção, enquanto que este é formado a 

partir da razão. Para Carvalho (1998, p. 20-21), a linguagem publicitária caracteriza-

se por uma “retórica implicativa, apoiada no receptor e com argumentação baseada 

nos processos de persuasão, intrínsecos ao objeto”. Nas imagens a seguir, será 

possível observarmos de que modo o discurso é construído sob uma dimensão 

conjunta dos elementos, consolidando-se em pressupostos coletivos.  

 

Fig. 14 – Anúncio publicitário de educação no trânsito, divulgado pelo Governo do Estado de 

Pernambuco. 

 

 

Fonte: site do CEPAM – Comite Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto6. 

 

 Essa primeira imagem pertence a um conjunto de ações para educação 

no trânsito, executadas pelo Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, 

do Governo de Estado de Pernambuco, como forma de combater os elevados 

números de acidentes com transporte terrestre, divulgados pelo Sistema de 

                                                 
6 Disponível em < http://www.cepam.pe.gov.br>. Acesso em 10 jan. 2014. 
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Informação de Mortalidade (SIM), no ano de 2010, que na ocasião já representavam 

25,7% dos óbitos por causas externas, o segundo com maior incidência no Estado, 

de acordo com dados divulgados no próprio site do CEPAM7, atrás apenas de óbito 

por homicídio. 

 

Antes mesmo de lançarmos um olhar mais acurado para o anúncio, apenas 

com as informações apresentadas no parágrafo anterior, sabemos que há a 

constatação de um problema latente a ser combatido pelo Estado. Tomemos isso 

como um exercício de coleta de dados e organização discursiva, em que será 

necessário, inicialmente, a identificação do problema para, a partir daí, apontarmos o 

objetivo do anúncio, bem como os elementos que fazem parte dele. Esses 

elementos, por sua vez, constituirão uma cenografia que evoque a força do discurso 

não somente como um componente velado, circunscrito nos limites de um cenário 

pré-concebido e independente dele, mas como parte da própria enunciação que, ao 

se desenvolver, adquire, progressiva e paradoxalmente, o potencial para se articular, 

se expressar de maneira individual e, ao mesmo tempo, conjunta com o que está ao 

redor. 

 

O quadro cênico em questão pressupõe um conjunto de três cenas, composto 

por cena englobante, classificada pelo tipo de discurso em que o texto está inserido, 

isto é, literário, científico, político, religioso etc;  cena genérica, a qual pode ser, por 

exemplo, publicidade impressa, outdoor, reportagem etc; além da cenografia, 

composta por elementos, tais como o léxico, os temas, a estrutura sintática e a 

própria seleção tipográfica e é  caracterizada por Maingueneau (2002, p. 87) como a 

cena com que o co-enunciador  toma contato mais explicitamente.  

 

Ainda com relação a imagem em questão, já sabemos que a cenografia está 

em primeiro plano. Logo, ela se constitui na figura de um homem jovem, de classe 

média e mutilado, amparado por muletas ao lado de uma motocicleta, em um 

ambiente urbano degradante, melancólico e sombrio, cujo propósito está na 

identificação do co-enunciador, estabelecida com base nesses elementos já 

consolidados na memória coletiva. É essa correlação interdiscursiva que nos conduz 
                                                 
7 Informações coletadas do site (www.cepam.pe.gov.br), do Comitê de Prevenção aos Acidentes de Moto 
(CEPAM). Acesso em 13 jun. 2014. 

http://www.cepam.pe.gov.br/
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a conjecturas e nos leva a acolher o homem designado na posição central do quadro 

como uma possível vítima de um acidente de motocicleta, o qual resultou na 

amputação de parte de seu membro. Ao lado da personagem, também enquadrada 

na cena, é possível lermos a seguinte mensagem: “Motorista, pilote com cuidado. O 

próximo acidente pode ser com você”. Nesse excerto, observemos o uso da 

entrelinha para facilitar a legibilidade do texto e, na segunda oração, a tipografia em 

bold e caixa-alta que atribuem destaque e organizam hierarquicamente o que, de 

fato, é relevante na mensagem. 

 

Como sabemos, a cena é construída sobre um alicerce factual e realça essa 

propriedade por intermédio do caráter informativo do quadro cenográfico, como um 

jogo persuasivo, com dados aparentemente fidedignos, tais como nome, idade e 

cidade onde reside a personagem para conduzir o co-enunciador a um determinado 

posicionamento. Todos esses elementos operam em conjunto e auxiliam o processo 

de significação que deles resulta. Um recurso semelhante ocorre a seguir: 
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Fig. 15 – Anúncio publicitário Você pode ser o que quiser, de O Boticário. 

Fonte: Site oficial do Clube de Criação de São Paulo - CCSP8 

 

 

A imagem em questão compõe um conjunto de dois anúncios publicitários 

criados pela agência AlmapBBDO e veiculados em 2006, como referência aos 

contos de fadas. Um representa a história da Branca de Neve, enquanto que o outro 

a da Chapeuzinho Vermelho. No entanto, tomaremos como base para observação 

apenas o primeiro anúncio.  

 

A tipografia utilizada para a composição textual da campanha, a Rotis Sans 

Serif, pertence à mesma família tipográfica da Rotis Semi Serfif9, que compõe o 

logotipo, localizado no canto superior direito do anúncio. Isso porque é comum entre 

os designers a escolha de fontes de uma mesma família ou semelhantes para a 

composição dos demais textos dos anúncios, pois esse recurso promove uma 

unidade favorável para a identidade visual da campanha e o nome da marca. A Rotis 

Semi Serif, aliás, é caracterizada pela serifa suave na parte superior da letra e 

                                                 
8 Disponível em <http://www.ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=17390>. Acesso em 10 fev. 2014 
9 Família tipográfica criada por Otl Aicher, em 1989. Otl ou Otto Aicher, como também é conhecido, foi um dos 
maiores designers e tipógrafos alemães do século XX. 

http://www.ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=17390
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ausência de arremates na parte inferior, o que torna o desenho dessa letra 

sofisticada e bastante últil para a identidade corporativa. 

 

Para compreendermos o processo de  construção dessa cenografia, é 

essencial depreendermos os contos de fadas em seu conceito sui generis, isto é, 

como uma narrativa direcionada ao público infantil e, portanto, as primeiras histórias 

ouvidas carregadas de fantasia e embate de valores. Ademais, a mulher possui um 

papel bastante significativo nesse gênero, ora dotada de esteriótipos, como heroína, 

isto é, figura frágil, boa doméstica, bondosa e submissa, ou vilã – vingativa, 

traiçoeira e ambiciosa. Amossy (2008, p.126) nos recorda que o esteriótipo 

 

[...] é a operação que consiste em pensar o real por meio de uma 
representação cultural preexistente, um esquema coletivo 
cristalizado. Assim, a comunidade, avalia e percebe o indivíduo 
segundo um modelo pré-construído da categoria por ela difundida e 
no interior da qual ela o classifica. Se se tratar de uma personalidade 
conhecida, ele será percebido por meio da imagem pública forjada 
pelas mídias.  

 

Desse modo, é o caráter consolidado de cunho coletivo nos contos de fadas 

que permite ao co-enunciador observar a imagem de uma mão oferecendo uma 

maça a uma mulher com rosto angelical e rapidamente associar tal cenografia à 

história da Branca de Neve. Trata-se de uma cena validada, da qual a cenografia faz 

uso, apoiada em um esteriótipo automatizado que, para Maingueneau (2011) está 

disponível para reinvestimentos em outros textos.  

 

Se nos voltarmos um pouco mais para a imagem da página anterior, podemos 

observar a presença de um universo semântico que dialoga entre si formando uma 

rede discursiva, que parte do nível fundamental ao nível mais superficial do percurso 

gerativo de sentido. Sendo assim, a diferença entre a análise do conteúdo e a 

análise do discurso, propriamente dita, está no enlaçe do leitor com o texto e na 

competência em diferenciar as informações dadas daquelas escondidas no 

substrato do discurso, interpretando-a a partir do mínimo de sentido a partir do qual 

o texto se estrutura, até a compreensão de valores fundamentais inseridos na 

narrativa. 
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A cenografia como objeto isolado conduz o co-enunciador a uma interpretação 

acerca do que é dito, todavia, a composição de texto e imagem transfere esse leitor 

para além do aparente e o redireciona para a perspectiva do não-dito, onde se 

realizam os efeitos de sentido. 

 

Essa via tornou-se evidente nas últimas décadas, especificamente com 

ascensão do american way of life, desenvolvido no século XVII e bastante 

expressivo nos dias atuais, contudo, é mister elencar as características do discurso 

publicitário antes de qualquer excerto que englobe apenas o papel da persuasão em 

sua composição: 

 

a) É detentor de uma linguagem objetiva, curta e simples; 

b) Tem caráter intertextual e, portanto, está comumente atrelado a uma 

cenografia apoiada em cenas validadas, isto é, já estabelecidas na memória coletiva, 

o que facilita sua acepção, inclusive pela intensa presença de esteriótipos; 

c)  Comunicação unilateral, ou seja, não há reciprocidade entre emissor e 

receptor, o que atribui certo grau de autoritarismo no discurso velado pelo envólucro 

da sedução; 

d) Comunicação informativa e persuasiva com fins ideológicos – 

divulgação de ideias – ou comerciais, por meio da venda de produtos ou serviços.  

 

Essas características, intrínsecas à linguagem publicitária, bem como outros 

elementos que observaremos mais adiante, compõem o mecanismo de produção do 

discurso com finalidade psicoantroposociológica. Para Carvalho (1998, p. 17), o 

aspecto lúdico composto pelo jogo de palavras, bastante comum em peças 

publicitárias, cumpre a finalidade psicológica; os arquétipos reavivados pelo jogo 

simbólico dos signos cumpem a função antropológica; já a ilusão de que a 

mensagem é pessoal, individual, quando, na verdade, dirige-se a um grupo de 

pessoas inseridas no mesmo contexto social cumpre, por sua vez, a função 

sociológica no discurso.  

 

Em muitas peças publicitárias em outdoors ou revistas é possível observar 

como se constroí a manipulação na linguagem publicitária, no sentido de conduzir o 
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leitor a um determinado ponto de vista, seja por meio da persuasão, com recursos 

que favoreçam o aspecto emocional, ou por meio do convencimento, com provas e 

argumentos, portanto, racional. Ela não convence necessariamente, mas persuade, 

e entre o caminho da persuasão e do convencimento há o binômio razão e emoção. 

Para tanto, para que haja o convencimento, propriamente dito, o caminho é mais 

obscuro, pois pressupõe uma série de exposições lógicas – a razão é a espinha 

dorsal, enquanto que a persuasão é psicológica, inconsciente, mais eficaz e, 

portanto, puramente emocional.  

 

É fato incontestável que todos os integrantes das sociedades 
modernas de consumo são influenciados pela propaganda.  Não há 
como escapar de sua influência. Nem querendo. A propaganda 
seduz nossos sentidos, mexe com nossos desejos, revolve nossas 
aspirações, fala com nosso inconsciente, nos propõe novas 
experiências, novas atitudes, novas ações. Por mais defesas que 
possamos construir, por mais barreiras que levantemos, sempre há o 
anúncio que fura o cerco, o comercial que ultrapassa muros, a ideia 
que interfere em nossa vontade. (SAMPAIO, 1999, p. 21). 

 

A persuasão é incontestável, cativante, apartada de quaisquer 

questionamentos. Ela se mostra tão eficiente no discurso publicitário que permite, 

nesse contexto, apartar o convencimento atrelado à racionalidade e cria um 

pseudoconvencimento efetivo puramente emocional. Essa, talvez, seja a principal 

causa que leve as agências de publicidade a adotarem o forte apelo emocional em 

campanhas de produtos e serviços. 

 

 

3.1 A influência das cores 

 

A cor exerce forte influência sobre as emoções humanas, afinal, é ela a 

responsável por despertar o primeiro estímulo sensorial, isto porque de todos os 

cinco sentidos dos quais detém o indivíduo, o visual indubitavelmente é o mais 

explorado, sobretudo na publicidade impressa, visto que, no âmbito digital, a audição 

também é significativa. Segundo Martin Lindstrom (2011, p. 14) 

 

Como seres humanos, somos de longe mais receptivos quando 
operamos nas cinco faixas (nossos cinco sentidos); ainda assim, 
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pouquíssimas campanhas publicitárias se preocupam em usar mais 
do que a visão e a audição para transmitir suas mensagens.  

 

A razão pela qual identificamos a presença ou a ausência das cores em uma 

fotografia está atrelada unicamente a percepção visual. De acordo com Pedrosa  

(2009), não há materialidade na cor, pois ela é o resultado da ação da luz sobre as 

células da retina, por isso, sua existência está condicionada à combinação desses 

dois elementos, isto é, o estímulo de luz sobre a retina, enviando, por sua vez, 

informações ao sistema nervoso encarregado de decifrar essa combinação e 

produzir, como resultado, a sensação de cor. Esta última pode ser produzida por 

mais de um estímulo de luz que se divide em dois grupos: o das cores-luz e o das 

cores-pigmento.  

 

Podemos entender como cor-luz ou luz colorida a “radiação luminosa visível 

que tem como síntese aditiva a luz branca” (PEDROSA, 2009, p. 20), isto é, a luz 

solar e sua ampla matiz de cor que sintetiza todas as cores presentes na natureza. 

Sendo assim, a luz branca, obtida pela mistura cores primárias vermelho, azul-

violetado e verde, também é obtida de maneira natural pelo espectro solar e constitui 

uma luz policromática, composta por uma combinação de duas ou mais cores 

monocromáticas, que compõem, por conseguinte, a luz monocromática, isto é, 

composta por apenas uma cor, como a luz amarela, por exemplo.  

 

A cor-pigmento “é a susbtância material  que, conforme sua natureza, 

absorve, refrata e reflete os raios luminosos componentes da luz que se difunde 

sobre ela” (PEDROSA, 2009, p.20). Ela é produzida a partir de misturas químicas de 

substâncias corantes, por isso, a qualidade dos raios luminosos determina a 

sensação de cor obtida. Nesse sentido, as cores primárias de pigmento opacas, ou 

seja, podem ser de pigmento opaco, presentes em tinta à óleo e guache, por 

exemplo são amarelo, vermelho e azul, enquanto que as de pigmento transparentes, 

usadas em aquarela ou os corantes utilizados em gráficas para impressão, são 

magenta, amarelo e cian. 

 

O sistema de cores é formado a partir do processo aditivo e do processo 

subtrativo. O aditivo consiste na sobreposição das três cores primárias da luz (azul-
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violeta, vermelho e verde) decompostas pela luz branca em razão da variação do 

comprimento de onda de cada cor, por isso, a luz branca surge a partir da junção 

dessas três cores básicas, que também dão origem às chamadas cores 

complementares mais claras. Por isso, podemos observar na imagem a seguir que a 

combinação das cores básicas verde e vermelho dão origem a cor complementar 

amarelo; a mistura entre o vermelho e azul resulta em magenta; azul e verde, no 

cian ou ciano. Já no processo subtrativo, a mistura das cores básicas de pigmentos 

ou tintas (amarelo, magenta e cian) sofrem efeito inverso e resultam em cores mais 

escuras, pois possuem inclinação para a cor preta. Sendo assim, por síntese 

subrativa, a mistura das cores básica amarela e azul resultam nas cores 

complementares magenta e cian; das cores magenta e verde, surgem o cian e o 

amarelo como cores complementares; das cores cian e vermelho, temos como 

resultado o amarelo e o magenta. 

 

O perfeito entendimento do sistema de cores e, sobretudo, da origem das 

cores complementares a partir dos processos aditivo e subtrativo é fundamental aos 

que desejam obter domínio para realçar, conter, ou ainda, corrigir algumas cores e 

assim, obter harmonia cromática na fotografia.  

 

Fig. 16 – As cores aditivivas e subtrativas 

 

 

Fonte: Composição das cores primárias, secundárias, terciárias e complementares. Disponível em: 
http://www.cursodesilkscreen.com.br/cores-secundarias.php Acesso em 31 jan. 2015 

 

O fenômeno de percepção da cor tem sua origem em estímulos sensoriais 

que o cérebro decodifica, por isso, é comum uma determinada cor ser percebida de 

http://www.cursodesilkscreen.com.br/cores-secundarias.php
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maneiras diferentes, afinal, há alguns aspectos que influenciam direta ou 

indiretamente na qualidade do que se vê. Isso porque a matiz cromática, que 

corresponde ao comprimento da onda, à luminosidade ou ao brilho, à saturação ou à 

pureza da cor correspondem, para Pedrosa (2009), aos parâmetros básicos de cor e 

podem variar em diferentes graus e podem influenciar a característica da cor e 

nossa percepção.  

 

Um distúrbios relacionado à percepção visual bastante conhecido é o 

Daltonismo, que se caracteriza pela incapacidade em distinguir  especialmente o 

verde do vermelho. O Daltonismo passou a ser conhecido a partir do século XVIII 

graças ao químico John Dalton, o primeiro a iniciar os estudos sobre essa anomalia 

relacionada à questão da visualidade, que pode tanto ter sua origem na genética, 

como também por meio da lesão em orgãos da visão. 

 

Sem a perfeita combinação entre os elementos físicos, ou seja, a fonte de luz 

colorida ou a luz branca, emitida pelo sol; fisiológicos, a ação da retina e físico-

químicos, como a incidência da luz e nossa capacidade de receber estímulos visuais 

interpretados pelo cérebro, não há percepção da cor. Por isso,“o mundo externo é 

incolor. Está formado por matéria incolor e energia incolor. A cor só existe como 

impressão sensorial do observador [...] A cor é única e exclusivamente a sensação 

de cor.” (AGUIAR, 2002, p. 145). 

 

Com efeito, há outros fatores que podem interferir na percepção das cores e 

fazê-las diferir significativamente de uma pessoa para outra. Por isso, não só o 

estado fisiológico é importante para compreendermos os mecanismos de recepção 

aos estímulos sensoriais de cor, como também o estado psíquico do indivíduo, 

relacionado à ingestão de drogas alucinógenas, fadiga e outros distúrbios que 

podem acarretar uma hipersensibilidade às cores.    

 

 

Na mídia impressa, o uso da visão torna-se efêmero diante das diversas 

possibilidades existentes pela combinação dos cinco sentidos, todavia, é relevante 

retornar ao uso das cores e suas possibilidades no cenário do inconsciente humano. 
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No cotidiano coletivo, é comum o uso de expressões tais como “verde de 

fome”, “roxo de frio”, “vermelho de raiva/de vergonha”, “branco de medo”, “fome 

negra”. Isso ocorre porque as cores já adquiriram um significado simbólico cultural. 

Compreendê-las na forma como se apresentam popularmente não é algo muito 

custoso e, para tanto, basta olhar para o passado. Cada cor possui uma carga de 

significação, ou seja, um valor semântico intenso que transita entre o polo positivo e 

o negativo. Isso nos permite conceber a ideia do porquê certas cores estão atreladas 

à energia e outras à complacência e à saúde física.  

 

A cor vermelha, por exemplo, é sinônimo de energia, vigor e, por isso, é 

associada a sentimentos e ações que exigem tal comportamento. Portanto, para que 

haja paixão, ódio, ciúmes, hostilidade, impulsividade e tudo o que há de intenso e 

excessivo é necessário que haja também energia e força.  

 

O vermelho é a cor do conflito, da guerra, pois remete ao sangue – elemento 

presente nesse contexto; o sangue, incluso, está presente no rubor facial diante de 

algum constangimento. Ademais, o nome “vermelho”, conforme nos lembra a Profa. 

Dra. Diana Luz Pessoa de Barros (2012) origina-se do latim vermillus (vermezinhos), 

os quais, quando esmagados, apresentavam forte coloração que, mais tarde, 

recebeu essa nomenclatura. Já a cor amarela, do latim amarillus, significa amargo e 

tem relação com a icterícia – doença caracterizada pela coloração amarelada da 

pele causada pela presença do líquido amargo da bile no sangue. O branco 

representa a ausência de cor, pois reflete todos os raios luminosos sem absorver 

nenhum, por isso é comum associá-lo à pureza, à inocência e a tudo que está 

semanticamente associado a ela, penquanto que o preto é seu extremo – a 

abundância, o descomedimento, o excesso de cor – por ser oposto ao branco está 

relacionado a ausência de luz – a escuridão, trevas. Essa cor representa tudo o que 

é oculto e misterioso ao olhar e ao conhecimento como a morte na cultura ocidental, 

por exemplo. Observemos o significado de das cores10 na comunicação: 

 

 Laranja: força, euforia, alegria, confiança; 

                                                 
10 A interpretação das cores indicadas nesta página foi retirada do site Significado das Cores. Disponível em 
<http://www.significadodascores.com.br>. Acesso em 07 mai. 2014. 

http://www.significadodascores.com.br/
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 Amarelo: estimulante, alerta, esperança; 

 Vermelho: dinamismo, energia, revolta, calor, raiva; 

 Verde: bem-estar, paz, saúde, equilíbrio; 

 Azul: viagem, verdade, intelectualidade, advertência; 

 Roxo: fantasia, mistério, egoísmo, espiritualidade; 

 Marrom: pensar, melancolia; 

 Branco: paz, pureza, espiritualidade, inocência; 

 Preto: mistério, luto, terror, seriedade, elegância. 

 

As cores, embora inseridas neste capítulo como parte da linguagem 

publicitária, possuem uma linguagem própria que se constrói por meio da leitura e 

interpretação da combinação cromática utilizada. 

 

Afora sua gênese e valor semântico, o papel psicológico das cores determina 

a função que elas terão na publicidade, isto é, se o objetivo é o de aumentar o 

consumo em uma rede de lojas fast food, certamente as cores utilizadas serão o 

vermelho e o amarelo. A exposição prolongada a essas cores acelera o ritmo 

cardíaco, a respiração e o metabolismo se eleva, daí o aumento do apetite. Com as 

cores frias – azul, verde e violeta, o efeito é o inverso, ou seja, o apetite é inibido.   

 

O seguinte anúncio faz parte da campanha divulgada em 2010 para a rede de 

lojas Burger King de Munique, na Alemanha. As peças all type da campanham, 3 no 

total, foram criadas pela Agência Interone GmbH e trazem a construção de imagens 

de alimentos por meio de palavras situadas em um mesmo campo lexical 

relacionado aos sabores que a comida possui. Por isso, a constituição de uma 

imagem comum a partir da junção entre cor e tipografia constitui uma nova realidade 

depreendida a partir da memória visual e sensorial que possuímos acerca do 

produto. 
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Fig. 17 – Anúncio publicitário da lojas Burger King de Munique, Alemanha. 

Fonte: Site Click RBS11 

 

Muito além da forma, as cores determinam o sentido da imagem, pois, sem 

elas, o significado seria truncado e não distinguiríamos, num primeiro momento, 

nada além de palavras amontoadas. No entanto, é possível uma interpretação por 

meio da associação e memória visual, embora essa tarefa fosse mais complexa e 

laboriosa se houvesse a total ausência de cores.  

 

Sendo assim, a relação entre as cores, nosso conhecimento de mundo,  

capacidade de percepção, retenção sensorial e de estímulos básicos visuais nos 

permite identificar cada um dos elementos do sanduíche. Sabemos, então, o que 

cada um deles representa, isto é, seus aspectos e particularidades, tais como 

textura, sabor, cheiro e pigmentação. As cores, portanto, nada mais são do que uma 

parte integrante das características que os elementos possuem, por isso somos 

capazes de reconhecê-los e associá-los a um significado prévio.  

 

 

                                                 
11 Imagem disponível em <http://wp.clicrbs.com.br/semcensura/2010/09/22/os-lanches-tipograficos-da-
burger-king/?topo=84,2,18,,,84&status=encerrado>. Acesso em 27 jun. 2014 

http://wp.clicrbs.com.br/semcensura/2010/09/22/os-lanches-tipograficos-da-burger-king/?topo=84,2,18,,,84&status=encerrado
http://wp.clicrbs.com.br/semcensura/2010/09/22/os-lanches-tipograficos-da-burger-king/?topo=84,2,18,,,84&status=encerrado
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3.2 Sinestesia 

 

Os sentidos constituem uma conexão efetiva entre o homem e o mundo que o 

cerca, fazendo-se desenvolver sua própria percepção acerca do que está ao redor, 

não como um elemento coadjuvante, mas como parte desse universo de estímulos e 

sensações. De acordo com Rector e Trinta (2005, p.35)  

 

[...] o ser humano consegue perceber o mundo, recortá-lo segundo 
um modelo, absorvê-lo e transformá-lo em cultura através de seu 
próprio corpo e dos meios de que este dispõe para efetuar tal função. 
Estes instrumentos privilegiados são os cinco sentidos: a visão, a 
audição, o tato, o paladar, o olfato. Estes sentidos estão 
condicionados por dois outros fatores: espaço e tempo. Os sentidos, 
aliados a estas duas dimensões, são o instrumental de que o homem 
dispõe para apreensão, compreensão e desenvolvimento intelectual 
do universo no qual está inserido.  

 

Em outras palavras, a percepção dos sentidos, portanto, em conjunto com 

outros fatores, tais como tempo e o espaço, nos permite identificar, apreender as 

características do mundo exterior e, assim, interagirmos com ele. Nesse processo de 

percepção, o cérebro exerce papel fundamental por receber as informações 

convertidas em sinais nervosos de cada um dos órgãos responsáveis pelos sentidos 

e interpretá-las. Todavia, esse não é um transcurso necessariamente ordenado, 

podendo ocorrer relação entre planos sensoriais distintos, caracterizada por 

sinestesia. 

 

A sinestesia, do grego syn (união, junção) e esthesia (sensação) é uma 

condição neurológica que se constitui da conversão de duas sensações distintas, ou 

seja, de diferentes planos sensoriais, em apenas um único estímulo. Logo, pessoas 

que apresentem tal característica tendem a misturar a sensações e comumente 

sentem paladar na visão ou no olfato, além da visão ou da audição no tato. Esses 

exemplos sensoriais são estímulos que nos conduzem a outra percepção 

sinestésica. 

 

Na publicidade, por exemplo, cujo objetivo é a comunicação em massa, seja 

para a venda de uma ideia ou para a divulgação de um produto, a sinestesia é 
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bastante utilizada como recurso para ampliar o impacto da mensagem que se deseja 

propagar. Na comunicação visual, esse recurso é eficaz devido ao intenso uso de 

cores, conforme já observado anteriormente, embora a apreensão sinestésica não 

seja involuntária e se fundamente apenas no próprio homem. Isso porque, segundo 

Rector e Trinta (2005), a percepção implica em uma intenção e esforço de querer 

perceber, por isso, a percepção só ocorre de maneira efetiva quando nos 

envolvemos pelo que consideramos ser a realidade que nos cerca e, a partir daí, 

escolhermos o que queremos perceber e comandarmos tal percepção. 

 

 

 

3.3 Aspectos fonológicos 

 

Na linguagem publicitária, as figuras de linguagem possuem um importante 

papel para a construção e fixação da mensagem pelo público-alvo. O processo de 

seleção, escolha e composição do léxico utilizado na comunicação não ocorre de 

forma aleatória, visto que as palavras são cuidadosamente selecionadas para uma 

determinada função. Esse processo se caracteriza por ser bastante laborioso, porém 

eficaz. Isso porque a linguagem utilizada em slogans e campanhas publicitárias deve 

estar subordinada às características do público ao qual está direcionada. 

 

Os aspectos fonológicos se constituem na publicidade em recursos que 

viabilizam a organização sonora da linguagem. No contexto da propaganda, 

especificamente, esses aspectos são impulsionados para a condução de um texto 

mais expressivo, receptível e passível de memorização. Isso facilita o caráter 

universal da mensagem, tornando mais fácil seu processo de multiplicação. Adilson 

Citelli (2002, p. 69), ao abordar a importância da repetição como um dos esquemas 

usados pelo discurso persuasivo, nos lembra também que 

 

Repetir significa a possibilidade de aceitação pela constância 
reiterativa. Goebbels, o teórico da propaganda nazista, apregoava 
que uma mentira repetida muitas vezes era mais eficaz do que a 
verdade dita uma única vez. 

  



68 
 

Ademais, o uso da repetição não está atrelado apenas à reiteração, visto que 

o que o torna consideravelmente expressivo em discursos publicitários é o fato de 

trazer consigo o ritmo e a musicalidade, viabilizando sua acepção. Com isso, 

podemos destacar alguns aspectos fonológicos comuns, tais como a aliteração, 

caracterizada pela repetição de elementos fônicos semelhantes ou idênticos visando 

a sonoridade do texto; a rima, que também parte do mesmo princípio de repetição, 

apesar de obter enfoque na tonicidade da última sílaba tônica das palavras e de 

fonemas que a compõem e o ritmo, que conduz a musicalidade da mensagem para 

que ela faça parte da memória coletiva e, por conseguinte, seja objeto de constante 

retomada. 

 

   

3.4 Aspectos semânticos 

 

Apesar da grande funcionalidade dos aspectos fonológicos para a construção 

frasal, a semântica também está integrada ao pilar de sustentação que conduz à 

expressão verbal. Não obstante, a linguagem publicitária, em sua origem desde a 

antiguidade, se constituía por intermédio de uma manifestação mais simples e 

direta, isto é, sem recursos linguísticos pelos quais os sentidos fossem norteados, 

no entanto, com a eclosão comercial de produtos e serviços, a partir da Revolução 

Industrial, essa linguagem adquiriu requinte e dinamismo ao abarcar técnicas que 

apontam em direção às diversas possibilidades de interpretação da mensagem.  

 

Com efeito, podemos destacar algumas figuras de linguagem semânticas, tais 

como, metáfora, metonímia, eufemismo, antítese, hipérbole, ironia, entre outros, 

embora grande parte dos recursos linguísticos aqui apontados sejam mais 

frequentes na construção de slogans, conforme observaremos mais adiante. Ainda 

segundo Citelli (2002, p. 20), o uso desses recursos para a construção discursiva se 

justifica pelo fato de que 

 

As figuras, ou translações, como as definem certos autores, 
cumprem a função de redefinir um determinado campo de 
informação, criando efeitos novos e que sejam de atrair a atenção do 
receptor. São expressões figurativas que conseguem quebrar a 
significação própria e esperada daquele campo de palavras. 
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As palavras, portanto, abandonam seu sentido estrito para dar lugar a uma 

nova abordagem cognitiva, com linguagem mais próxima da memória discursiva  e 

individual do co-enuanciador, integrando seu modo de pensar e agir no cotidiano. 

Esse processo de quebra de significação de um determinado campo de palavras, de 

acordo com Citelli, é aplicado em anúncios publicitários em que há o deslocamento 

de um sentido fechado, denotativo, para um sentido ambíguo, conotativo e, por 

vezes cômico. Um exemplo oportuno é o anúncio publicitário divulgado pelo 

DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) nas cidades de Recife, Rio de 

Janeiro e Salvador, durante as festividades do Carnaval, em 2011.   

 

 

Fig. 18 – Anúncio publicitário educativo promovido pelo DENATRAN. 

 

Fonte: Blog do Planalto – Presidência da República12 

 

Como já é de conhecimento de todos, nesse período, sobretudo nos locais de 

maior movimentação de pessoas, onde ocorreu a veiculação do anúncio, o consumo 

                                                 
12 Imagem disponível em http://blog.planalto.gov.br/um-alerta-contra-bebida-e-transito-para-os-jovens-do-rio-
salvador-olinda-e-recife. Acesso em 26 jun. 2014 
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de bebidas alcoólicas cresce abruptamente, ao passo que a sexualidade se torna 

mais exacerbada. Sendo assim, uma das grandes preocupações dos orgãos 

responsáveis pela regulamentação do trânsito é o aumento do número de acidentes 

provocados por motoristas alcoolizados.  

 

A mensagem do anúnio é a seguinte: “A melhor pegada do Carnaval: pegar 

táxi, ônibus ou carona depois de beber”. Trata-se de uma frase ambígua, visto que 

há o cruzamento de dois sentidos distintos, que se confundem. Isto é, em um 

primeiro momento, o sentido, propositalmente, se inclina para a questão da 

sexualidade e, posteriormente, após a leitura global do texto, captamos um sentido 

distinto, voltado para a questão da direção perigosa, de modo a velar e resgatar 

outra mensagem já consolidada nesse mesmo contexto: “Se beber, não dirija”. 

 

 

3.5 Aspectos sintáticos 

 

Nos parágrafos anteriores, salientamos em alguns momentos o caráter 

instantantâneo da mensagem publicitária e o modo com que ela é construída 

semanticamente, por meio de figuras de linguagem, para se consolidar socialmente. 

De igual maneira, a construção sintática do enunciado coordena o processo de 

percepção das ideias, tornando-as tangíveis. Esse, aliás, é um dos grandes 

objetivos dos envolvidos em iniciativas para a construção de frases para campanhas 

publicitárias, por tratar-se de uma etapa complexa que demanda empenho e 

conhecimento acerca do produto ou serviço a ser apresentado, definição da imagem 

pretendida que, mais adiante, no capítulo sobre análise do discurso, conheceremos 

por ethos visado, além do domínio das funções da linguagem para expressar 

fielmente o objetivo inicial da campanha. 

 

Em slogans, por exemplo, o processo de criação e concatenação de ideias é 

mais conceitual, pois a finalidade está no desenvolvimento de um emblema com 

elevado grau de representatividade, resumindo em si as características do produto 

ou serviço, em paralelo a sua estrutura de caráter reduzido. Ademais, de acordo 

com Olivier Reboul (1975, p.39), os slogans consistem em  
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Uma fórmula concisa e marcante, facilmente repetível, 
frequentemente anônima, destinada a fazer agir as massas tanto 
pelo seu estilo quanto pelo elemento de auto-justificação, passional 
ou racional, que ele comporta. 

 

Reboul, ao iniciar, na citação em questão, o conceito de slogans como 

“fórmula”, nos exprime a ideia de código ou prescrição por detrás da construção 

frasal, no entanto, o que melhor se aplica nesse contexto é a noção de organização 

sintática aliada à semântica. Sendo assim, como tudo o que requer padrões de 

produção, há um objetivo principal subjacente que, nos slogans, prevê o uso de 

linguagem direcionada, ou seja, objetiva, forte, dinâmica, que resuma o conceito 

apresentado e atraia atenção do público, de modo a fazê-lo agir segundo seu 

interesse. Para tanto, os aspectos sintáticos contribuem para tal função, por isso é 

comum a presença de frases na propaganda tão similares em sua construção, pois 

fazem uso dos mesmos recursos sintáticos, tais como paralelismo (simetria e 

coordenação) e topicalização. 

 

De acordo com Gonzales (2003), o paralelismo sintático consiste na 

combinação de orações coordenadas, organizadas sintaticamente, apresentando 

estrutura semelhante, por isso, mesmo que as palavras se diferenciem entre si, a 

organização estrutural delas permanecerá sempre a mesma. Em frases de efeito, 

por exemplo, a organização de palavras semanticamente diferentes em uma mesma 

correlação sintática, salienta a existência de um grau de simetria ou assimetria, ou 

seja, equivalência ou oposição semântica, respectivamente. No paralelismo 

sintático, é comum a presença de orações com estrutura semelhante mas gradativa, 

portanto, assimétricas em seu significado, para reforçar as características do produto 

e a função mnemônica da mensagem. 

 

Assim como o paralelismo, a função da topicalização é impulsionar o produto, 

para tanto, quando há presença do nome da marca em uma determinada oração, o 

que frequentemente observamos é o deslocamento desse nome para o início da 

frase para que, assim, ele seja destacado e se torne o núcleo do discurso. 
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3.6 Pontuação 

 

A escrita, enquanto sistema comunicativo, se tornou um desafio desde o seu 

surgimento, em 3.200 a.C, tendo como principal função o registro de informações. 

Atualmente, a complexidade que a compõe se manifesta explicitamente no primeiro 

contato entre ela e o ser humano, ainda no processo de alfabetização, até o ensino 

da língua portuguesa propriamente dita, em que é fundamental e assimilação de 

regras e especificações próprias desse sistema de ensino de língua como dois 

estágios distintos, de modo que, para se avançar ao segundo estágio, se faz 

necessário, primeiramente, a compreensão do primeiro, ou seja, o pleno 

entendimento dos signos linguísticos.   

 

A aprendizagem da escrita, na verdade, se dá por meio desses dois 

processos que ocorrem simultaneamente, embora um seja de natureza notacional, 

caracterizada pela capacidade de grafar os símbolos que compõem a escrita 

alfabética e o outro, mais restrito, representado pelas especificações que compõem 

a língua, bem como as regras de grafia, acentuação e pontuação, responsáveis por 

facilitar a compreensão durante a leitura do texto desenvolvido.  

 

A pontuação, aliás, tem grande influência na composição textual, sobretudo 

na linguagem publicitária, em que frases curtas devem despertar a atenção do 

público e fazê-lo desenvolver um ponto de vista, uma opinião positiva acerca do que 

está sendo dito. Ademais, os sinais de pontuação se classificam em dois grupos: o 

primeiro é o grupo dos sinais que marcam pausas (vírgula, ponto final, ponto e 

vírgula) e o segundo, dos que marcam entonação e melodia (ponto de interrogação, 

exclamação, dois pontos, reticências, travessão, aspas, etc.). 

 

Sendo assim, seu potencial é o de uma ferramenta versátil para aqueles que 

detém conhecimento para tirar o melhor proveito possível dela. Para elucidar tais 

considerações, podemos citar a campanha realizada em pela agência África, em 

comemoração ao centenário da ABI – Associação Brasileira de Imprensa.  
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O anúncio em questão foi veiculado na mídia impressa, portanto, a posição 

hierárquica dos elementos gráficos nos conduz a uma leitura diagonal – o mais 

comum quando nos referimos a esse meio de comunicação, o que facilita a 

percepção visual. O anúncio nos direciona, por meio de exemplos simples de uso da 

vírgula, a uma reflexão intricada sobre as possíveis interferência e distorções que 

podem ocorrer durante o percurso da informação. Podemos considerar esse um dos 

principais objetivos da campanha: promover a reflexão e a polêmica em torno da 

possível manipulação no contexto da comunicação. 

 

 

Fig. 19 – Anúncio publicitário Uma Vírgula Muda Tudo em comemoração ao centenário da 

ABI – Associação Brasileira de Imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: blog O diário13 

                                                 
13 Disponível em <http://blogs.odiario.com/fernandarossi/2013/01/22/o-poder-da-virgula>. Acesso em 27 jun. 
2014 

http://blogs.odiario.com/fernandarossi/2013/01/22/o-poder-da-virgula
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Observamos, então, que a vírgula é tomada como epicentro da campanha 

devido a sua utilidade em modificar o sentido de uma frase, ou seja, a remoção ou 

inclusão da vírgula em uma oração realça, na verdade, o sentido antagônico da 

mensagem. Isso é tratado no anúncio de uma maneira simples e, por vezes, 

superficial, afinal, seu caráter social não permite uma construção diferente, mais 

detalhada, por isso a vírgula é representada por um sinal gráfico que exerce a 

função de marcar pausas, todavia devemos pensá-la como algo mais complexo.  

 

No entanto, é importante desconsiderarmos qualquer hipótese que justifique a 

presença da pontuação pela simples necessidade de pausas ou interrupções 

durante a leitura. Esse pode parecer um pensamento primário no que concerne à 

escrita, pois está mais atrelado à oralidade, embora muitas pessoas, no processo de 

ensino-aprendizagem da língua, são condicionadas a esse raciocínio truncado.  

 

De fato, na linguagem escrita, a pausa existe devido à pontuação, pois esse é 

o efeito de seu uso. Ela também é fundamental para que seja possível identificarmos 

as informações recebidas e organizá-las cognitivamente, no entanto, a pontuação 

existe para a sintaxe e por intermédio dela, portanto, está sempre condicionada a 

uma organização sintática que substancie e justifique sua relevância. 
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CAPÍTULO IV – QUEM LÊ VEJA ENTENDE OS DOIS LADOS 

 

4.1  A Revista Veja 

 

Os veículos jornalísticos, na perspectiva discursiva, compõem a esfera em que 

os sentidos se ajustam e se constroem de tal modo a se materializarem em um 

“corpo” e em uma “personalidade” distinta. Os discursos presentes em jornais e 

revistas adquirem um tom de voz e um conjunto de características comuns que 

ultrapassam os limites do próprio discurso e se tornam a marca, a identidade do 

veículo, independentemente de seu nível de circulação. Sendo assim, antes de 

qualquer ensaio proveniente da interpretação de uma peça publicitária, convém 

compreendermos alguns aspectos relevantes que contribuem para uma análise fiel e 

autêntica, dentre os quais podemos destacar o contexto de circulação da publicidade 

e a história da publicação que a veiculou: a Veja. 

Os anos 1960, período de surgimento da revista, foi um momento marcado pela 

grande efervescência cultural e social já iniciada na segunda metade da década de 

1950. Isso porque o período de guerras havia transcorrido e, em seu lugar, o mundo 

experimentava um momento de intenso avanço tecnológico e manifestações 

culturais. A geração baby boomer, como era conhecida, que nascera na fase de 

intensa explosão populacional do pós-guerra (1946-1964) se tornava bastante 

expressiva e ousada de modo a romper com tudo o que era considerado 

convencional.  

No Brasil, a década de 1960 se inicia com a inauguração de Brasília pelo 

presidente Juscelino Kubitschek (PSD), quando milhares de pessoas presenciaram 

as comemorações e festividades pela instauração da nova capital federal. No 

cenário político, já nas primeiras eleições, em outubro, o povo se divide com a 

nomeação do conservador Jânio Quadros, como presidente, apoiado pela União 

Democrática Nacional (UDN) e João Goulart, como vice-presidente, apoiado pela 

esquerda trabalhista. Alguma contendas ocorreram entre as duas partes que 

abalaram o presidencialismo de Jânio Quadros e, por um curto período de tempo, o 

congresso adotou o parlamentarismo. 
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Com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, em 1964, a 

situação dos veículos de comunicação do país se complicou e, após a promulgação 

do AI-5 pelo governo ditatorial, em 13 de dezembro de 1968, a censura na imprensa 

alcançou patamares extremos e altamente repressivos. Havia um censor na redação 

responsável por avaliar todas as publicações da revista e, caso algum tema proibido 

fosse abordado, o material era apreendido e os responsáveis sofreriam severas 

retaliações.  

A partir daí havia duas instâncias de censura. Uma se aplicava à 
diversão: cinema, teatro, novela, letras de músicas, espetáculos e 
programação de rádios e TVs. Outra à imprensa. Ambas tinham 
caráter político, mas a primeira tinha o objetivo de preservar “a moral 
e os bons costumes”. (ALMEIDA, 2009, p. 88) 

A intenção de se iniciar um projeto de publicação semanal teve início nos anos 

1960, com o objetivo, segundo Maria Fernanda Lopes Almeida (2009, p. 23) “de se 

criar uma revista ilustrada semelhante às norte-americanas Look e Life, à francesa 

Paris Match ou à italiana Oggi, para concorrer com a brasileira Manchete”.  

Havia então a busca por uma informação mais clara e objetiva por meio do 

fotojornalismo, em que as imagens por si só transmitissem emoções e resumissem 

em si os acontecimentos. Nesse contexto, a Veja adquiriu tal nome por se destinar a 

ser vista, essencialmente. Por isso, havia no projeto a necessidade de inserção de 

uma grande quantidade de imagens ampliadas, no entanto, o projeto na ocasião não 

saiu do papel devido à crise política que ocorreu um ano depois, em 1961, 

com renúncia do presidente Jânio Quadros e a posse do vice-presidente João 

Goulart. Com o retorno de Roberto Civita, filho mais velho de Victor Civita, que havia 

acabado de concluir o curso de Economia e Jornalismo na Universidade da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos, os planos de se criar uma revista semanal de 

informação novamente veio à tona e da parceria entre Roberto Civita e Mino Carta, 

um genovês que iniciou sua carreia jornalística ao escrever artigos para o diário 

italiano Il Messaggero, o projeto da nova revista intitulado “Projeto Falção”, teve 

início novamente.  

Com as divergências de opiniões entre Carta e Civita, o que nasceria para ser 

visto ganhou outro objetivo: uma revista semanal de informação voltada mais ao 

texto do que à imagem. O nome Veja, inicialmente proposto por Civita já não se 
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justificava. Almeida nos expõe o fato de que Civita estava disposto a comprar outro 

título de um editor, Panorama, porém sem sucesso. A autora relata que, a partir daí, 

Victor Civita foi consultado pelo filho no seguinte diálogo (ALMEIDA, 2009, p. 37) 

- Eu estou sem título, o que faço 

- Deixe eu ver a lista de títulos que temos registrados. 
- Roberto Civita pegou a lista de títulos e mostrou para o seu pai. 
- Esse aqui, apontando para o nome Veja. 
- Não. Veja é para ver. 
- Não, é também para entender. 
- Mas Veja serve para revista ilustrada. 

Diante de tal conflito, o nome Veja seguiu adiante, no entanto, se tornou Veja e 

Leia por uma exigência jurídica que proibia o uso de uma palavra de uso comum 

como título da revista, embora o destaque ainda fosse para Veja, uma vez que Leia 

aparecia no logotipo em tamanho pequeno e, aos poucos, foi perdendo espaço até 

ser definitivamente removido. Ademais, é importante ressaltar que já no projeto da 

revista era evidente a preocupação com a interpretação da palavra e com sua 

literalidade, isto é, o ver como simples ato de olhar, sem compromisso com o 

entendimento, com a compreensão, daí a afirmação de que a palavra “veja” é 

“também para entender”.  Resolvido o impasse e com convocação de outros 

profissionais altamente qualificados para compor o quadro de funcionários, a revista 

foi lançada em 11 de setembro de 1968.  

No total, 700 mil exemplares, no formato 27X21 cm foram distribuídas para as 

bancas de todo o país. O preço de capa era de 1 cruzeiro, tinha 144 páginas, em 

cores e em preto e branco, trazia as notícias da semana, e em 63 delas, publicidade. 

A revista foi a primeira semanal de informação a trazer o modelo da Time ao Brasil. 

A revista Veja, já em seu lançamento, mobilizou toda a imprensa brasileira por 

meio de campanhas publicitárias que, com grande entusiasmo, intensificaram a 

importância da leitura e do acesso à informação.  

Durante 12 minutos, às 22 horas, quase todas as emissoras de TV 
do País, numa rede só formada anteriormente para graves 
declarações de chefes de Estado brasileiros, transmitiram imagens 
da produção da revista e do trabalho experimental de seus 
repórteres. (MIRA, 2001, p. 77) 
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De Agnaldo Rayol ao presidente do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, grandes personalidades da época foram envolvidas para impulsionar a 

divulgação da revista. Como slogan publicitário, a seguinte frase: O mundo está 

explodindo à sua volta e você não sabe por quê”.  

Tanto o slogan quanto o uso das personalidades da época, do popular ao 

respeitável, reforçaram a imagem da publicação e atribuíram credibilidade às 

informações veiculadas. Por isso, todos os leitores deveriam se manter informados 

acerca dos acontecimentos ao redor do mundo e Veja, portanto, seria a responsável 

por suprir essa carência de conhecimento.  

 

Havia, consequentemente, muita expectativa sobre o que se deveria esperar 

da publicação, afinal, o perfil dos leitores da época era outro, bastante diferente do 

que Mino Carta pretendia com uma revista menos imagética e mais informativa. 

Todos já haviam se adaptado a essa configuração comum de uma revista semanal 

ilustrada, cujas imagens grandes, coloridas e pequenos textos jornalísticos 

ganhavam as páginas e tinham grande destaque. Por esse motivo, a revista Veja 

seria apenas mais uma com essa característica a concorrer com a Manchete, que 

havia surgido no início dos anos 1950. No entanto, o que Carta pretendia era o 

oposto do esperado, uma revista semanal de informação, mas o público brasileiro 

não estava preparado para uma nova experiência de leitura, já comum ao público 

europeu, de modo que o número de tiragens despencou gradativamente, de 700 mil 

exemplares, inicialmente, para 100 mil na 5ª edição. 

 

Manchete, por sua vez, é mais uma publicação com ênfase nos 
recursos ilustrativos do que no texto de profundidade, deixando 
insatisfeito o novo público que passa a despontar no cenário 
brasileiro: a classe média urbana em formação, constituída 
principalmente de jovens de nível escolar superior ou pelo menos 
equivalente ao segundo grau 5 de hoje (PEREIRA LIMA, 1993, apud, 
FARO, 1999, p. 89) 

 

Com a Manchete como concorrente direta, a Veja e seu formato prolixo sofreu um 

grande fracasso inicial, pois, para o público, era comum folhear a revista sem lê-la. A 

quantidade de anunciantes diminuiu consideravelmente com a queda na tiragem, 

isto é “dos 31 anunciantes programados para o segundo número, 20 desistiram, e 
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dos 500 mil exemplares tirados, 250 mil foram vendidos” (ALMEIDA, 2009, p. 39). 

Muitos não acreditavam no potencial da revista e de que ela, em algum momento, 

iria se aprimorar. De fato, essa descrença perdurou durante 10 anos de circulação 

com muitos cortes na redação de algumas seções da revista, enquanto sua 

mantenedora continuava sendo as revistas de histórias em quadrinhos (HQ’s) e as 

fotonovelas. 

 

 Aos poucos, a equipe acostumada ao jornalismo diário local, se adaptou ao 

conceito da revista semanal de informação nacional e modificou a maneira de 

escrever as matérias. Com isso, após algumas pequenas modificações, como a 

inserção das páginas amarelas, que destaca em cada publicação uma entrevista a 

alguma personalidade importante em evidência seja da política ou da TV, o caderno 

de investimento incluído também ao final de cada número e, principalmente, a opção 

do leitor de receber a revista em casa, por meio de assinatura. Com o crescimento 

nas vendas, o número de anunciantes passou a crescer rapidamente.  

 

Atualmente, Veja pode ser caracterizada como uma das revistas jornalísticas 

de maior prestígio no Brasil, sendo que quase metade dela é composta por anúncios 

de página inteira. Toda essa importância adquirida a partir de um caminho sinuoso 

também está intimamente ligada a um alto investimento em outdoors e campanhas 

publicitárias de caráter provocador que acentuam sua imagem visceral de veículo 

detentor da informação de maneira apartidária, responsável por preservar os fatos e 

apresentar ao leitor os acontecimentos na íntegra, de maneira imaculada e absoluta. 

Sobre essa questão, Hernandes (2004, p. 86) afirma que “A relação entre a revista – 

doadora de saber e poder – e um sujeito sem essas competências não é, 

obviamente entre iguais. VEJA constrói uma imagem de superioridade. O leitor 

precisa dela e nunca o inverso”  

 

De fato, essa imagem de superioridade perpassou todos os grandes slogans 

da revista desde sua criação, dentre os quais podemos destacar: “Indispensável” 

(1998), “VEJA, indispensável para o país que queremos ser” (2009) e, por fim, 

“VEJA, indispensável para o que você quer ser” (2011). Destarte, a ideia de uma 

revista imprescindível ao leitor, livre e independente, que expõe a verdade sem 
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afirmar um determinado posicionamento ou fazer uso recursos para a manipulação 

de informações se distinguiu ao apresentar-se como indispensável, escamoteando 

qualquer resquício que aponte uma função política e persuasiva em sua linguagem. 

No entanto, sabemos que não há discursivo desprovido de neutralidade, pois ele 

sempre produz sentidos que refletem a posição ideológica do sujeito. O que há, na 

realidade, é uma falsa imparcialidade que, por si só, funciona no discurso como um 

recurso persuasivo para a construção da imagem do sujeito – uma espécie de 

autorretrato discursivo.  

 

A seguir, utilizaremos como objeto de estudo os anúncios de página inteira da 

revista Veja criados pela agência AlmapBBDO e divulgados em agosto de 2003 com 

o slogan “quem lê Veja entende os dois lados”. A campanha em questão fez uso dos 

acontecimentos em destaque na época para despertar a atenção no leitor em 

conjunto com a ideia de que toda a história tem dois lados. Veja, então, assumiu o 

papel de aclarar a quem a lê não apenas o perceptível, aquilo que se mostra aos 

olhos de todos, mas também o que está latente e encoberto. Esse conceito constrói 

o perfil de um leitor-modelo erudito e onisciente, que possui acesso às informações 

em sua plenitude, capaz de compreender todos os acontecimentos que o cerca e 

suas particularidades.  

 

 Por isso, em um anúncio publicitário, todos os elementos que o constituem 

devem ser considerados, pois comungam em prol da construção de uma 

determinada imagem. Vejamos, então, de que maneira a relação entre as linguagens 

são estabelecidas para a construção do sentido no anúncio, ao mesmo tempo em 

que descontruiremos as imagens utilizadas para reorganizá-las sob a perspectiva da 

Gestalt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.almapbbdo.com.br/
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4.2 Os pressupostos gestálticos aplicados a peças publicitárias da Revista 

Veja 

 

 Neste capítulo, procedemos à análise do corpus selecionado a partir de uma 

visão desconstruída e intricada das imagens e seus elementos, para uma 

interpretação mais abrangente e conteudística.  

 

Analisaremos, então, uma seleção de quatro anúncios publicitários de página 

dupla da Revista Veja, criados pela agência AlmapBBDO para a Editora Abril e 

veiculados em 2003.  

 

 
 

Campanha de Veja atrai o olhar crítico dos leitores 
Criados pela AlmapBBDO, anúncios pedem a atenção do leitor  

 
 

A revista Veja, que semanalmente leva aos brasileiros as notícias do País e 
do mundo, ganha campanha institucional criada pela AlmapBBDO, e que estreia em 
suas páginas na edição deste fim de semana. Os anúncios trazem minuciosas 
ilustrações reproduzindo os rostos de personalidades famosas, como os presidentes 
dos EUA, George W. Bush, e do Brasil, Lula. Olhando rapidamente, tem-se a 
impressão de que se trata apenas de suas faces. Com um olhar mais atento, porém, 
percebe-se que os rostos são formados por palavras cuidadosamente desenhadas, 
de significados antagônicos, e que têm a ver com suas atitudes ou histórias. O 
primeiro anúncio a ser publicado trará o terrorista saudita Osama Bin Laden, 
formado com as palavras “morto” e “vivo”. A assinatura da campanha é “Quem lê 
Veja entende os dois lados.” 

As ilustrações são de Roberto Fernandez, que também assina a criação com 
Sophie Schoenburg. Também está prevista a veiculação de um comercial, dando 
continuidade à campanha institucional da publicação. 
 

Ficha Técnica – Revista 
 
Anunciante: Editora Abril 
Título: “Quem lê Veja entende os dois lados” 
Produto: Veja 
Diretor de Criação: Marcello Serpa 
Redator: Sophie Schoenburg 
Diretor de Arte: Roberto Fernandez 
Ilustrador: Roberto Fernandez 
Produtor Gráfico: José Roberto Bezerra 
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Atendimento: Fico Meirelles, Izabella Vilaça 
Mídia: Cassiano Oliva 
Aprovação: Jairo Mendes Leal, Osmar Lara, Sandra Galli 
 

 

Na ocasião, foram produzidos e divulgados cerca de oito anúncios, sendo que 

quatro apresentam a combinação de imagem e palavra, isto é, o sincretismo entre o 

signo visual e o signo linguístico, enquanto que os demais consistem na interposição 

de duas palavras de significado oposto, confundindo os traços que limitam a 

visualidade de ambas para, desse modo, conduzir o leitor a (re)descobrir as palavras 

para, a partir daí, compreendê-las em seu sentido mais abstrato. Para tanto, a 

confusão de traços resulta do uso de ambicaligramas ou ambigramas que  

 
[...] encontram-se, então, no limite enevoado entre diferentes ordens 
de percepção, configurando uma dialética visual híbrida e ambígua. 
Híbrida, porque funde carnalmente a visualidade plástica com uma 
função semântico-pragmática, criando literalmente uma nova 
fisicalidade da palavra. Ambígua, porque faz uso extensivo de vários 
recursos da Gestalt-theorie, enganando o olhar de modo a conseguir 
seus estranhos e criativos resultados (CASTRO e SÁ, 2011, p. 106) 

 

Embora todos os anúncios em questão oferecessem diversos elementos passíveis 

de investigação, nosso enfoque será sobre quatro anúncios, especificamente, cuja 

pesquisa estará atrelada à noção de gestalt e suas idiossincrasias, que se 

manifestam a partir de elementos tais como a construção do lettering e da tipografia 

para a orientação do olhar do leitor, o modo como os elementos “funcionam” e 

dialogam no quadro visual e os sentidos depreendidos a partir dessas 

interpretações. Com isso, esperamos enredar todos os conceitos e princípios 

apresentados até o momento, sobretudo com relação ao processo de configuração 

das letras e a percepção estética que, paulatinamente, se tornou subordinada a essa 

configuração, como componentes indissolúveis.   

Os anúncios que iremos analisar conquistaram o prêmio Grand Prix de 

Cannes em 2005, e consistem em ilustrações que destacam, sobre um plano 

amarelo, o rosto de personalidades políticas como George W. Bush, Saddam 

Hussein, Ossama Bin Laden e Lula, integrando a campanha publicitária entitulada 

“Quem lê Veja entende os dois lados”.  
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Fig. 20 –  Anúncio publicitário da campanha Quem lê Veja entende os dois lados - Lula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AlmapBBDO 

 

Fig. 21 –  Anúncio publicitário da campanha Quem lê Veja entende os dois lados – Bush 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AlmapBBDO 
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Fig. 22 –  Anúncio publicitário da campanha Quem lê Veja entende os dois lados – Bin Laden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AlmapBBDO 

 

 

 
 
Fig. 23 –  Anúncio publicitário da campanha Quem lê Veja entende os dois lados – Saddan Hussein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AlmapBBDO 
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Além das ilustrações posicionadas estratégicamente no centro do anúncio, 

outros elementos também devem ser observados, todavia, antes de apresentarmos 

quaisquer considerações acerca das imagens em questão, convém considerarmos a 

seguinte passagem: 

 

A Linguagem Visual é a “expressão e percepção” de um item de 
design – criada por elementos tais como cor, proporção, forma da 
letra, aspecto, textura... Comunica a um nível que é independente 
dos elementos descritivos – literais ou simbólicos – da imagem. 
Transmite mensagens emocionais às suas audiências e elas 
“sentem” algo sobre o cliente, serviço ou produto.  

 

A partir da percepção sobre o que é, de fato, linguagem visual e como ela 

comunica muitas vezes melhor do que palavras e sons, compreenderemos os efeitos 

da correlação entre cor, proporção e forma da letra e o modo como a expressão e 

percepção variam de acordo com a modificação de tais elementos. Nesse sentido, 

num primeiro momento, é importante constituirmos a análise a partir de 

componentes isolados, tendo em vista a teoria da Gestalt e seu princípio de que a 

visão é sempre construída a partir de um conjunto de relações, por isso, nossa 

percepção das coisas está intimamente ligada a um jogo de formas, linhas e pontos 

que se combinam e se relacionam para nos dar, primeiramente, uma visão unificada. 

Isso porque ao olharmos uma imagem pela primeira vez, não nos é possível 

observar as partes isoladas, mas relações. Somente a partir daí é que identificamos 

as partes que compõem o todo, os detalhes. Vejamos a imagem abaixo: 

 

Fig. 24 – As forças de segregação e unificação da gestalt – o ponto do centro do retângulo 

 

  

   

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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A percepção da forma visual é constituída a partir de “forças de segregação e 

unificação. As forças de unificação ou coesão agem em virtude de igualdade de 

estimulação. As forças de segregação agem em virtude da desigualdade de 

estimulação” (FRACCAROLI, 1952, p. 15). Em outras palavras, a percepção visual é 

depreendida por intermédio de estímulos constituídos a partir da disparidade ou 

conformidade existente entre as formas visuais das unidades individuais concebidas, 

ou seja, quanto maior a disparidade entre as formas visuais, maior o estímulo que 

elas promovam e mais clara é a sua concepção.  

 

Na imagem abaixo, o fundo branco evidencia as bordas do retângulo, cuja 

forma díspar se relacionada ao ponto preto em seu centro. Tal oposição de formas é 

o que promove a percepção automática dos elementos que constituem a linguagem 

visual. Isso porque “não podemos perceber unidades visuais isoladas, mas sim 

relações: um ponto na dependência de outro ponto”. (FRACCAROLI, 1952, p. 15) 

 

 

Fig. 25 – O princípio de semelhança 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A relação de dependência existente entre as unidades visuais individuais 

possibilita a criação de formas variadas por intermédio da aproximação entre elas. 

Os elementos visuais se atraem no centro do retângulo, como na figura 21, de modo 

que as lacunas existentes entre eles sejam preenchidos instantâneamente, como 

uma necessidade intrínseca de uní-los para a construção de formas geométricas 

familiares e facilmente perceptíveis. 

 
Através de suas percepções, o homem tem necessidade de construir 
conjuntos a partir de unidades; nesse caso, a necessidade é ligar os 
pontos de acordo com a atração dos mesmos. Foi esse fenômeno 
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visual que levou o homem primitivo a relacionar os pontos de luz das 
estrelas a formas representacionais. (DONDIS, 1991, p. 25) 

 

Enquanto a desigualdade entre as formas visuais promovem a percepção a 

partir das relacões de segregação estabelecidas entre elas, a similaridade e a 

proximidade entre essas formas determinam o que podemos chamar de lei do 

agrupamento. Quanto maior a aproximação e semelhança entre os elementos, maior 

é a probabilidade de um agrupamento das unidades em prol da pregnância, 

constituindo uma simetria na percepção da forma, todavia, embora a similaridade 

constitua a forma, outros elementos como a cor, textura e tamanho também 

representam afinidades visuais. Se em uma sequência de pontos variarmos suas 

cores e mantivermos seu espaçamento, ainda assim a ordem desses pontos será 

mantida.  

 

Outro aspecto que contribui para a  ordem dos elementos visuais e também 

regida pela lei do agrupamento é o seu destino comum, o qual parte do pressuposto 

de que “mantendo-se iguais todas as outras condições, os elementos que se movem 

na mesma direção e no mesmo passo estão agrupados” (GERRING e ZIMBARDO, 

2002, p. 168). 

 

Para exemplificar as questões apresentadas nos parágrafos anteriores, 

utilizamos como base as imagens dos anúncios publicitários que tomamos como 

objeto de análise.  

 

No primeiro anúncio, com o rosto de Lula, a aglutinação de pontos é menor, 

porém já revela a direção em que os elementos se movem e esboça o que parece 

ser um rosto um pouco deformado. Há pouca ou quase nenhuma legibilidade do 

texto, embora a face de Lula seja perceptível, por isso, é importante considerarmos 

que a aproximação, semelhança e destino comum dos pontos revelam sempre, em 

uma leitura imediata da imagem, seu plano lato de visualização, isto é, a percepção 

do todo ao invés das partes isoladas que o compõem. Essas partes, por sua, vez, só 

poderão ser percebidas em um segundo momento, a partir de uma visão stricto 

sensu, no entanto, a aglomeração de pontos em maior quantidade facilitará a 

apreensão do texto, que continuará a ser visto em segundo plano. 
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Fig. 26 – O Príncio de semelhança e aproximação 1  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Na figura 19, utilizamos a imagem que estampa outro anúncio da mesma campanha, 

porém com o rosto de George W. Bush. A proximidade e quantidade de pontos com 

os quais preenchemos o contorno e o cerne da imagem possibilita uma leitura mais 

clara não apenas do todo, como também de suas partes, isto é, as palavras “paz” e 

“guerra” que se unem para formar o rosto reticulado do ex-presidente. 
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Fig. 27 – O Príncio de semelhança e aproximação 2 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Na figura 20, em que visualizamos o rosto de Osama Bin Laden, os pontos estão 

aglomerados e não nos é possível mais detectar o grau de distanciamento entre 

eles. 
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Fig. 28 – O Príncio de semelhança e aproximação 3 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Já na última imagem, com o rosto de Saddan Hussein, o processo está 

completo com o grafismo totalmente preenchido. A leitura das palavras “ameaça” e 

“pretexto”  saltam do plano em que se encontram convidando o olhar do leitor para a 

unidade visual que compõem: o rosto. Por isso, ao voltarmos para a primeira 

imagem, partimos do ininteligível e abstrato para o perceptível e concreto.  
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Fig. 29 – O Príncio de semelhança e aproximação - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela pesquisadora 

 

A partir do princípio da aproximação e semelhança, as imagens foram 

gradativamente se desvelando e, com elas, também a mensagem resultante da 

combinação de palavras contrapostas. Um processo semelhante utilizado nas 

imagens acima também podem ser observado na figura a seguir. 
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Fig. 30 – A lineatura das retículas 

 
Fonte: Cris Schiavenin. Retículas, Meio-Tom e imagem em traço. Disponível em 
http://chocoladesign.com/reticulas-meio-tom-e-imagem-em-traco Acesso em 20 jan. 2015 

 

 Os círculos posicionados um ao lado do outro com pequenos pontos 

semelhantes e equidistantes se avoluman em cada estágio até tomarem todo o 

espaço e preecherem por completo o último círculo. Nas artes gráficas, os pontos 

pretos são conhecidos por retículas, isto é, a decomposição de imagens em pontos, 

algo bastante comum nos processos de impressão. Na figura anterior, o que 

observamos é a lineatura das retículas que variam em função dos tipos de 

impressões e de papéis utilizados, “quanto mais baixo o número de linhas da 

retícula, maiores serão os pontos que as linhas compõem. A lineatura de retícula 

mais alta é composta de pontos de tamanho menor”14. Sendo assim, tanto os rostos 

das personalidades políticas como a figura das retículas estocásticas partem do 

princípio da aglutinação de pontos que definem sua tonalidade. 

 

 Na gestalt, a sucessão de pontos se converte em linha, o elemento básico na 

construção de grafismos, aumentando a sensação de direcionamento na percepção 

visual, ou seja, “quando dois pontos estão tão próximos entre si, que não podem 

reconhecer-se individualmente, aumenta a sensação de direcionamento, e a cadeia 

de pontos se converte em outro elemento visual distinto: a linha” (FILHO, 2004, p. 

                                                 
14 Quadricromia e as Retículas AM e FM. Disponível em: 
<http://www.rickardo.com.br/apresentacoes/!Ap_Quadricomia.pdf >. Acesso em 03 jan. 2015 

http://chocoladesign.com/reticulas-meio-tom-e-imagem-em-traco
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43). Ela é a expressão mais pura de um desenho, pois o contorna restringindo os 

limites do olhar ao mesmo tempo em que atribui dinamismo ao que está sendo visto. 

 

 A sensação de movimento é algo experienciado por nós a todo momento e se 

relaciona às constantes alterações no campo visual. Ela pode se manifestar tanto a 

partir dos movimentos dos próprios objetos como também do movimento ocular, que 

se desloca mesmo quanto o que está diante dos olhos é um objeto estático. Para 

Bruce Goldstein (2003), há cinco forma de se perceber o movimento: o movimento 

real, em que um elemento concreto se desloca de um lugar ao outro; o movimento 

aparente, induzido pela constância com que as luzes se acendem e se apagam; o 

movimento induzido, que acontece a partir de um referencial e, portanto, do 

envolvimento de dois elementos em movimento; o movimento autocinético, quando 

há a percepção de um ponto inerte no escuro que parece se mover; o movimento de 

efeito posterior, induzido após longa observação de movimento que ocorre no 

sentido contrário.   

 

 Na percepção visual de um objeto é recorrente fazermos uso de um 

referencial, que consiste no ponto em que o observador fixa seu olhar. Se tomarmos 

como exemplo uma imagem em que um homem parece mover-se para a frente e 

pousarmos nosso olhar no plano de fundo, a paisagem atrás dele, como referencial, 

teremos a sensação de quem se move, de fato, é o homem; se nosso referencial 

passar a ser o homem, a sensação de movimento será a do plano de fundo se 

deslocando em sentido contrário à posição do homem, no entanto, se em uma 

terceira situação observarmos um cartaz fixo na parede com a imagem do mesmo 

homem parecendo mover-se, no papel de observadores, nós seremos, portanto, o 

referencial e o movimento, obviamente, será apenas nosso, sem qualquer 

perspectiva de indução de deslocamento na percepção dos demais elementos. 

 

 Assim como em uma fotografia ou ilustração concebermos a ação de 

movimento a partir da posição em que o homem se encontra e sermos induzidos a 

acreditar que, de fato, ele consuma tal ação com base em um determinado 

referencial, também no lettering e na tipografia esse recurso é explorado, embora 

mais naquele do que neste, afinal, o lettering constitui um palco ilimitado para as 
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manifestações artística, embora possa haver alguma família tipográfica de formas 

incomuns. No entanto, consideraremos aqui o lettering, o desenho da letra, para 

discernirmos mais uma vez o conceito de movimento por ser o que se apresenta nas 

imagens a seguir. 

 

 

Fig. 31 – Percepção do Movimento na figura de George W. Bush 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmaBBDO. 

 

Conforme já mencionado anteriormente, a congruência entre os pontos 

formam linhas que conduzem o olhar e delineam o contorno da imagem, isto é, os 

limites de construção do grafismo. Nessa imagem, os traços e o contorno da figura 

foram inspirados em uma imagem real do rosto de Bush, convertidos em linhas-guia 
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para o desenho das letra, de modo a manter a mesma fisionomia da imagem 

original, porém com um novo significado. 

 

Por hora, não faremos considerações acerca do significado das palavras 

desenhadas, tampouco sobre o que elas representam, visto que o que cabe neste 

momento a observar é a indução do movimento por meio das formas das palavras. 

As setas na imagem representam o deslocamento ocular do observador nesse 

campo visual. A organização caótica do desenho das letras na parte inferior da 

imagem promove uma leitura de baixo para cima, enquanto que na parte superior 

tem forma semi elíptica. Há uma sensação de movimento dinâmico em que as 

palavras se voltam uma para a outra, porém não há a sensação de continuidade na 

leitura pois o círculo não se fecha.  

 

Nesse sentido, as palavras são curtas e objetivas, o que facilita sua 

compreensão, sua leitura é individual e não fluida, ou seja, em determinado 

momento interrompemos o olhar para pousá-lo novamente em outra sentença. Tal 

característica acíclica do movimento de leitura das palavras favorece seu caráter 

contraditório. Ademais, o fator determinante para a fixação do olhar do observador 

em uma determinada palavra durante a leitura, bem como a quantidade de vezes em 

que fixará novamente o olhar sobre ela é a número de letras que acompõe (Pollatsek 

& Rayner, 1982). Isto é, diante de uma rede de palavras variadas é comum fixarmos 

o olhar em palavras menores em primeiro lugar, com excessão daquelas compostas 

por duas ou três letras, as quais são geralmente omitidas. Por essa razão, na 

imagem de Bush, particularmente, a leitura se inicia pela palavra “guerra”, cujo 

movimento de cima para baixo direciona o olhar do observador para a segunda 

palavra, “paz”. 

 

Na imagem a seguir, a ideia de movimento também pode ser observada no 

rosto de Lula, constituído a partir das palavras “esquerda” e “direita” que, mais 

adiante, serão devidamente contextualizadas. Assim como na figura da página 

anterior, o lettering também foi apoiado por uma imagem real do ex-presidente e o  

posicionamento das letras foram arquitetados de modo a  acompanhar seu mesmo 

semblante. Aqui, o conceito de movimento é bastante expressivo, pois se manifesta 
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de maneira dúplice, visto que as duas palavras, “esquerda” e “direita” tomam a 

mesma direção e parecem flutuar sobre o plano de fundo. 

 

 

 

Fig. 32 – Percepção do Movimento na figura de Lula 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmaBBDO. 

 

A percepção visual na figura identifica uma irregularidade na forma das letras 

devido ao movimento ondulatório. Essa irregularidade nos remete, mais uma vez, ao 

caráter antitético das palavras e a posição do ex-presidente, dividido entre esses 

dois contextos distintos e, portanto, em uma situação instável, tal qual o movimento 

que nos induz a assimilar.  
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 A seguir, a face de Osama Bin Laden exibe as palavras “morto” e “vivo”, 

sendo que, para cada uma delas, o percurso do olhar é diferente. A leitura da palavra 

“morto” é mais contínua, com movimento constante, enquanto que a da palavra 

“morte” sofre uma oscilação e tem movimento instável, tornando a compreensão do 

que é lido mais dificultosa, pois o caminho dos olhos ao percorrer a palavra é maior, 

ou seja, eles divagam nas formas das letras e somente a partir daí é que há a 

apreensão de seu significado.  

 

Fig. 33 – Percepção do Movimento na figura de Osama Bin Laden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 

 

 

Além disso, a aproximação entre as letras desenhadas “o” e “v”, nas últimas 

sílabas das palavras “morto” e “vivo”, respectivamente, estão direcionadas uma para 



98 
 

a outra, de modo que a leitura de uma pressupõe uma continuação levando, por 

conseguinte, os olhos à leitura da outra. 

 

As duas palavras “ameaça” e “pretexto” compõem o semblante de Saddan 

Hussein. A primeira, posicionada na parte superior do quadro visual, pressupõe um 

movimento semicircular e parece saltar do plano de fundo devido a sua forma 

tridimensional. Já a segunda, na parte inferior do quadro, tem movimento circular e, 

assim como ocorre na primeira palavra, volta-se para si mesma, de modo a conduzir 

o observador a repetir a leitura da palavra diversas vezes. 

 

Fig. 34 – Percepção do Movimento na figura de Saddan Hussein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 

 

Em muitos momentos, fizemos referência às palavras utilizadas para construir 

a imagem das personalidades políticas em cada anúncio e abordamos a questão do 
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conflito existente entre elas, relacionado ao significado que possuem. Há, portanto, 

uma evidente relação de ideias antagônias que se digladeiam no interior do discurso, 

manifestadas por meio de palavras antitéticas.  

 

De acordo com Fiorin (2001), a antítese é um dos principais mecanismos de 

combinação de figuras e temas utilizados na retórica clássica, juntamente com o 

oxímoro e a prosopopéia. Aristóteles analisou as relações de oposição e as 

discriminou em quatro tipos: o tipo relativo, ou de termos relativos um do outro, como 

dobro e metade; a contrariedade, como bem e mal; a contradição ou afirmação e 

negação, como “está sentado” e “não está sentado”; a privação possessão, como 

cegueira e visão. (MORA,  2001, p. 2159). 

 

Destarte, a antítese pode ser caracterizada como a combinação de elementos 

de oposição figurativos ou temáticos que possuem algum traço em comum, por isso, 

ao mesmo tempo em que os significados opostos se anulam, também se 

sobressaem discursivamente, adquirindo forte expressividade. Aliás, esse é o 

alicerce no qual se estrutura a campanha “quem lê Veja entende os dois lados”. O 

slogan em questão se fundamenta na disparidade entre contextos históricos e 

conceitos ideológicos. Esse recurso elementar para a compreensão do discurso é 

eloquente devido às relações semânticas de oposição que partilham para intensificar 

a mensagem do discurso. Para Lima (1994 p. 444), “a antítese, assim como a tese, 

é uma declaração falsa, embora, enquanto elementos unidos, possuam relevância e 

contribuem para a eloquência do texto, pois opostos contraditórios, quando 

somados, totalizam o universo”. 

 

A seguir, identificamos as palavras em oposição nas quatro faces presentes 

nos anúncios de Veja. A ideia de oposição entre as formas semânticas e, portanto, o 

embate entre as vozes presentes no discurso é tão significativo que, embora uma 

palavra não seja facilmente assimilada, a compreensão de uma pressupõe o 

entendimento da outra, pois o próprio leitor, assumindo o papel de investigador da 

mensagem a partir da construção da imagem, subentende a relação entre ambas e 

interpreta o sentido global do texto. Mais adiante, esse processo será melhor 
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examinado, todavia, nosso empenho, neste momento, recaiu sobre o destaque dos 

componentes verbais para compor a imagem visual.  

 

Fig. 35 – A oposição entre palavras nos anúncios - Bush 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê Veja 
entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 
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Fig. 36 – A oposição entre palavras nos anúncios - Lula 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê Veja 
entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 
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Fig. 37 – A oposição entre palavras nos anúncios – Bin Laden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê Veja 
entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 
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Fig. 38 – A oposição entre palavras nos anúncios – Saddan Hussein 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê Veja 
entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 
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Embora as imagens da campanha sejam produto da combinação de palavras 

expressas por meio do lettering, há por detrás delas o simulacro 

da representação visual factual comum presente na fotografia. Sendo assim, 

compreender o papel das imagens fotográficas como meio pelo qual nos é possível 

capturar os momentos e as emoções e podermos retornar a eles experienciando 

novamente as mesma impressões, é afirmar  a existência de uma perfeita conexão 

entre o produto da fotografia e o mundo natural como o registro efetivo da realidade. 

Na fotografia, ao contrário da pintura em que os mecanismos de análise são mais 

abstratos, há perspectiva de materialização do efêmero e a dimensão documental 

devido a idealização do compromisso com a verossimilhança.  

 

É evidente que suas imagens registram quimicamente as marcas 
luminosas de coisas materiais e desse modo se distinguem dos 
desenhos, gravuras e pinturas. Mas elas não se esgotam na 
designação, como afirma ainda Barthes, para quem “a fotografia é 
somente um canto alternado de ‘vejam’, ‘veja’, ‘eis aqui’”, para quem 
ela apenas “aponta o dedo, num certo confronto, e não consegue sair 
dessa pura linguagem dêitica” [...] Na realidade, a fotografia é, ao 
mesmo tempo e sempre, ciência e arte, registro e enunciado, índice 
e ícone, referência e composição, aqui e lá, atual e virtual, 
documento e expressão, função e sensação (ROUILLÉ, 2009, p. 
197).  
  

Desse modo, ao declararmos o caráter expressivo da fotografia, devemos 

sobretudo considerar seu viés representativo, isto é, em que se configura uma 

realidade mimética, construída a partir de um simulacro daquilo que é tangível e 

genuíno. Magritte (1898-1967) despertou essa reflexão em Ceci n’est pas une Pipe. 
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Fig. 39 – Isto não é um cachimbo, de René Magritte 

  

 

 

 

 

  

 
Fonte: Lilian Reinhardt. Isto não é um cachimbo. 
Disponível em: <http://www.lilianreinhardt.prosaeverso.net/visualizar.php?idt=287773>. Acesso em 20 
jan. 2015 

 

Por se tratar de uma representaçao da realidade, as imagens fotográficas são 

sistematizas e submetidas a certos princípios e regras de composição, tais como a 

regra dos terços, que consiste na divisão da imagem no visor da câmera em três 

partes, por meio de linhas imaginárias horizontais e verticais. A partir dessa divisão, 

o enquadramento da imagem é guiado por pontos de interesse, ou seja, de maior 

impacto visual. 

 

As instersecções das linhas imaginárias horizontais e verticais, chamadas 

pontos de ouro indicam, para uma boa composição, quatro opções de inserção do 

centro da imagem, variando de acordo com o que é, de fato, relevante para o 

fotógrafo, o assunto abordado e a direção do movimento daquilo que se deseja 

capturar. Em paisagens, embora nem sempre seja possível posicionar 

adequadamente todos os pontos de interesse relevantes ao fotógrafo, esse 

procedimento de composição fotográfica é mais equilibrado do que em fotografias 

cujo assunto é centralizado. Isso porque, o assunto central está no centro dos 

pontos de convergência, conforme podemos observar nas próximas imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lilianreinhardt.prosaeverso.net/visualizar.php?idt=287773
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Fig. 40 – A regra dos terços no anúncio de Osama Bin Laden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO 

 
Fig. 41 - A regra dos terços no anúncio de Bush 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 
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Fig. 42 - A regra dos terços no anúncio de Saddan Hussein 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 
 

Fig. 43 - A regra dos terços no anúncio de Lula 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 
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O que identificamos, como aspectos comuns às quatro imagens, são os 

pontos de convergência posicionados nas extremidades das faces. Portanto, o apelo 

visual é centralizado, pois a percepção visual das faces constituem uma unidade 

visual e deve ser compreendida em seu sentido global. Logo, não há pontos de 

interesse quando a relevância está justamente na imagem em sua totalidade, por 

isso, o recurso utilizado para atrair o olhar do observador é focalizá-la, evitando, 

assim, pontos de fuga que possam colocá-la em segundo plano. 

 
 

Procuramos, até aqui, particularizar o sincretismo verbo-visual existente na 

campanha publicitária “Quem lê Veja  entende os dois lados”, colocando-o sob uma 

perspectiva gestáltica para a compreensão da linguagem visual e de seus 

mecanismos de construção, todavia, foi abordado apenas um aspecto de toda a 

estrutura organizacional circunscrito na esfera da visualidade, no entanto, o anúncio 

não se baseia em apenas uma única imagem, pois há outros elementos que se inter-

relacionam formando uma engrenagem para a construção dos sentidos. Essa inter-

relação é captada por intermédio da leitura do texto verbal e visual, também guiada 

por estratégias de condução do olhar, de modo que as informações possam ser 

fundamentadas em uma categoria de relevância que maximize a rápida identificação 

das formas visuais e sua interpretação. Quanto a isso, devemos, portanto, 

considerar a presença de um padrão de leitura cujo campo de varredura primário 

favoreça uma visualização diagonal das informações. Esse padrão diagonal de 

leitura, aliás, se repete em todos os quatro anúncios publicitários e contribui para 

que o leitor possa enredar as ideias e torna-las coesas para uma reflexão posterior a 

respeito delas. 
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Fig. 44 – Representação da leitura diagonal 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na imagem original da campanha publicitária “Quem lê 
Veja entende os dois lados”, produzida pela AlmapBBDO. 
 

 

A organização dos elementos que compõem o anúncio está intimamente 

ligada ao tipo de leitura das informações no campo visual. Podemos, então, 

identificar três tipos principais de leitura: a leitura exploratória, quando tratamos a 

procura de alguma informação pontual como uma palavra no dicionário; a leitura 

aprofundada, que constitui o procedimento de leitura atenta de todo o conteúdo e, 

por fim, a leitura em diagonal, a mais relevante dentre as três, quando nos referimos 

a anúncios publicitários, pois consiste em uma forma de concepção rápida e direta 

do texto. 

 

A vista do leitor foi educada para, numa folha escrita ou impressa, 
seguir uma diagonal desde o alto, à esquerda, até a parte de baixo, à 
direita. A primeira região que o nosso hábito de leitura nos compele a 
olhar, o alto à esquerda, é chamada de área ótica primária. A região 
que a vista tem a encarar como o fim da leitura, a parte de baixo à 
direita, é chamada área terminal. Ela é a meta que o leitor quer 
atingir, em uma leitura. No momento em que sua vista percebe a 
página, consciente ou inconscientemente, e começa ao alto à 
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esquerda e vai até a área terminal. O caminho que une essas duas 
áreas de atenção é chamado de diagonal de leitura. (SANT‘ANNA, 
2000, p. 174) 
 

A razão pela qual a região primária em que se principia o percurso de leitura 

ser o canto superior esquerdo diz respeito ao nosso hábito de leitura ocidental se 

configurar em um movimento ocular da esquerda para a direita. Em textos longos, 

por exemplo, a leitura se inicia a partir da primeira palavra, posicionada no canto 

superior esquerdo da página e é concluída na última palavra, no canto inferior 

direito. Tal ordem de início e fim da leitura tornou-se um hábito para o leitor.  

 

O cérebro é responsável por identificar uma sequência de informações a 

serem interpretadas e as organiza em uma ordem primária e secundária de 

assimilação. Gonzales (2003, p. 20) considera a modalidade de leitura em diagonal 

extremamente importante para a pintura e ilustração publicitária, pois ela dá ênfase 

às informações mais relevantes do anúncio e direcionam o olhar para o conteúdo 

mais significativa da mensagem, isto é, o nome do produto posicionado no canto 

inferior direito da página. Para a autora, essa ordem de leitura das informações “não 

constitui um princípio universal” (p. 20), pois há uma variedade de layouts de 

anúncios publicitários, no entanto, é bastante difundido. Isso porque é possível a 

depreensão, por meio desse tipo de leitura, de uma linha imaginária em diagonal 

que conduz à indentificação e ao destaque da marca, aslgo que justifica a existência 

do anúncio.  

Outro aspecto significativo em anúncios publicitários são as cores 

empregadas. Elas são variáveis de acordo com o contexto cultural e utilizadas 

frequentemente como um recurso de persuasão na publicidade, assim como a 

própria mensagem empregada no discurso, elas também comunicam. Para Bonnici 

(2010, p. 42), a cor “é um elemento da linguagem visual e tem seu significado 

próprio”. Anteriormente, já abordamos a importância das cores e o modo como elas 

são utilizadas para transmitir significados e persuadir o leitor, todavia, é salutar 

salientamos que elas depertam emoções e são capazes de nos estimular, nos 

entristecer, nos fazer sentir fome ou sede, dentre muitas outras sensações. 

 

Em todos os quatro anúncios analisados, a cor amarela foi fortemente 

empregada como plano de fundo, dominando todo o campo visual. Além do amarelo, 
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a cor vermelha se manifesta de forma limitada, pois está presente apenas no 

logotipo da revista. Essa dominância ao nos referirmos à cor não é arbitrária. O 

amarelo se caracteriza como uma das três cores primárias e a mais clara dentre 

todas as cores. Pedrosa (2010, p. 123) a relaciona a ansiedade e ao nervosismo. 

“No trânsito, ele significa sinal de espera, chamada de atenção para os sinais 

vermelho e verde. É usado, ainda, como sinal de alarme sanitário, para indicar áreas 

contaminadas por doenças contagiosas“. 

 

Nesse sentido, a presenta da cor amarela no plano de fundo da imagem 

representa um alerta, um pedido de atenção ao leitor para que se atenha às 

informações da página, ao mesmo tempo em que caminha pari passu com as 

imagens e, assim como elas, transmite tesão e inquietação, entusiasmando o leitor a 

reflexão crítica. 

 

Assim como o amarelo, a cor vermelha presente no logotipo também se 

caracteriza como uma das cores primárias e uma das sete cores do espectro solar. 

Sua forte presença para o destaque de marcas na publicidade, se justifica pelo seu 

forte impacto visual e sua associação à força e à vitalidade. 

 

O vermelho, tal como imaginamos, cor sem limites, essencialmente 
quente, age interiormente como uma cor transbordante de vida 
ardente e agitada. No entanto, ele não tem o caráter dissipado do 
amarelo, que se espalha e se desgasta  de todos os lados. Apesar 
de toda a sua energia e intensidade, o vermelho dá prova de uma 
imensa e irresistível força, quase consciente de seu objetivo. Nesse 
ardor, nessa efervescência, transparece uma espécie de maturidade 
macho, voltada para si mesma, e para o qual o exterior não existe.  
(KANDINSK, 1954, p. 71 apud Israel Pedrosa, 2010, p. 120) 

 

 A presença das cores vermelho e amarelo nos anúncios - uma para 

representar o logotipo da marca e a outra como plano de fundo da página - 

respectivamente, possuem objetivos distintos, no que concerne aos efeitos de 

sentido. Todavia, embora ambas sejam estimulantes e provocativas, o amarelo 

dominante pressupõe tensão e atenção, enquanto o vermelho, mais forte e realçado, 

se concentrou apenas na marca, situada no canto inferior direito da página e 

representada por uma tipografia discreta e limpa, no aspecto formal. Isso porque 
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apesar de o logotipo ser modesto, a leitura diagonal e a cor promorcionam o devido 

destaque a ele. 

 

 Tanto o logotipo quanto o slogan da campanha “Quem lê Veja entende os dois 

lados” estão inseridos no mesmo plano de significação, pois, juntos, atribuem 

personalidade à revista e são elementos essenciais para a construção da identidade 

de Veja. Por isso, a mesma fonte tipográfica, a Veja Serif, foi utilizada para 

representar esses dois elementos nos anúncios. Des tarte, a Veja Serif foi 

desenvolvida pela dooType, uma type foundry digital brasileira - nome pelo qual são 

conhecidas as empresas que fabricam e comercializam fontes tipográficas – para 

compor a identidade visual da revista Veja e, portanto, ela é determinante para a 

expressividade da marca no mercado editorial. Por isso, a mesma fonte é 

desenvolvida unicamente para compor um determinado design gráfico. Perez (2004, 

p. 47) explica que “as marcas se expressam, se dão a ver, se mostram de diversas 

maneiras, com o objetivo de potencializar seus efeitos de sentido” e a tipografia é 

uma dessas formas de expressão. 

 

 A Veja Serif possui formas arredondadas com terminações curtas e bem 

definidas. Não é uma tipografia rebuscada, o que facilita sua legibilidade. Nos 

anúncios da campanha está próxima ao logo, também no canto inferior esquerdo, de 

modo que a proximidade e o uso da mesma tipografia nesses dois elementos 

promovam uma unidade visual. Além disso, como o logotipo está na cor vernelha 

sobressaindo-se dos demais elementos, no slogan foi utilizada a fonte em bold 

(negrito), para também destacá-la sem tirar a atenção do leitor para a marca. 

 

  A astúcia gestáltica corrobora para a construção da linguagem visual e nos 

instiga a desvendar, por intermédio do percurso do olhar, as informações compostas 

em cada unidade visual. Por isso, cada imagem dos anúncios foi decomposta, isto é, 

desconstruída para que, a partir daí, pudéssemos reconstituí-las apresentando os 

meândros de sua significação. Com isso, podemos investigar de maneira isolada as 

partes que compõem o todo nos anúncios publicitários e sua relevância como 

ferramenta na construção da linguagem visual, sobretudo quando abordados o papel 
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da tipografia e do lettering, os quais se configuram como elementos-chave nos 

anúncios analisados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A origem da escrita constitui um legado para a história da humanidade, pois 

graças a ela as civilizações deram um importante salto em sua evolução rumo ao 

aperfeiçoamento das relações políticas e interpessoais. A partir da escrita, surgiram 

as artes gráficas e, com elas, a forma como recebemos as informações sofreu 

importantes mudanças expressa por meio de sistema de comunicação bem 

organizados. A comunicação, aliás, sempre esteve atrelada a uma necessidade 

partilhada por todos os indivíduos, inerente a raça humana e, portanto, essencial 

para as questões de sobrevivência. Para tanto, ainda na pré-história o homem 

registrava suas atividades diárias por meio de pinturas rupestres, deixava marcas 

por onde passasse pelo decalque das mãos na parede. Todos esses elementos 

representam os diferentes aspectos da necessidade de manifestação comunicativa 

do homem pré-histórico que se tornaram importantes registros visuais sobrepujante 

à comunicação pela linguagem oral. 

 

Dos ideogramas que exprimiam apenas ideias, surgiram as letras que, para 

Saussure (1996) são signos linguísticos resultantes da união entre significante 

(manifestação fônica) e significado (conteúdo semântico), de modo a promover a 

correlação arbitrária entre ideias e sons, visto que está condicionada a uma 

convenção reconhecida pelos falantes de uma determinada língua. Por isso, as 

letras, bem como os significados e sons que elas carregam nos direcionam a outra 

questão: a configuração do signo linguístico, isto é, a forma subjugada ao conteúdo. 

A partir dessa reflexão, imergimos no universo do desenho da letra propriamente 

dito.  

 

Paulo Heitlinger (2006), que nos concedeu uma importante contribuição 

teórica no decorrer desta dissertação, faz uso das palavras de Indra Kupferschmid, 

tipógrafa alemã, para definir a tipografia pois, para ele, seria a maneira mais clara e 

coerente de definição. Para Kupferschmid, “existem apenas três métodos de fazer 

letras: escrevê-las, desenhá-las ou produzi-las tipograficamente”. Tal asseveração foi 

adotada propositalmente para compor este compêndio, afinal, tratamos com 

diferentes níveis de investigação dos três aspectos que envolvem a criação das 
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letras, seja de maneira ampla, ao abordarmos o surgimento da escrita, como 

também examinando o lettering e a tipografia de modo a discriminar suas diferenças 

e a ressaltar suas particularidades.Todos esses métodos de se fazer letras embora 

distintos um do outro, possuem por detrás de sua forma e significação a ação do 

homem, portanto, o desenho que elas possuem também é capaz de comunicar, visto 

que o homem concede à forma parte de si, juntamente com  seus sentimentos e 

sensações. Por isso, o que propusemos durante o percurso teórico de 

transformação dos métodos de concepção das letras foi trazer à lume o conceito 

universal de que o homem se expressa por meio da linguagem, todavia,  evocando o 

fato de que o processo comunicativo está em um nível mais abstrato que pragmático 

e até mesmo a forma das palavras é capaz de expressar do mesmo modo ou até 

melhor do que a própria mensagem expressa por ela. 

 

Sendo assim, podemos concluir, portanto, que tanto a tipografia como o 

lettering possuem funções e níveis de expressividade distintos, portanto, se 

posicionam de maneira contrastiva no discurso. Enquanto o primeiro, desde a sua 

origem ligada ao surgimento da imprensa, é concebido como um recurso 

desenvolvido especialmente para suprir a necessidade de comunicação ágil e em 

larga escala, portanto,  compromissado com a questão da inteligibilidade e com a 

simplicidade estética, o segundo, por sua vez, é mais ousado em sua construção, 

com efeitos de sentido mais facilmente depreendidos em comparação com a 

tipografia, cujos efeitos de sentido são mais velados. Contudo, ao fazermos menção 

à clareza da tipografia não nos referimos necessariamente às fontes tipográficas, 

isto é, os caracteres desenvolvidos para circulação em meio digital, mas sim, aos 

tipos originais de chumbo caracterizados por uma variedade de pesos (tamanho) e 

estilos (leve, versalete, itálico), conhecidas também como famílias. 

 

Com o desenvolvimento dos tipos em meio digital, a forma de se pensar a 

tipografia mudou e o que antes era conhecido apenas como família tipográfica, 

atualmente, no universo do design e das artes gráficas, tem sido comum o uso da 

expressão fonte para se referir tanto a uma coleção de caracteres quanto os 

mesmos atributos como também a um determinado conjunto de letras para o mesmo 

escopo. Em uma rápida pesquisa na internet, por exemplo, é possível encontrarmos 
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inúmeros sites que disponibilizam para download fontes criadas por designers 

desconhecidos de diversos países. São fontes desenvolvidas aleatoriamente com 

finalidades específicas, seja para uso em convites de casamento e festas infantis, 

até eventos temáticos, ou ainda, para compor placas de sinalização. 

 

 Por isso, o que observamos com frequência é a tendência das grandes 

marcas em optar por fontes tipográficas de diferentes pesos, desenhadas 

exclusivamente para o seu próprio uso, como a Veja Serif e a Petrobrás Sans, por 

exemplo, elaboradas pelas type foundries dooType e Dalton Maag, respectivamente. 

Isso porque elas são idealizadas formalmente para expressar um tom de voz e 

imprimir um conjunto de características positivas atreladas ao ethos, isto é, à 

imagem da marca. Contudo, as mesmas type froundries que elaboram uma família 

tipográfica completa também desenvolvem um lettering para aplicabilidade imediata 

em uma campanha publicitária específica. Os anúncios da revista Veja que tomamos 

como objeto de análise nesta pesquisa, por exemplo, apresentam esses dois 

elementos: o lettering e a tipografia exercendo diferentes funções no discurso e, ao 

mesmo tempo, atuando como parte integrante da construção de sentido e do arranjo 

sintático-visual de percepção da imagem. 

 

Por essa razão, ao decompormos todas as quatro imagens relativas à 

campanha Quem lê Veja entende os dois lados a partir das técnicas visuais da teoria 

da gestalt, nos foi possível esmiuçar o processo de criação das imagens e os fatores 

como harmonia, movimento e posicionamento dos elementos que compõem os 

anúncios, fundamentais para a leitura visual da forma. Para tanto, os desenhos das 

letras, isto é, o lettering construído para configurar o rosto das personalidades 

políticas e dos ditadores analisados, Bush, Lula, Saddan Hussein e Bin Laden, 

respectivamente, é concebido como um elemento-chave no que concerne à 

pregnância da forma, a lei básica da percepção visual. Sendo assim, consideramos 

que as imagens em questão possuem um alto índice de pregnância da forma por 

apresentar os atributos de equilíbrio e harmonia visual muito bem definidos, o que 

consiste em uma rápido e fácil leitura dos elementos inseridos no campo visual. Por 

isso, a organização formal é efetiva, atraindo a atenção do leitor para a imagem e 

tornando-a interessante no ponto de vista plásico. Sendo assim, a hierarquia visual 



117 
 

promovida pela gestalt pressupõe a combinação entre texto e imagem, de modo a 

estabelecer uma relação verbívocovisual, isto é, a apresentação do lettering para 

formar um determinado desenho é organizado segundo aspectos gráficos e 

fonéticos das palavras, o que promove uma perfeita integração verbal, visual e 

sonora. Essa integração, por sua vez, consiste em um mecanismo induzido para 

revista Veja para magnetizar o leitor, introduzindo-o em uma charada para desvendar 

paulatinamente as palavras que formas as imagens. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

Capa da revista Veja de 13 de agosto de 2003 
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ANEXO 6 

 
Anúncio da Campanha Quem lê Veja entende os dois lados, de 13 de agosto de 2003. 
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ANEXO 7 

 

Capa da revista Veja de 20 de agosto de 2003 
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ANEXO 8 

 
Anúncio da Campanha Quem lê Veja entende os dois lados, de 20 de agosto de 2003. 
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ANEXO 9 

 

Capa da revista Veja de 27 de agosto de 2003 
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ANEXO 10 

 

Anúncio da Campanha Quem lê Veja entende os dois lados, de 27 de agosto de 2003. 
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ANEXO 11 

 
Capa da revista Veja de 10 de setembro de 2003 
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ANEXO 12 

 
Anúncio da Campanha Quem lê Veja entende os dois lados, de 10 de setembro de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


