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RESUMO 
 
 

A propaganda é um instrumento de linguagem que se vale de diversos recursos para vender 
um produto ou propagar uma ideia. Seu intuito é persuadir, convencer e levar à ação por meio 
da palavra. Nesse sentido, o objetivo maior da propaganda é prender a atenção do leitor, uma 
vez que ele fica rodeado de estímulos por toda a parte e, com isso, sensibilizá-lo para a 
aquisição de um serviço ou produto anunciado. Para atingir tal propósito, esse gênero textual é 
constituído de uma série de recursos, como cores, palavras, imagens e som, os quais um leitor 
atento e preparado consegue identificá-los e compreendê-los. Assim, o objetivo deste estudo é 
analisar duas propagandas das operadoras de celular, a saber: Claro e Oi, ambas veiculadas 
por meio de vídeos televisivos. Consideram-se, na análise, os recursos verbais e não verbais, o 
público-alvo, os valores ideológicos, enfim, os recursos empregados na elaboração de cada 
peça publicitária. O apoio teórico para fundamentar este trabalho ancora-se nas elucidações de 
Sandman (2003) e Martins (2003). Outra referência que sustenta este estudo é a linha 
bakhtiniana, cujo estudo sobre gênero textual explicita a relação entre o interlocutor e o 
destinatário. Por meio do gênero é que se realiza a interlocução humana. A análise 
comparativa iniciou-se com a leitura de várias peças publicitárias, principalmente de agências 
bancárias. Nessa etapa, os aspectos constitutivos de cada texto foram elencados e 
comparados, a fim de perceber diferenças e semelhanças entre os anúncios. Depois, o mesmo 
procedimento foi adotado na leitura das propagandas de celular, com o intuito de analisar seus 
aspectos constitutivos. Observou-se que as propagandas tem o desígnio de atrair o público-
alvo a comprar o produto anunciado, usando sonoramente da sensibilização, da persuasão e 
do convencimento ao mesmo tempo que enaltece o produto. A propaganda serve para realizar 
tarefas da comunicação de massa com economia, velocidade e volumes maiores que os 
obtidos através de quaisquer outros meios que, após analisá-los, tem por objetivo tentar 
convencer o público, lembrando que os publicitários estão usando a linguagem persuasiva para 
conquistar o leitor, seja através das palavras, cores ou imagens. A presença de imagem 
valoriza as duas propagandas e sensibiliza o consumidor a adquirir o produto anunciado. 
Dessa forma, as duas peças publicitárias atingem o objetivo de atrair a atenção do consumidor, 
conduzindo-o a adquirir o celular. Ambas, como instrumentos de linguagem, sensibilizam-no 
para a aquisição do produto. Palavras-chave: Propaganda. Recursos. Celular 


