
7ppublicidade 

ropaganda
e



2

Perspectiva Histórica 

 Os termos “publicidade” e “propaganda” são comumente usados como sinônimos no 
Brasil. Apesar disso, há uma diferença muito grande entre eles. Historicamente, o termo 
propaganda ganhou força no século XVII com o Papa Gregório, que buscou propagar a fé 
católica. Depois a propaganda foi utilizada na Revolução Francesa e também na I e II Guerra 
Mundial para divulgar ideais. No exterior, principalmente na Europa, o termo propaganda 
é considerado pejorativo e raramente usado. A má fama se deu principalmente pelo uso em 
larga escala feito por Hitler a fim de divugar suas ideias. 

Nota do Linguista

propaganda tem a sua 
origem no gerúndio do 
verbo latim propagare, 
equivalente ao português 
propagar, significando 
o ato de difundir 
algo, originalmente 
referindo-se à prática 
agrícola de plantio usada 
para propagar plantas 
como a vinha.

 Assim, a propaganda tem como objetivo  transmitir 
ideias políticas, sociais, econômicas ou religiosas. 
Diferentemente da publicidade, que tem como objetivo a 
venda, o foco da propaganda é divulgar ideais.
 Com o passar dos anos, os politicos exploram cada 
vez mais suas propagandas para conseguir votos. Uma 
propaganda que ficou famosa foi a do político Tiririca. 
Hoje Deputado Federal, Tiririca foi o mais votado em 
2010 e ficou lembrado por sua propaganda “Vote Tiririca, 
pior que tá não fica!”, se referindo à situação política 
brasileira e usando a rima para provocar humor.

 

 Podemos considerar que a propaganda já existia no Brasil 
Colonial  e era feita no boca a boca. Um importante marco na 
propaganda política braisleira se dá com Tiradentes, que distribuia 
impressos para divulgar ideias favoráveis à independência do país. 
Apesar de ser decaptado em praça pública após seus anúncios, pouco 
tempo depois o Brasil se torna independente. 
 Nos “anos de chumbo”, como foram chamados os 20 anos de 
ditadura no Brasil (1963 - 1983), era comum adesivos de propaganda 
em carros com os dizeres: “Brasil, ame ou deixe-o”.
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 Há também propagandas de conscientização, 
feitas por instituições sem fins lucrativos. Essas 
propagandas, geralmente, provocam emoções para 
tentar convencer seu público. 
 A propaganda acima, do Minestério da Saúde, 
busca incentivar a doação de sangue. Para isso, utiliza 
texto e imagens.
 O texto “Para doar sangue, você precisa conhecer 
a pessoa? Pronto, agora você já conhece Bianca.” é 
utilizado para mostrar que independente de quem 
precise, é importante doar sangue.
 Além do texto, a imagem da jovem comove já 
que a falta de sangue pode interromper sua vida.
 Organizações não governamentais (ONGs) e 
Governos são as duas instituições mais comuns a fazer 
propagandas como a mostrada acima. 

Restrição
 Milhares de pessoas 

precisam de sangue 
diariamente e, ainda 

assim, o Brasil e outros 
países do mundo se negam a 
aceitar a doação de sangue 
de homens homossexuais. 

 O que você acha 
disso? Converse com seus 

colegas.
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 Já a publicidade é voltada ao comércio, associada a empresas, marcas e serviços, 
sempre com o objetivo de vender. Registros indicam que os primeiros anúncios com fins 
comerciais foram publicados em jornais da Inglaterra em 1650. No Brasil, com a vinda de 
Dom João VI em 1808, desembarcaram também duas máquinas inglesas de imprensa que 
dariam início ao Jornal Gazeta do Rio de Janeiro e, junto com as primeiras notícias, surgiu 
a primeira publicidade que se apresentava em forma de classificado de imóveis intituladas 
como “anúncio”. 

 No Brasil, a década de 1950 é marcada 
pela chegada da televisão que muda a vida 
da população e inova as publicidades com 
novas possibilidades. 

 Na década de 70, a TV em cores 
traz novos recursos para as publicidades 
e propagandas. 
 As publicidades e propagandas 
são dependentes da tecnologia: se a 
tecnologia avança, as publicidades 
e propagandas se reinventam para 
conseguir seguir as inovações 
tecnológicas e atingir seus objetivos.  

 Com o tempo, o número de 
anúncios em jornais cresceu. Além das 
publicidades impressas, no início do 
século XX, os rádios revolucionaram a 
realidade brasileira trazendo anúncios 
falados.

As diligências partem desta Capital para Santos, nos dias 14, 19, 24 e 29 de cada mês.
As bagagens recebem-se na véspera da partida até ás 9 horas da noite, já que acompanham <<em carro>> as Diligências. 

Também se faz sair Diligência em dias não determinados, por meio de aviso, e ajuste razoável para famílias. Para tratar, rua do 
Principe n. 14, antiga rua da Cruz Preta.
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 Algumas marcas são conhecidas mundialmente por suas publicidades. Ao longo de 
vários anos, o interesse das empresas em melhorar as publicidades aumentou: atualmente, se 
vê os recursos gráficos muito mais presentes devido às tecnologias. 
 Vamos observar publicidades de diferentes épocas.

1896

“Renova e Sustenta.
Tome um copo de Coca Cola enquanto faz compra. 
Isso te tratá energia e vigor.”

 Na publicidade acima pode-se observar que o refrigerante Coca-Cola era voltado para mulheres  
ricas, dizendo-se uma bebida “energética”. Além disso, as publicidades da época não eram coloridas, como 
pode ser observado na imagem acima. 
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2015

 Já essa publicidade da Coca-Cola é voltada para diversos públicos e não se vende como uma bebida 
energética, associando a bebida à felicidade. Além disso, essa publicidade também apresenta cores e brinca com 
as imagens: a publicidade de ano novo usa os canudos como se fossem fogos de artifício, fazendo referência à 
época da publicidade e à frase “Abra a felicidade em 2015”

 Sempre com o objetivo de venda, as publicidades se utilizam de todos os recursos disponíveis para 
convencer seu consumidor a comprar seu produto.
 A frase “Fisk, todo mundo fala bem“ é usada para causar dois sentidos diferentes. Pode-se interpretar 

Agora, vamos observar uma publicidade atual da mesma marca:

que todo mundo fala bem da Fisk, ou seja,  
que ela tem uma boa fama. Ou pode-se 
interpretar que todo mundo que está na Fisk 
fala bem as línguas que são ensinadas. As duas 
interpretações ajudam no convencimento de 
que a marca é boa, sempre com o objetivo do 
lucro. 
 Essa publicidade usa também um 
ator famoso, Marcelo Serrado, para dar mais 
credibilidade à marca.
 Além disso, essa publicidade conta com 
o recurso das cores: as cores azul e vermelha, 
por exemplo,  são usadas para lembrar dos 
Estados Unidos e da Ingletarra, países de 
língua inglesa, cujas bandeiras    
 apresentam as mesmas cores.
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Multimodalidade

 Com o avanço das novas tecnologias, o texto vem se configurando de várias formas (oral, 
escrita e visual), o que é comum nas publicidades hoje em dia. A área visual, atualmente, é a mais 
usada pela publicidade, a tipografia, a seleção de cores e as imagens fazem parte dessa área e são 
os três recursos mais utilizados nas publicidades. Com a tecnologia avançada, a possibilidade de 
editar fotos aumentou a facilidade de se modificar as imagens. 

 Programas de edição de fotos estão se reinventando a cada dia para fazer com que as 
imperfeições dos famosos desapareçam e as comidas pareçam mais saborosas. A tática de 
colocar pessoas conhecidas nas publicidades é uma prática usada há muito tempo para dar mais 
credibildiade aos produtos e aumentar as vendas. A tipografia, arte de criação e composição dos 
textos, é muito usada pelos profissionais criativos: publicitários, designers e artistas. A tipografia 
pode ser vista, por exemplo, quando se quer destacar palavras com fontes inovadoras 
ou negrito, itálico, sublinhado, colorido ou CAIXA ALTA.
 A selação de cores também é um dos principais elementos presentes na publicidade, já que 
as cores tem efeitos psicológicos que podem ajudar ou atrapalhar nos anúncios publicitários.

 Sensações  de cada cor:

• Associação material: neve, casamento, lírio, batismo, areia clara.
• Associação afetiva: limpeza, paz, pureza, alma, divindade, ordem, infância.

• Branco vem do germânico blank (brilhante). É o símbolo da luz, e não é
considerada cor. No Ocidente, o branco traduz a vida e o bem. Em contrapartida, para os

orientais, o branco traduz a morte, o fim ou o nada.

• Associação material: enterro, morto, sujeira, coisas escondidas.
• Associação afetiva: tristeza, desgraça, melancolia, angustia, dor, intriga,

renúncia.
• Vem do latim niger (negro, escuro, preto). É angustiante e expressivo.

• Associação material: ratos, pó, neblina, máquinas.
• Associação afetiva: velhice, sabedoria, passado, tristeza, aborrecimento.

• Cinza do latim cinicia (cinza) ou do germânico gris (gris, cinza);
Intermediária entre luz e sombra, o cinza não tem interferência nas cores em geral.
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• Associação material: guerra, sangue, sol, mulher, feridas, perigo, fogo, rubi.
• Associação afetiva: força, energia, paixão, vulgaridade, coragem, furor,

violência, calor, ação, agressividade.
• Do latim vermiculus [verme, inseto (a cochonilha)]. Desse verme é extraída

uma substância, o carmim, a qual chamamos de carmesim [do árabe: qirmezi (vermelho bem
vivo)]. Essa cor simboliza encontro, aproximação.

  (faz correspondência ao vermelho moderado)
• Associação material: pôr do sol, festa, laranja, luz, outono, aurora, raios

solares.
• Associação afetiva: tentação, prazer, alegria, energia, senso de humor,

advertência.
• Laranja tem origem do persa narang, por meio do árabe naranja. Simboliza o

flamejar do fogo.

• Associação material: palha, luz, verão, calor de luz solar, flores grandes.
• Associação afetiva: alerta, ciúme, orgulho, egoísmo, euforia, originalidade,

iluminação, idealismo.
• Vem do latim amaryllis. É o símbolo da luz que irradia em todas as direções.

• Associação material: frescor, primavera, bosques, águas claras, folhagem,
mar, umidade.

• Associação afetiva: bem-estar, saúde, paz, juventude, crença, coragem,
firmeza, serenidade, natureza.

• Deriva do latim vidiris. É o símbolo da harmonia da faixa que existe entre o
céu e o Sol. De paz repousante e reservada, favorece o desencadeamento de paixões.

• Associação material: frio, mar, céu, gelo, águas tranqüilas, feminilidade.
• Associação afetiva: verdade, afeto, paz, advertência, serenidade, espaço,

infinito, fidelidade, sentimento profundo.
• Tem origem no árabe e no persa lázúrd, por lazaward (azul). Proporciona a

sensação do movimento para o infinito. Céu sem nuvens.

 (Adaptado de FREITAS, 2007, PSICODINÂMICA DAS CORES EM COMUNI-
CAÇÃO. p. 6-7)
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 A construção textual se dá pela união da linguagem verbal (oral e escrita) e não-verbal 
(visual). As publicidades e propagandas são divulgadas em vários veículos de comunicação: 
rádio (oral), televisão (oral, escrita e visual) e os outdoors (visual e escrita). Em cada veículo, 
as publicidades se transformam e usam a tecnologia a seu favor para se adaptar a cada meio. 
 Em textos escritos, os profissionais da área se utilizam de recursos linguísticos para 
conseguir vender seus produtos. Uma das técnicas linguisticas mais utilizadas na escrita são 
as figuras de linguagem. Assim, a publicidade pode ser multimodal: há a modalidade escrita 
(texto) e a modalidade visual (figuras)

Figuras de Linguagem
 As figuras de linguagem são recursos utilizados para dar mais expressão e, em alguns 
casos, ampliar o significado da frase.  
 Existem muitas figuras de linguagem, e a publicidade abaixo apresenta uma delas: a 
ambiguidade. 

 Na imagem acima pode-se observar que a frase “Não dá para confiar em qualquer 
banco” apresenta ambiguidade na palavra “banco”: o banco pode ser tanto a instituição 
financeira quanto um banco de praça. O objetivo dessa publicidade é convencer que no banco 
Bradesco se pode confiar, diferentemente de outros bancos. A imagem mostra que há bancos 
que não se pode confiar, ou seja, as imagens são usadas para complementar ou, até mesmo, 
como centro da própria publicidade. No caso dessa publicidade, a imagem complementa a 
frase para ilustrar a ambiguidade presente na palavra “banco”. 
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 A publicidade acima é de um restaurante chamado Tambaqui 
de Banda, localizado na região de Manaus - AM. 
 Nessa região, Tambaqui é um peixe bastante comum e muito 
apreciado por moradores e turistas.
Por isso, o restaurante se utilizou do nome desse peixe para fazer a 
publicidade: “Melhor pastelzinho é tambAQUI”. Uma das leituras 
que esse enunciado permite é: “O melhor pastelzinho de tambaqui 
é do restaurante Tambaqui de Banda”. Além da foto do pastel como 
elemento visual, a publicidade também conta com a tipografia para 
dar destaque às palavras  “MELHOR” e “AQUI”, utilizando a CAIXA 
ALTA, ou seja, letras maiúsculas. 
 O destaque em “MELHOR” é para mostrar a boa qualidade do 
pastel. Já o destaque em “AQUI” é um jogo com o nome do peixe 
“tambaqui” com a localização do restaurante, 
que é “AQUI”. 

Regionalismo

É UM CONJUNTO DE 
PARTICULARIDADES 

LINGUÍSTICAS DE UMA 
DETERMINADA REGIÃO.

AS PUBLICIDADES PODEM 
UTILIZAR TERMOS PRÓPIROS DE 
UMA REGIÃO  PARA APROXIMAR 
SEU PÚBLICO DE SEU PRODUTO E 

CONSEGUIR VENDÊ-LO.
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1. Vamos analisar a publicidade a seguir?  Para que serve a presença de um famoso 
como Neymar, o jogo com o tamanho e cores da s letras (tipografia) e o duplo sentido da 
palavra “meia”? Qual o objetivo da marca Lupo com essa publicidade?
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2. Observe a propaganda. Que emoções essa propaganda provoca? Essa emoções aju-
dam a promover a adoção? Comparando com o anúncio anterior, essa propaganda tam-
bém busca vender algo?
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3. Marque quais imagens são propagandas e quais são publicidades. Observe quem 
são os autores de cada uma. Lembre-se: propagandas são para divulgação de ideais, e 
publicidades para vendas.
Use a legenda para se referir a elas. Legenda

Publicidade: 
Propaganda:

pb
pp
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Tradução: Salve o papel - salve o planeta
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4. Leia o texto:

Baseando-se nas caracterísitcas apresentadas no texto, faça uma publicidade para a 
mecânica de Maria.

“Maria tinha uma oficina de mecânica na avenida principal 
da cidade de Maceió. Sua mecânica era a única da cidade onde 
trabahavam apenas mulheres. Maria abriu a oficina pois estava 
cansada de ser enganada por mecânicas cobrando preços abusivos 
e demorando muito para entregar seu serviço. Pensou também em 
todas as mulheres que não são levadas a sério apenas pelo fato 
serem mulheres. Maria então resolveu dar o nome a mecânica de: 
Moça Autopeças. Desde então, o foco de maria é cobrar um preço 
justo e não ser desonesta.”

Empoderamento Feminino

QUANDO MULHERES PASSAM A LUTAR 
PELOS SEUS DIREITOS NA SOCIEDADE 
E EXIGIR, POR EXEMPLO: IGUALDADE, 
RESPEITO E RECONHECIMENTO.
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Exercício feito 

1

2

3

4
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Sugestão de Reescrita e Comentários
- Por que você não utilizou cores no desenho? Lembre-se que cores deixa tudo mais bonito 
e atrativo! 

- Seria importante ter mencionado o nome da loja na propaganda “Moça autopeças”. Mas 
muito boa menção a Maria! Já que ela é a dona. 

- A tipografia foi muito bem utilizada como destacado na teoria do material. Parabéns!

- Foi muito bem colocada a imagem de uma mulher “vestida” com roupas da oficina, criando 
uma imagem para a empresa Moça Autopeças. Muito bem! 

- A criação das frases “Trabalho Honesto Preço Justo” e “Sua Melhor Opção” foi muito bem 
colocada como forma de convencimento do público, característica principal das publicidades. 

Legenda
1 - Oficina da Marina

2 - Trabalho Honesto Preço Justo

3 -  Rua:  
      Número : 

4 - Oficina da Maria 


