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PUBLICIDADE 
 

Quem de nós nunca comprou um produto 

movido pela sedução de um anúncio 

publicitário? Na chamada Sociedade do 

Consumo, somos todos persuadidos por essa 

linguagem 

sedutora 

que nos 

promete 

recompens

as a partir 

dos 

produtos 

que ela nos 

oferece. A publicidade é a própria 

representação do momento histórico de 

vivemos.  

A busca pelo prazer, pelo sucesso, pelo 

reconhecimento são alguns dos 

valores/sentimentos mais trabalhados nos 

anúncios publicitários. Mero acaso? Certamente 

que não uma vez que a gênese dessa área da 

Comunicação está diretamente ligada ao 

desenvolvimento de uma Ciência que, assim 

como a Comunicação, se desenvolveu ao longo 

do século XX – a Psicologia. 



As compras – e certamente a publicidade 

– são movidas mais por 

necessidades 

psicológicas do que por 

necessidades materiais.  

A entrada da 

psicologia aplicada na 

publicidade se fez 

recorrendo a duas técnicas que ainda hoje 

estão vigentes: a de jogar com os 

sentimentos de angústia e de culpa dos 

sujeitos e a de recorrer ao prestígio de 

alguns personagens populares. São 

recursos que não se encontram exatamente na 

esfera da racionalidade. Você pode perceber 

isso principalmente nos comerciais televisivos, 

normalmente protagonizados por atrises, 

cantores e outras “celebridades”. 

A publicidade não é, 

prioritariamente, um sistema 

de informação, mas sim de 

sedução. Trabalha menos com 

o utilitário (funcional) e muito 

mais com o imaginário ou 

simbólico. Em geral, não fica 

centrada no produto e sim no 

receptor. Mais do que oferecer 

argumentos racionais para a 

compra, mais do que basear os anúncios em 

qualidades intrínsecas do produto, em valores 

funcionais, procura-se anunciar o produto 

associando-o a valores emocionais do receptor.  



Sabendo que nada atrai mais as pessoas 

do que elas mesmas, a publicidade não vende 

outra coisa a não ser projeções do próprio 

sujeito. Também são projeções de nós mesmos 

os objetos, já que o seu objetivo é que se 

transformem em prolongamentos de nós 

mesmos, em próteses, em compensações. 

Sabemos que os nossos comportamentos 

estão diretamente vinculados a um processo de 

condicionamento. 

Portanto, sede todos 

sentimos 

incondicionalmente, 

mas a escolha entre 

o comportamento de 

beber água ou beber 

uma COCA-COLA dependerá do processo de 

condicionamento. Bebe-se COCA porque além 

de saciar a sede, a publicidade 

associa este refrigerante à juventude, 

realizações, cantores famosos cuja 

recompensa é o sucesso – e não a 

celulite. A linguagem publicitária é 

uma linguagem de persuasão. Claro 

que não nos obriga aos 

comportamentos, somos todos 

dotados de crítica e de barreiras face 

aos anúncios. Mas, somos constantemente 

submetidos a esse intenso processo de 

persuasão, da promessa de recompensas que 

os produtos anunciados podem nos trazer. Daí 

a importância de fazermos a leitura crítica 



também do conteúdo publicitário, 

independente da mídia em que ele circula. 

Os anúncios geralmente passam pelo 

pressuposto do reforço, ou 

seja, comprando “tal 

produto” você receberá 

correspondente 

recompensa, determinando 

que a repetição desse 

comportamento seja mais 

provável. Essa é a 

marcada influência da 

psicologia behaviorista na 

publicidade. As idéias de 

Skinner que você, prezado professor, já deve 

ter lido, discutido, estudado em relação à 

própria área da educação tem influência 

marcada na linguagem publicitária. 

 

Pressupostos de Skinner 

� o comportamento é aquilo que pode ser 

objetivamente estudado;  

� a personalidade é uma coleção de 

comportamentos objetivamente analisáveis;  

� o comportamento pode ser modelado 

através da administração de reforços positivos 

e negativos, o que implica também numa 

relação causal entre reforço (causa) e 

comportamento (efeito);  

Reforço = recompensa 



� Reforço positivo – aquele que fortalece 

qualquer comportamento que o produza. 

� Reforço negativo – revigora qualquer 

comportamento que o reduza ou faça cessar. 

 

Mensagem publicitária: a promessa de 

reforços 

 

� promessa de reforço negativo, caso o 

receptor passe a consumir determinada 

marca/produto, na medida em que uma 

determinada situação de insatisfação cessa; os 

anúncios de medicamentos seguem esse 

princípio. Se você tomar o comprimido tal, sua 

dor de cabeça vai passar imediatamente. 

� promessa de reforço positivo, caso o 

receptor passe a consumir determinada 

marca/produto, na medida em que terá novas 

satisfações (mulheres, praias, conforto, corpo 

atlético, etc...); lembra-se dos comerciais de 

margarina? Todos prometem um lindo dia e um 

ótimo ambiente familiar caso você consuma 

aquele produto. 

� eventualmente, a 

publicidade remete ao 

produto concorrente como 

aquele que mantém a 

insatisfação; 

  

� em todos os casos, o reforço é uma 

promessa e como tal é uma possibilidade não 

materializada.  



É importante não desenvolver nem 

estimular uma visão “apocalíptica” sobre essa 

forma de comunicação. a publicidade ta mbém 

é um espaço de criação, habilidade, 

originalidade, ironia, entre tantos outros. 

Embora devamos compreender seu mecanismo 

de ação não significa desenvolver o ódio por 

esse conteúdo, ao contrário, ele pode se um 

excelente instrumento para 

estimular a criatividade e a leitura 

crítica do mundo por parte de seus 

alunos. Quantos comerciais não 

ironizam nossa realidade política, 

econômica, social, esportiva? São 

também uma forma de estimularem 

nossa visão mais crítica sobre os 

acontecimentos e as relações 

sociais. Mesmo quando reforçam 

estereótipos, podem ser usados 

para a reflexão. Veja o anúncio abaixo, por 

exemplo: 

 

 



Ele pode estimular um debate em sala de 

aula sobre as relações de gênero e a discussão 

sobre o porquê da publicidade trabalhar com os 

estereótipos. 

 

Mensagem subliminar 

 

Segundo Ferrés (1998, p. 56) “considera-

se subliminar qualquer estímulo que não é 

percebido de maneira consciente, pelo motivo 

que seja: porque foi mascarado ou camuflado 

pelo emissor, porque é captado desde uma 

atitude de grande excitação emotiva por parte 

do receptor, (...) porque se produz uma 

saturação de informações ou porque as 

comunicações são indiretas e aceitas de uma 

maneira inadvertida.”  

Exemplo de mensagem subliminar em anúncio: 

 



Encontrar elementos sublimares pode ser 

um exercício interessante para você 

desenvolver com seus alunos e, dessa forma, 

problematizar o conteúdo publicitário. 

Além do subliminar, outro exercício 

interessante que pode render várias discussões 

e se relacionar com vários conteúdos e/ou 

disciplinas é encontrar o merchandising em 

programas televisivos. Merchandising é a 

publicidade “camuflada”, é a aparição dos 

produtos no vídeo, no áudio ou nos artigos 

impressos, em sua situação normal de 

consumo, sem declaração ostensiva da marca. 

Segundo o publicitário Jorge Abid, um 

dos primeiros veículos de merchandising foi o 

marinheiro Popeye, que ajudou o governo 

americano a acelerar o consumo de uma 

supersafra de espinafre. As crianças, que não 

eram muito chegadas às verduras em geral, 

passaram a acreditar que ficariam fortes como 

o Popeye, se comessem espinafre como ele 

comia. O Merchandising é muito usado no 

cinema e nas telenovelas. Veja um exemplo do 

filme Matrix: 

 



Você pode dividir os alunos em grupos e 

solicitar que encontrem essas mensagens em 

novelas, filmes e outros conteúdos e promover 

a discussão sobre os efeitos dessa inserção, se 

houve ou não criatividade em sua inserção. 

Pode inclusive desenvolver com eles ações de 

merchandising ou subliminar em cartazes e 

outros materiais produzidos na escola e assim 

ampliar a discussão para além de sua sala de 

aula. 

 

Para saber mais: 
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CALAZANS, Flávio. Propaganda Subliminar 

Multimídia. 

FIGUEIREDO, Celso. Redação Publicitária: 

sedução pela palavra. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2005. 
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