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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DAS LINGUAGENS VERBAL E NÃO VERBAL NAS PROPAGANDAS Resumo: A 
leitura é um dos instrumentos para que o indivíduo construa o conhecimento e para que seja 
inserido nas sociedades letradas, exercendo a cidadania, posicionando-se criticamente nas 
diversas situações de comunicação. São nessas situações comunicativas que o leitor entra em 
contato com novas linguagens, entre elas, a linguagem da mídia, a qual permeia o cotidiano de 
jovens, de crianças e de adultos e marca presença na vida de todos. Se se toma a escola como 
locus privilegiado para a aprendizagem da leitura, é preciso conceber, então, a leitura numa 
perspectiva dialógica em relação a diferentes gêneros textuais, já que são eles que permitem a 
comunicação. Nesse sentido, este trabalho apresenta uma proposta de leitura para dois 
anúncios, considerando-se os aspectos constitutivos dos textos e os recursos empregados 
pelas empresas de produtos alimentícios na confecção do texto, com o intuito de atribuir-lhe 
sentido. Consideram-se, para tanto, o público-alvo, a análise linguística, os valores ideológicos, 
a sequência das ações, enfim, os recursos empregados para a elaboração dos comerciais. 
Trata-se de dois anúncios veiculados pela mídia eletrônica, a saber: Coca-Cola e Pepsi. 
Buscando fundamentar a pesquisa, elucidam-se as explicações de Bakhtin (1997), Sandman 
(2003) e Zeca Martins (2003). Inicialmente, a base deste trabalho foi a leitura de várias 
propagandas no próprio ambiente escolar. Depois, a partir da leitura, seguiram-se as 
observações acerca de cada texto, suas diferenças quanto ao emprego da linguagem verbal e 
não verbal e o propósito comunicativo de cada texto. Para finalizar, escolheram-se mais duas 
propagandas – Coca-Cola e Pepsi – com o intuito de aplicar a mesma estratégia de leitura. 
Após esse procedimento, enumeram-se as características de cada um dos comerciais e 
observaram-se seus pontos em comum e, posteriormente, suas diferenças. Percebeu-se que 
há, na propaganda da Coca-Cola, um fundo musical que mostra o conflito entre dois povos 
inimigos. Tais povos fazem uma trégua para compartilhar a bebida. Esse ato dialoga com o 
slogan – "Abra a felicidade". Por sua vez, a Pepsi vale-se de recursos mais elaborados, como a 
contratação de cantoras famosas que reivindicam o refrigerante Pepsi, que está sobre domínio 
do rei. Após esta análise, verificou-se que os dois comerciais partilham do mesmo foco, a união 
em benefício de prazer e interesse comuns. Porém, a propaganda da Coca-Cola visa o público 
em geral e é mais simples, já que possui uma fama significativamente grande em comparação 
com a da Pepsi, que, por outro lado, visa principalmente ao público feminino, usa de maiores 
produções e é mais apelativa devido a necessidade de ser mais reconhecida. Palavras-chave: 
Propaganda. Recursos verbais e não verbais. Bebidas. 


