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PORTUGUÊS 

Ficha Informativa 

 
 

O DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 
O discurso publicitário tem como objetivo principal captar a atenção do recetor para a 

mensagem que pretende passar e fazer com que esta permaneça na sua memória.  

Assim, o texto publicitário pode promover a venda de algum produto ou serviço 

(publicidade comercial) ou divulgar ideias, informações ou até sensibilizar (publicidade não 

comercial / institucional) o público, em geral. Poderá apresentar-se de diferentes formas: 

cartazes distribuídos pelos locais de maior aglomerado social e anúncios publicitários 

divulgados pelos diferentes meios de comunicação social. 

De acordo com a linguagem dos publicitários, este tipo de texto deve reunir os seguintes 

pressupostos: 

 

DESPERTAR A Atenção 

SUSCITAR I INTERESSE 

PROVOCAR D DESEJO 

PERMITIR M MEMORIZAÇÃO 

DESENCADEAR A ACÇÃO 

 

Ora, para se concretizar o(s) objetivo(s) do texto publicitário, convém pôr em prática a 

fórmula AIDMA (Atenção, Interesse, Desejo, Memorização e Ação).  

 

 

ESTUTURA DE UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

 

- Imagem (texto icónico) 

- Texto linguístico 

 Título (frase em letras mais destacadas que acompanha a imagem; é variável) 

 Slogan (frase-emblema que define o produto) 

 Texto de argumentação (parcela de texto de maior dimensão, onde se encontram os 

argumentos específicos da venda) 

 Marca (produto): nome; logótipo da marca; slogan da marca. 

 

O TEXTO PUBLICITÁRIO E A LINGUAGEM 

 

Eis alguns dos recursos linguísticos mais utilizados no discurso publicitário: 

 

- marcas da primeira pessoa do plural, de forma a implicar o recetor; 

- marcas da segunda pessoa , de forma a marcar o registo diretivo do discurso; 

- diferentes tipos de frases 
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 Declarativas 

 Imperativas 

 Interrogativas 

 Exclamativas 

- recurso ao adjetivo e advérbio, na caracterização do produto; 

- repetição de palavras e de fonemas (sons); 

- rima; 

- metáfora; 

- hipérbole; 

- antítese;  

- polissemia; 

- (…) 
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