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RESUMO: 

Este trabalho será apresentado de forma escrita, sobre modo que as propagandas 

se manifestaram e manifestam nas mídias sociais e como ouve diferenças na 

desenvoltura delas de antigamente até os dias de hoje. Desde a época das 

propagandas da ditadura militares e políticas, até os dias de hoje onde um simples 

celular e uma pessoa de grande influência conseguem gerar uma propaganda de 

impacto muito maior do que o esperado. 
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INTRODUÇÃO  

 

A história da Propaganda Brasileira surgiu em meados de 1800, quando a 

mídia televisão ainda não existia. No Brasil, a propaganda está no sangue. 

Mascates, ambulantes e tropeiros foram os primeiros vendedores, pioneiros das 

vendas por telefone, catálogos e Internet. Na época, ninguém era cliente, e sim 

freguês. Foi com Tiradentes, com seus panfletos, seus cartazes e seus santinhos, 

que o Brasil conhece a primeira campanha política para a Independência. 

No Brasil, 1950 marca a chegada da televisão, que como o rádio, revoluciona 

a vida brasileira. Os “Anos de Chumbo”, o período mais repressivo da ditadura militar 

no Brasil como foram chamados os 20 de ditadura, e marcaram até hoje a vida do 

brasileiro, o grande anunciante era o governo. Até o ano de 1900, as propagandas 

no Brasil baseavam-se em temas como compra e venda de móveis e até de 

escravos. 

A propaganda ainda tem muito a evoluir, e num certo sentido, iremos atingir 

uma sinceridade enorme, podendo dizer coisas como são e não deixar que os 

preconceitos criem uma barreira entre nós e a realidade. 

Cada vez as pessoas mantem menos o foco em comerciais de televisão, 

outdoors, ou campanhas na web, chegando a ser difícil manter seu público alvo 

preso alguns segundos a uma campanha, muitas vezes pela falta de tempo, como 

também pela grande quantidade de informações que recebemos todos os dias, o 

que nos leva a filtrar mais as informações a que somos expostos. 

E com esses fatos precisamos cada vez ter uma desenvoltura maior para 

prender a atenção das pessoas por mais tempo, que gere um olhar crítico sobre tal 

objeto. E os meios que levam essas informações estão cada vez mais preparados 

para mandar propagandas prontas, rápidas e de fácil entendimento, estes como 

Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, entre outros. 



 

 
 

 
 

A forma que a publicidade desenvolveu táticas de marketing também ajudou 

muito para expandir mercados e aumento de vendas, usando influências sociais, 

grandes centros com fluxo maior de pessoas, e tendo uma sacada mais diferente. 

Na sociedade que vivemos o tempo é muito valioso, e isso é uma das coisas 

que a propaganda tem que enfrentar como obstáculo, consequentemente qualquer 

tipo de anúncio tem que ser muito bem elaborado, de fácil entendimento, e criativo 

pois o tempo para gerar interesse em um indivíduo é muito pequeno. 

 Temos a comunicação instantânea e bidirecional em um espaço de 

convergência, é o Mundo interligado em todos os sentidos, políticos, sociais e 

econômicos. Um exemplo claro de um meio de comunicação que facilita essa 

interligação é a internet. 

 As ideias de McLuhan se mostram presentes no nosso cotidiano, na forma 

como utilizamos os meios de comunicação e como os moldamos e eles a nós. Da 

necessidade surge o meio, do meio uma configuração social, dessa um novo meio, 

que não necessariamente leva a inexistência do anterior, são formas diferentes, 

sentidos diferentes. Na busca de um entendimento do que, em nossos tempos de 

globalização, nos mantem concisos e "funcionais" creio que as indagações e teorias 

de McLuhan se encaixem perfeitamente. 

Um perfeito exemplo da aplicação de suas teorias é visto os sites de discussão 

como o Reddit, ou em rádios online, como o superplay e nos famosos canais no 

YouTube. 

Marshall Mc Luhan (1911-1980) Para o homem primitivo, a noção de espaço 

era um mistério incontrolável. Para o homem da era tecnológica é o tempo que tem 

esse papel”.   

            O objetivo é deixar claro a mudança que houve na propaganda, desde 

antigamente até os dias de hoje, é mostrar que o tempo começou a ser pensado e 

usado de outra forma, e que a propaganda pode ser feita de outras formas e gerar 

grande impacto do mesmo jeito. 

 Mostrar que as mudanças de uns tempos para cá foram muito radicais, nos 

dias de hoje, alguns simples segundos podem gerar um impacto enorme na hora de 



 

 
 

 
 

fazer propaganda, usando personalidade no Snapchat e as redes sociais que são 

interligadas de alguma forma, e fazem com que o indivíduo seja impactado por mais 

tempo por aquilo. Até mesmo nas ruas com e formas mais criativas que tiram o 

indivíduo da mesmice e faça-o refletir sobre tal peça. 

 

 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

Para o desenvolvimento do trabalho acerca do assunto utilizamos como base 

as teorias de McLuhan. Para ser mais especifico, “o meio é a mensagem”, onde ele 

retrata os meios como forma de controle sobre as ações e associações de cada 

individuo, definindo assim:  

“O meio é a mensagem” significa, em termos da era eletrônica, 

que já se criou um ambiente totalmente novo. O conteúdo 

deste novo ambiente é o velho ambiente mecanizado da era 

industrial. O novo ambiente reprocessa o velho tão 

radicalmente quanto a TV está reprocessando o cinema.” 

(McLUHAN,1974: p. 11)   

Como um dos problemas a serem estudados, decidimos compreender por 

que houveram tantas mudanças nas propagandas antigas para as atuais? 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A propaganda gera uma influência muito grande na sociedade, persuadindo 

as pessoas em todos os meios, só nos resta saber e compreender as propagandas 

para que haja uma comunicação limpa e sem preconceitos. 
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