
VICTOR REIS MAZZEI, ALESSANDRA SANTAROSA DOS SANTOS  E  JULIA SORESINI RAMALHO DILÁSCIO

COMUNICAÇÃO - REFLEXÕES, EXPERIÊNCIAS, ENSINO |Curitiba | v. 12| n.12|p. 009-018| 2° Semestre 2016 | 9

A IDENTIDADE E A ALTERIDADE NOS SLOGANS DURANTE A 
DITADURA MILITAR BRASILEIRA 

Victor Reis Mazzei1 
Alessandra Santarosa dos Santos2 

Julia Soresini Ramalho Diláscio3

RESUMO

Investigar as estratégias persuasivas utilizadas pela ditadura militar brasileira 
com a utilização de slogans publicitários a fim de divulgar os ideais do regime 
autoritário. Essa é a proposta central do artigo. No percurso metodológico deste estudo, 
investigamos as práticas da imposição do medo por parte da ditadura, bem como nos 
debruçamos sobre conceitos, como identidade e alteridade, além de promover uma 
discussão sobre os slogans, como “Brasil: ame-o ou deixe-o” e “Brasil, um país que 
vai para a frente”, como representação e posicionamento do momento político vivido 
pelo país no período do regime militar.
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ABSTRACT

To investigate the persuasive strategies used by the Brazilian military dictatorship 
with the use of advertising slogans in order to spread the ideals of the authoritarian 
regime. This is the main proposal of this article. In the methodological course of this 
study, we investigated the dictatorship’s practices of imposing fear, we also focused on 
concepts such as identity and otherness, as well as promoted a discussion on slogans 
like “Brazil: take it or leave it” and “Brazil, a country that moves forward”, as a 
representation and positioning of the political moment lived by the country during the 
period of the military regime.
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1. INTRODUÇÃO

Em 1 de abril de 1964 iniciou-se um dos períodos mais conturbados da história 
recente do Brasil, com a tomada do poder pelos militares, a Ditadura. Descortinava-
se, então, um regime de exceção no país que perdurou até 1985. Tendo como lema 
o propósito de “cumprir um dever patriótico”, os militares classificavam-se como 
aqueles que iriam libertar o país da ameaça socialista, além de propor medidas que 
permitiriam a retomada o crescimento da economia nacional.

Em seu embrião, foi um movimento que contou com a adesão de parcelas 
significativas da imprensa e da sociedade, principalmente as camadas médias e altas, 
que viam com preocupação os rumos da economia, uma vez que a inflação atingia 
níveis críticos, e a aproximação dos governantes Jânio Quadros e João Goulart com 
os ideais socialistas.

Apontando o comunismo e o socialismo como um inimigo a ser combatido, o 
Regime Militar inaugurou uma era em que vigorou o poder autoritário, sob a batuta de 
uma forte ideologia de segurança nacional. Multiplicaram-se os órgãos de vigilância e 
repressão, os quais agiam com enorme autonomia e impunidade. Quaisquer suspeitos 
eram submetidos a interrogatórios e torturas.  Esse período caracterizou-se também 
por ser uma era de cassações, prisões, torturas e da instituição do “dedurismo” (o ato 
de delatar possíveis simpatizantes do comunismo). Políticos, intelectuais, artistas e 
estudantes que se mostravam alinhados ou ligados a grupos comunistas eram logo 
colocados no radar dos militares.

2. DITADURA MILITAR BRASILEIRA: AMBIENTE DE IDENTIDADE E 
ALTERIDADE

O período do medo foi instaurado dentre as sociedades capitalistas, tementes de 
que o comunismo devastaria suas conquistas até então. O medo é definido por Bauman 
(2008, p. 8) como o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância diante da 
ameaça e do que deve ser feito para fazê-la parar ou enfrentá-la. O autor retrata o 
medo como algo inerente à nossa espécie, ou seja, quando os seres humanos se sentem 
ameaçados, compartilham da mesma experiência, se colocando automaticamente sob 
alerta quando se deparam com situações que possam representar um risco de vida.

Nossa vida está longe de ser livre do medo, e o ambiente líquido-moderno4 em 
que tende a ser conduzida está longe de ser livre de perigos e ameaças. A vida inteira 
é agora uma longa luta, e provavelmente impossível de vencer, contra o impacto 
potencialmente incapacitante dos medos e contra os perigos, genuínos ou supostos, 
que nos tornam temerosos (BAUMAN, 2008, p. 15).

O regime militar, com a intenção de se manter no estado de dominação, se apoiou 
nos mecanismos da violência, por intermédio de torturas e agressões - no âmbito físico 
- e por ameaças de perda de emprego e de cerceamento da liberdade de expressão - 
4 Em suas obras, Bauman denomina como líquido-moderna a sociedade dos dias atuais, de intensa transformação, que 
rompe com as antigas tradições e relações, influenciada pela cibercultura e que põe por terra a previsibilidade do amanhã. 
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associados ao âmbito simbólico e verbal. Tais mecanismos foram uma maneira de 
estabelecer controle sobre os indivíduos considerados perigosos para o regime. 

Nesse contexto, sabe-se que entre os indivíduos e grupos sociais coexistem 
inúmeras identidades. Tal diversidade cria, em certos casos, relações e atitudes 
voltadas à intolerância, como no caso de divergências políticas e ideológicas. Bauman 
(2009) considera que vivemos em um ambiente altamente mixofóbico, ou seja, em 
que os indivíduos têm medo ou evitam se “misturar” e de se confrontarem com a 
alteridade. 

A tendência de excluir o diferente é responsável por criar “ilhas de semelhança 
e identidade”, ilustrada pelo autor no processo de formação de uma “comunidade de 
iguais”. Neste caso, a comparação se dá por meio de um agrupamento de indivíduos 
que decidem viver em uma comunidade de iguais, acreditando na manutenção da 
segurança do local, o que englobaria uma vida sem maiores riscos.

A uniformidade do espaço social, sublinhada e acentuada pelo isolamento 
espacial dos moradores, diminui a tolerância à diferença; e multiplica, assim, as 
ocasiões de reação mixofóbica, fazendo a vida na cidade parecer mais propensa ao 
perigo e, portanto, mais angustiante (BAUMAN, 2009, p. 50).

Jodelet reforça o pensamento de Bauman (2009) ao retratar o desprezo ao 
outro como um dos principais responsáveis pela violência segregacional que “[...] 
se caracterizariam por serem elaborações intelectuais de um fantasma de profilaxia” 
(1998, p. 58). Essa tentativa de “purificação” do corpo social faz com que intolerância 
perante a alteridade alcance um papel alarmante sobre o convívio social, ao atribuir 
irracionalmente ao outro o estereótipo de um ser desprezível. 

O outro, como “não-eu”, “não-nós”, deve ser afastado ou tornar-se estranho 
pelas características opostas àquelas que exprimem o que é próprio da identidade. O 
trabalho de elaboração da diferença é orientado para o interior do grupo em termos de 
proteção; para o exterior, em termos de tipificação desvalorizante e estereotipada do 
diferente (JODELET, 1998, p. 51).

As condições expostas pelos pensadores citados anteriormente teve relevância 
no período militar, que desde a ascensão ao poder, o que culminou na perseguição 
dos indivíduos cujo comportamento era considerado intolerável. Dentre as vítimas 
das ações violentas estavam, principalmente, setores com inclinações socialistas - 
estudantes, professores universitários, graduados das Forças Armadas, trabalhadores 
urbanos e rurais, sindicalistas - além dos simpatizantes do ex-presidente, João Goulart.

A intolerância, marca do governo, promoveu torturas, prisões e demissões de 
qualquer pessoa que julgasse “inconveniente” ao regime. Em busca de eliminar as 
forças contrárias, os militares buscavam excluí-los de qualquer participação mais 
ativa do contexto político-ideológico vigente do período (SMITH, 2000, MARCONI, 
1980). 

A tese desenvolvida por Héritier, acerca da intolerância, define que a sua 
existência ocorre graças a ameaça que certos grupos e indivíduos sentem diante aquilo 
que não fazem parte da sua identidade. 
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A intolerância é sempre, essencialmente, a expressão de uma vontade de 
assegurar a coesão daquilo que é considerado como que saído de Si, idêntico a si, que 
destrói tudo o que se opõe a essa proeminência absoluta. Não se trata, jamais, de um 
mero acidente de percurso: existe uma lógica da intolerância. Ela serve aos interesses 
que se julgam ameaçados (HÉRITIER, 2000, p. 24).

Diante todo o contexto de repressão e intolerância, os militares, para se manterem 
efetivamente no poder fizeram o uso de ferramentas de comunicação para disseminar, 
principalmente, uma mensagem de adoração ao governo. Dessa forma, era divulgada 
a mensagem de que segregar e criminalizar os comunistas era um dever de qualquer 
cidadão de bem.

Muitos veículos foram censurados e monitorados. Qualquer tipo de manifestação, 
seja ela artística, cultural ou social deveria passar pelo crivo oficial do governo. Sabia-
se que era essencial criar uma imagem positiva do Brasil por meio da mídia, uma 
vez que, segundo Fico (1997), o movimento militar gradativamente foi se tornando 
impopular aos olhos da sociedade. A camuflagem por meio das propagandas era marco 
da contrariedade que o país vivia: “Por um lado, precisavam afirmar valores ‘positivos’, 
‘moralizantes’, ‘verdadeiros’ no sentido de que eram eticamente superiores; por outro, 
tinham de conviver com o regime autoritário, com a censura, as perseguições políticas 
etc.” (FICO, 1997, p. 95).

A atmosfera era de ostensiva repressão e cerceamento à liberdade de expressão. 
Universidades, como a de Brasília (UNB) e a de São Paulo (USP), foram invadidas; 
professores e alunos foram presos, além de ocorrer diversas apreensões de documentos 
e livros. Peças de teatro tiveram de ser canceladas. Artistas, dentre eles, músicos, 
dramaturgos e cineastas, deveriam submeter suas obras previamente aos censores 
designados pelo governo militar a fim de obter (ou não) a sua liberação.

No pós-64, houve um movimento intenso por parte do governo brasileiro para 
utilizar os veículos de comunicação tendo em vista propagar seu plano de ação, cujo 
repertório imagético e simbólico, supostamente visando à coletividade, imputava a 
si a responsabilidade de conduzir o país a um panorama político, econômico e social 
mais estável e de segurança. 

A imprensa que, em grande parte, apoiou a tomada do poder pelos militares, se 
percebeu inserida em uma “cultura do medo”, por estar completamente dependente do 
investimento em publicidade proveniente do Estado, além de se sentir constantemente 
intimidada com a política de terror, prisões e invasões, que não poupava nenhuma 
instituição. O Governo Federal passou a controlar que seria exibido nos veículos de 
comunicação, além de perseguir os jornalistas que publicassem notícias que fossem 
contrárias aos ideais militares.

Em que pese o controle exercido, o novo regime prescindia dos meios de 
comunicação para, por meio de sua propaganda oficial, disseminar um tipo de 
linguagem que traduzisse os seus valores e, com isso, tentar ganhar o apoio da 
população.  A divulgação de mensagens publicitárias com tons ufanistas, apontando o 
comunismo e o socialismo como os inimigos a serem combatidos, tornou-se questão 
central. O regime militar, assim, explorou os meios de comunicação, como forma 
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de buscar uma legitimação de suas ações, como veremos nos tópicos a seguir desse 
artigo.

3. SLOGAN PUBLICITÁRIO: A PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS POR MEIO DA 
ESCOLHA DE PALAVRAS

Embora o termo slogan esteja fortemente associado à prática publicitária, suas 
origens remetem às disputas políticas em tempos medievais, conforme nos instrui 
Reboul (1975, p.7-8). Segundo o autor francês, o slogan tem inspiração no grito de 
guerra escocês “sluagh-ghairm”, uma espécie de grito de guerra de clãs vikings.

Essa qualidade de ser oral e de fácil reprodução, que serviu de base para designar a 
identidade de um grupo social, definiu as bases para o slogan publicitário conforme as 
acepções atuais. Autores como Hoff (2004) e Iasbeck (2002) destacam características 
como a oralidade e alto potencial de memorização na formulação dos slogans.

Mais do que uma frase que promova um agradável aspecto sonoro, o slogan deve 
trazer em sua tessitura textual uma estrutura concisa, forte que produza efeitos que se 
alinhem à proposta mercadológica de marcas que pretendam ocupar espaço na mente 
do consumidor. Dessa forma, a escolha das palavras deve ser estratégica, uma vez 
que a adoção de um termo em detrimento de outros, pode acabar por gerar sentidos 
distintos dos pretendidos por uma empresa anunciante.

Ou seja, exige-se de quem cria um slogan uma dupla atenção na sua confecção, 
visto que dois cenários devem ser contemplados: o sonoro e o mercadológico. 
Conforme define a autora sobre o slogan publicitário:

[...] uma fórmula concisa e marcante, facilmente repetível, que resume o 
conceito ou diferencial – racional ou emocional – do produto/serviço ou da marca, e 
o comunica em linguagem publicitária, de modo a aproximá-lo do público-alvo.[...] 
Prender a atenção e resumir também são suas funções. (HOFF, 2004, p. 62)

 O slogan, para Figueiredo (2014, p.53-54), deve ser pensado como uma frase 
que, simultaneamente, seja memorável e aponte um posicionamento mercadológico. 
De acordo com o publicitário, o esforço em produzir um material marcante é uma 
maneira de aproximar a empresa do seu consumidor. “Um bom slogan é aquele capaz 
de apresentar a empresa como se ela fosse única, incomparável; é a empresa falando 
(bem) de si mesma”.

Outro traço relevante no que se refere a um slogan é que se trata de uma frase feita 
para ser mencionada durante um bom período de tempo. Não há como precisar um 
intervalo específico. Como o slogan deve espelhar os ideais de uma marca a fim de se 
comunicar com o seu público em potencial, a sua permanência e aplicação nas peças 
publicitárias acompanhará, assim, o posicionamento determinado pelos profissionais 
de marketing de uma empresa anunciante.

A título de ilustração, podemos citar a Coca-Cola, empresa mundial de 
refrigerantes, que produz slogans específicos para retratar o posicionamento de 
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mercado praticado.
Assim também, para acompanhar mudanças de posicionamento de uma marca, 

o slogan pode ser renovado de tempos em tempos, como é o caso da Coca-Cola (“A 
pausa que refresca”, “Coca-Cola é isso aí”, “Emoção pra valer”, “Sempre Coca-Cola”, 
“Gostoso é viver” etc.) (CARRASCOZA, 2008, p.143).

Apenas para complementar, da citação anterior até o momento em que é redigido 
esse artigo, dois slogans se somaram aos elencados por Carrascoza (2008): “Abra a 
felicidade” e “Sinta o sabor”.

Ao promovermos uma simples análise nesses slogans da Coca-Cola, podemos 
apontar que podem ser separados entre os que abordam questões emocionais (“Coca-
Cola é isso aí”, “Emoção pra valer”, “Sempre Coca-Cola”, “Gostoso é viver” e “Abra 
a felicidade”) e os mais ligados a aspectos técnicos do produto (“A pausa que refresca” 
e “Sinta o Sabor”). Isso significa que essas unidades textuais foram desenvolvidas 
pelo departamento de marketing da empresa com a proposta de se alinhar ao 
posicionamento de mercado de cada momento específico vivido pela marca.

Outro exemplo: a concessionária de veículos Orvel, cujas lojas estão situadas em 
Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, também obteve destaque na produção do slogan 
“Orvel, por onde você for”. Sabe-se que, quando a sonoridade e o jogo de palavras 
atinge um âmbito estratégico em sua composição, o slogan se fixará de maneira mais 
efetiva na mente do cliente. No caso citado, existe a presença da assonância, uma 
figura de linguagem que aborda a repetição de vogais, além da simetria e do cuidado 
na escolha das palavras. Existem vários artifícios que a língua disponibiliza no 
desenvolvimento de frases, fazendo com que estas atinjam patamares mais elaborados 
no âmbito da construção da mensagem. 

Destacamos também o sentido produzido pelo slogan, uma vez que o trecho “por 
onde você for” expressa, de maneira metafórica, que é uma concessionária presente 
em várias localidades e que, provavelmente, haverá uma filial próxima ao potencial 
consumidor interessado em adquirir um veículo.

4. A IDENTIDADE E A ALTERIDADE NOS SLOGANS DURANTE A DITADURA 
MILITAR BRASILEIRA 

Como uma forma de tentar influenciar a opinião pública, os militares brasileiros 
atribuíam, de fato, muita importância aos meios de comunicação social que, por 
sua vez, também recebia informações da própria sociedade sobre as arbitrariedades 
praticadas pela ditadura imposta. Vale relembrar a importância dada ao controle e 
ao cerceamento do conteúdo editorial emitido pelos vários veículos. Instaurou-se a 
censura a rádios, jornais, revistas, emissoras de televisão, além de monitoramento de 
diversas possibilidades de manifestação artística, como cinema, teatro e produções 
musicais.

Os ideólogos do regime sabiam que era importante criar, por meio da mídia, 
uma imagem positiva do Brasil. De acordo com Fico (1997), o movimento militar foi 
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se tornando impopular aos olhos da sociedade. Como resposta, propagandas oficiais 
eram elaboradas e divulgadas na tentativa de escamotear a situação delicada que o 
país passava: “Por um lado, precisavam afirmar valores ‘positivos’, ‘moralizantes’, 
‘verdadeiros’ no sentido de que eram eticamente superiores; por outro, tinham de 
conviver com o regime autoritário, com a censura, as perseguições políticas etc” 
(FICO, 1997, p. 95).

A partir de Arendt (1989), compreendemos que a utilização da propaganda oficial 
não foi uma prática exclusiva do regime ditatorial brasileiro; de maneira oposta, é ato 
recorrente dos governos totalitários. A autora clarifica que, como regimes totalitários 
estão inseridos em um contexto não totalitário, a utilização da propaganda objetiva 
revelar imagens positivas do período vivenciado. Assim, buscam a legitimação e o 
apoio renovado e constante da população. 

Isso posto, entende-se que todo esse aparato de produção de conteúdo nas mídias 
visava colaborar com a criação de uma imagem mais esperançosa e otimista, além de 
buscar isolar e eliminar os focos de oposição por meio da violência.

Seguindo essa mesma linha, o período militar foi marcado por uma série de 
slogans e mensagens publicitárias cujo principal intuito era criar um ambiente 
favorável para o governo. Como afirma Reis (2005, p.56): 

Martelavam-se slogans otimistas, animando, encorajando, em mensagens 
positivas e ufanistas: Pra frente, Brasil; Brasil, terra de oportunidades; Brasil, potência 
emergente. Para os que discordavam, a porta de saída: Brasil, ame-o ou deixe-o).

Entre os slogans criados no período ditatorial, podemos citar “Ninguém segura 
mais este país”, concebido para o governo do general Emílio Garrastazu Médici, 
de 1969 a 1975, considerado um dos mais truculentos do período da ditadura, cujo 
sentido engloba a questão de que o país alcançará patamares de crescimento e 
desenvolvimento bastante elevados, creditando tal conquista àqueles que se situavam 
no poder, graças às condições que o Brasil se encontra.

Esse slogan, de fácil reprodução e memorização, se espelha nas falas cotidianas 
do cidadão comum, e é de ordem coloquial. A escolha das palavras também merece 
destaque, uma vez que o termo “ninguém” produz o sentido de que há uma unidade 
nacional, onde todos os cidadãos brasileiros estão engajados e unidos diante do ideal 
de tornar o Brasil uma grande potência. Ou seja, não há oposição que impeça o país 
de alcançar seus objetivos de crescimento. 

Outro slogan bastante empregado foi o “Brasil, um país que vai pra frente”, 
idealizado no governo de Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Seguindo a mesma 
proposta do slogan analisado anteriormente, esse, em especial, busca apontar um 
rumo de prosperidade, crescimento e de vida melhor para os brasileiros. Composto 
basicamente de palavras curtas, dissílabas, essa assinatura verbal apresenta a repetição 
das mesmas vogais que compõe a palavra “Brasil”, a partir do uso de “país” e “vai”, 
o que, novamente, configura a prática da assonância, como figura de linguagem 
predominante.

Do ponto de vista “mercadológico”, o slogan traz nas suas entrelinhas que só 
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os militares eram capazes de levar a nação ao progresso. Sob a condução deles, o 
Brasil não teria desvios na sua rota de avanços, eliminando, assim, a suposta ameaça 
comunista, que, segundo os ideólogos do regime, representavam um retrocesso para 
as pretensas conquistas que estavam por vir.

Por fim, o famoso “Brasil, ame-o ou deixe-o”, novamente criado para o governo 
do general Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1975, segue também um caráter 
patriótico, a ponto de excluir todos aqueles contrários ao período e exaltar o sentimento 
nacionalista dentre a sociedade vigente.

De acordo com Reis (2005), fica evidente que os autores dessa mensagem 
pretendiam atingir a parcela que “discordava”. Nesse sentido, o principal grupo que 
agia de tal forma era aquele que questionava a ordem, as arbitrariedades e o modo 
de ação do regime militar. Esse slogan pretendia orientar aqueles que eram aderentes 
ao governo de que deveriam não só apóia-lo, mas também celebrá-lo e amá-lo. Por 
sua vez, os inimigos do regime, rotulados de não patriotas e subversivos, estavam 
expostos a todo tipo de intolerância, por supostamente não colaborarem com a ordem 
nacional. Se tomarmos como base Bauman (2009), encontramos aí uma manifesta 
declaração mixofóbica. De um lado, os que “amam” o Brasil e os ideais do regime, no 
outro polo, aqueles que, por serem oposição, não fazem parte do mesmo time e que, 
por isso, deveriam ser descartados e excluídos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De 1964 a 1985, o Brasil viveu um período ditatorial que se caracterizou 
pelo cerceamento da liberdade de expressão, vigilância dos passos dos indivíduos 
considerados suspeitos e suspensão dos direito dos cidadãos. O medo fora imposto 
como forma de intimidar aqueles que se posicionavam de maneira contrária ao regime 
militar.

A intolerância e a violência foram marcas registradas de um regime que não 
promovia diálogo com as vozes divergentes. Pelo contrário, usava a força e a 
intimidação para se instituir. E isso ocorria não somente por meio de ações policiais. 
A publicidade oficial também reforçava essa visão de que os brasileiros deveriam 
estar unidos e engajados ao projeto proposto para os militares.

Slogans como “Brasil: ame-o ou deixe-o” e “Brasil, um país que vai para a frente” 
foram produzidos por publicitários contratados pelo regime militar e inundavam os 
meios de comunicação. Muito mais que uma frase de assinatura, os slogans produzidos 
para esse período tentavam incutir na população o interesse do governo autoritário em 
criar uma atmosfera de união, prosperidade e nacionalismo.

A identidade, alteridade e a mixofobia são facilmente identicáveis em slogans, 
como “Brasil: ame-o ou deixe-o”. Segundo essa proposição, quem não estava alinhado 
ao país, automaticamente, era contrário aos interesses nacionais. 

Em “Brasil, um país que vai para a frente”, vê-se nitidamente uma tentativa 
textual de fabricar um cenário de otimismo e de desenvolvimento, como forma de 
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legitimar o poder dos militares. Enfim, uma investida publicitária, disseminada por 
veículos de comunicação, cujo objetivo era persuadir a população sobre os benefícios 
daquele governo.

Cremos que estudos como esse, que investigam o uso dos slogans publicitários 
por parte de governos, possuem uma grande contribuição para futuros interessados pela 
temática. Acreditamos também que esse artigo merece novos olhares interdisciplinares 
a fim de ampliar as reflexões acerca dessa discussão e nos permitir um entendimento 
mais completo sobre a relação entre governos, setor público, política, meios de 
comunicação e publicidade.



A IDENTIDADE E A ALTERIDADE NOS SLOGANS DURANTE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA 

18 | COMUNICAÇÃO - REFLEXÕES, EXPERIÊNCIAS, ENSINO |Curitiba | v. 12| n.12|p. 009-018| 2° Semestre 2016 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
BAUMAN, Zigmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
_________________. Confiança e medo na cidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
CARRASCOZA, João Anzanello. Criação e linguagem publicitária: redação. In: PEREZ, 
Clotilde; BARBOSA, Ivan Santo (Orgs). Hiperpublicidade, v. 2. São Paulo: Thomson 
Learning, 2008
FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997.
FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. 2. edi. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2014.
HERITIÉR, Françoise. O Eu, o Outro e a intolerância. In:  BARRET-DUCROT, Françoise 
(Org.). A intolerância: Foro Internacional sobre a Intolerância, Unesco, 27 de março de 1997. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
HOFF, Tânia. Redação Publicitária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
IASBECK, Luis Carlos Assis. A arte dos slogans: as técnicas de construção das frases de efeito 
no texto publicitário. Annablume: São Paulo, 2002. 
JODELET, Denise. A alteridade como produto e processo psicossocial. In: Angela Arruda 
(Org.). Representando a alteridade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
MARCONI, Paolo. A censura política na imprensa brasileira (1968-1978). São Paulo: 
Global, 1980.
REBOUL, Olivier. O Slogan. São Paulo: Cultrix, 1975.
REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade.  3. ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2005.
SMITH, Anne Marie. Um acordo forçado: o consentimento da imprensa à censura no Brasil. 
Rio de Janeiro: FGV, 2000.


