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RESUMO 

 
Uma das ferramentas utilizadas no processo de comunicação empresarial, atualmente, é o 
jingle, uma pequena peça musical carregada de significados e intenções, reunindo as 
linguagens publicitária e musical, com informações e características do produto ou serviço. 
Sua principal função é facilitar e estimular a retenção da mensagem pelo público, através de 
suas melodias simples e de fácil compreensão, além de refrões repetitivos, o que lhe atribui 
papel funcional dentro da publicidade. Paralelo a isto, música é considerada uma forma de 
expressão artística, visto que através dela o compositor ou executante pode expor e 
compartilhar com um público suas emoções e sentimentos, buscando a identificação destes 
com as suas idéias, pensamentos e anseios através da linguagem musical. Após reflexões e 
análises a respeito da produção musical, tanto sob a ótica da Publicidade e Propaganda quanto 
sob a ótica da indústria fonográfica, identificaram-se algumas relações entre o jingle e o 
fonograma: alguns fonogramas não estão mais enquadrados em qualquer tipo de manifestação 
artística, mas sim, em uma categoria de música de consumo, com o intuito maior de serem 
lembrados e repetidos mais facilmente pelo público de massa. Com isso, o uso de 
características do jingle na produção fonográfica pode ser uma alternativa para a facilidade de 
assimilação por parte do público, pois com melodias fáceis e refrões curtos e repetitivos o 
público as memoriza facilmente.  
 

Palavras-chave: Publicidade. Propaganda. Linguagem publicitária. Jingle. Música. 
Linguagem musical. 
 

 

ABSTRACT 

 
One of the tools most used today is the jingle, a small piece of music full of meanings and 
intentions advertising supported languages and music, with information and features of the 
product or service whose function is to facilitate and encourage the retention of the message 
by the public through its simple melodies and easy to understand, and chorus sticky and 
repetitive. Furthermore, music is considered a form of artistic expression, because through it 
the composer or performer can exhibit and share with an audience emotions and feelings, 
trying to identify them with their ideas, thoughts and desires through the musical language. 
After discussions and analysis on the musical production of both the perspective of Publicity 
and Advertising in the music industry's perspective, it was identified some relationship 
between the jingle and the phonogram, noting that some phonograms are no longer supported 
in any kind of artistic expression, but in a category of music consumption, with the aim of 
being more easily remembered and repeated by the mass public. Therefore, the use of the 
production characteristics of jingle music can be an alternative to the ease of assimilation by 
the public because with easy melodies and short, repetitive chorus the public that music stores 
easily in your memory. 
 

Keywords: Publicity. Advertising. Advertising language. Jingle. Music. Music language.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os indivíduos estão cada vez mais expostos às mensagens publicitárias nos dias de 

hoje, devido à grande evolução da tecnologia da informação, que através dos meios de 

comunicação digitais, como rádios virtuais, sites de empresas, televisão, e meios mais 

convencionais, como revistas, jornais, rádios, entre outros, trazendo centenas de informações 

diárias, possibilitando assim, o estímulo que cada indivíduo possa receber sem sequer se dar 

conta. 

Podemos afirmar, que tanto a publicidade como a propaganda são ferramentas de 

comunicação e, por isso, na maioria das vezes são utilizadas como discurso de massa, que, 

para serem eficazes, devem se articular com os demais elementos do composto 

mercadológico. Portanto, a publicidade e a propaganda são ferramentas de comunicação que 

procuram, por meio de anúncios e peças (mensagens dirigidas), criar um elo entre o produtor 

e seus consumidores, além de criar um elo entre produtor e seus revendedores, que ao 

anunciarem, articulam esse discurso sobre o consumo através da informação, dando conta de 

seu sentido original que é tornar públicos tais produtos. 

A partir daí, a publicidade e a propaganda, unindo vários elementos e relacionando-os 

entre si, criam e adaptam diversos instrumentos persuasivos na busca de propagar, divulgar e 

orientar o público sobre determinado produto/marca ou serviço. No decorrer dos anos, com a 

evolução de técnicas e ferramentas que a publicidade vem utilizando na construção de suas 

peças, começa a se perceber uma linguagem característica, que agrega vários fatores, 

ajudando a disseminar essas mensagens com função comercial. Essa linguagem característica, 

que engloba a função que o texto publicitário assume, até as demais ferramentas de persuasão, 

é chamada de linguagem publicitária. 

Com isso, o jingle, que segundo muitos autores, é a mensagem musicada produzida 

para divulgar uma marca ou produto, torna-se uma ferramenta frequente em campanhas 

publicitárias em todo o mundo. É uma forma de fazer com que o público-alvo, em contato 

com a linguagem publicitária agregada à linguagem musical, memorize a mensagem de forma 

involuntária, pois a melodia e a letra musicadas de forma curta e repetitiva permitem um 

contato agradável com o produto/serviço, o que torna fácil recordar o conteúdo da campanha. 

No Brasil, há inúmeras produtoras de áudio e estúdios musicais que prestam serviço às 

agências de publicidade e empresas de comunicação. Geralmente, a produção de jingles é 

interpretada por artistas consagrados no país ou mesmo no estado onde será veiculado. São 

comuns também, aqueles jingles em que atores ou personalidades populares os interpretam, 
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por meio dos quais, o público acaba se identificando com a marca/produto simplesmente por 

possuir simpatia ou admiração pelos interpretes. Como exemplo, é possível citar o caso de 

Pelé cantando ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever em uma propaganda 

institucional. Existem ainda aqueles que são interpretados por pessoas anônimas na mídia e 

que, ao se popularizarem, fomentam a curiosidade do público para saber quem o interpreta. 

No Rio Grande do Sul, a música Garotas do Brasil, da banda Papas da Língua 

funcionou como jingle de uma campanha publicitária de calçados da empresa Via Marte. Esta 

trilha sonora faz parte do disco intitulado Xalalá de 1998 (disco disponibilizado no site do 

grupo e, na época, em lojas), no qual era a música principal deste disco, sendo tocada em 

inúmeras rádios, bares, boates e shows musicais por todo o país. A popularização deste e 

outros jingles, podem remeter às formas e técnicas de suas construções, tanto rítmicas quanto 

melódicas, além da sua construção poética, com características e discurso comuns às 

tendências musicais ouvidas por tais consumidores na época, porém cumprindo o objetivo de 

mensagem publicitária musicada. 

O jingle, de maneira geral, é considerado uma ferramenta da publicidade, 

caracterizando-se como a mensagem publicitária cantada. Tem a função de estimular o 

consumo do seu público-alvo à determinada marca ou produto através do sentimento. É 

construído com uma melodia contagiante, com mensagens de fácil assimilação, geralmente 

trazendo slogans e chamadas da marca ou produto/serviço. 

Por outro lado, é provável que a música fonográfica atual, que possui características de 

acordo com os estilos musicais ouvidos pela sociedade de consumo, e que também são 

produzidas para um determinado público-alvo, possa estar utilizando linguagens cada vez 

mais adaptadas para sua comercialização, característica da linguagem publicitária, visto que 

os espaços em programas de rádio estão cada vez mais reduzidos. 

O jingle pode ser considerado uma das ferramentas da publicidade mais eficazes para 

o estímulo e persuasão do consumidor. Porém, para que isso aconteça, ele deve ser elaborado 

de acordo com padrões musicais, como melodia, ritmo, entre outros, e com técnicas da 

linguagem publicitária, que busca construir slogans, frases de efeito, além de outras armas 

usadas para convencer o seu público-alvo.  

Dessa forma, a união das linguagens publicitária e musical torna a música publicitária 

(jingle) uma forte ferramenta de argumentação, que de maneira sutil, simpática, e muitas 

vezes alegre, toca os corações das pessoas e causam sentimentos e sensações jamais 

explorados. A música é arte, arte de expressar sentimentos, de descobrir desejos e sensações, 

e é por isso, que a publicidade atual, que é considerada para muitos, uma linguagem técnica, 
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pode ser considerada também uma atividade artística, pois estimula os desejos dos 

consumidores através de elementos da arte, como a persuasão através da música, da pintura, 

das artes gráficas, da literatura, do cinema, e de inúmeras linguagens agregadas, tocando 

diretamente nos sentimentos e nos estados psicológicos dos seres humanos. “A publicidade é, 

hoje, uma atividade técnica e artística que se destina a criar anúncios para exercerem ação 

psicológica sobre o público-alvo” (MARTINS, 1997, p.31). 

A iniciativa desta pesquisa surgiu devido a certa inquietude acerca da produção da 

música publicitária, visto que há alguns anos tem sido acompanhada a veiculação de alguns 

jingles em rádios e televisão, assim como a produção publicitária, além da produção 

fonográfica no Brasil e, principalmente, no Rio Grande do Sul. 

Estudar e compreender como se dão as relações entre a linguagem publicitária na 

produção de jingles e na música popular poderá contribuir para a área de produção do áudio 

publicitário, pois a mensagem musicada depende tanto de questões técnicas da música para a 

sua construção, quanto da linguagem publicitária em seu objetivo de persuadir, buscando 

assim, sua funcionalidade e ampliando a visão da música enquanto um produto, com o 

objetivo de ser consumida pelo seu público. 

A presente pesquisa busca investigar se, de alguma forma, a produção fonográfica 

utiliza ferramentas e linguagens da produção publicitária, identificando relações e influências 

do jingle e da linguagem publicitária em relação à música fonográfica, visto que ambas são 

produzidas para um determinado público consumidor, e atualmente possuem características 

semelhantes de acordo com suas estruturas, como melodias, harmonias e significação textual. 

  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral: 

 Comparar a linguagem do jingle publicitário e da composição fonográfica.  

1.1.2 Objetivos específicos: 

• Analisar a linguagem publicitária de um jingle no cenário gaúcho; 

• Analisar a linguagem de uma composição fonográfica do mesmo estilo musical do jingle 

analisado no cenário gaúcho; 

• Buscar as ligações entre as características do jingle e da música analisada; 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico desta pesquisa aborda os seguintes temas: linguagens da 

Publicidade e Propaganda, jingle, música e linguagem musical e sensações sonoras. 

 

2.1 JINGLE: PUBLICIDADE, CIÊNCIA E LINGUAGEM 

 

No Brasil e em alguns países da América Latina, o termo “propaganda” é bastante 

utilizado e associado tanto à propagação de idéias quanto à venda de produtos e serviços. 

Alguns autores, inclusive, empregam os termos publicidade e propaganda indiferentemente 

(GONZALES, 2003, p. 25). Desta maneira, muitas pessoas, e sobretudo alguns profissionais 

da área da comunicação, tratam tais conceitos como sinônimos, porém, a diferenciação destes 

implica na utilização de diferentes recursos expressivos e argumentativos na prática da 

propagação de idéias na divulgação de produtos ou serviços. 

“A publicidade confunde-se com a propaganda, mas ao mesmo tempo distingue-se 

dela” (ZOZOLLI, 2007, p.34). É a partir desta espécie de ligação direta ou mesmo “confusão” 

destes termos e suas aplicações na comunicação persuasiva, que tentemos aqui delimitar estes 

conceitos, para que possamos entender de maneira mais clara a intenção de seus recursos, 

tratados neste trabalho. 

De acordo com Gonzales (2003, p. 27), o termo propaganda está mais ligado à 

divulgação de idéias. A palavra “propaganda” tem sua origem no latim “propagare”, que 

significa propagar, multiplicar, difundir.  Assim, podemos dizer que fazer propaganda é, 

portanto, difundir idéias, crenças, doutrinas e princípios. Gonzalez afirma ainda que o 

primeiro emprego do termo propaganda foi feito pela Igreja católica, no século XVII, através 

do papa Gregório XV, que estabeleceu uma Cardinalícia para a propagação da fé (Cardinalitia 

Commission de Propaganda Fide), com a finalidade de fundar seminários, destinados a formar 

missionários para difundir a religião e imprimir livros religiosos e católicos. Sabe-se que 

antigamente, as instituições religiosas eram as principais disseminadoras de idéias, pois entre 

o clero se encontravam os únicos habilitados a ler e escrever. Desta forma, a propaganda 

assumiu um caráter de divulgação estritamente religiosa para a conversão dos povos gentios, 

ou seja, a difusão de idéias e a propaganda, nesta época, eram restritas às organizações 

religiosas. 

Atualmente, podemos definir a propaganda “como o conjunto de técnicas e 
atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num determinado 
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sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público receptor” (PINHO, 
1990, p. 22).  

O uso do termo publicidade, segundo Gonzales (2003, p. 25), está mais ligado à 

promoção de produtos e serviços e tem origem no latim “publicus”, que designava 

antigamente o ato de divulgar, de tornar público. Este termo possuía um uso jurídico, 

referindo-se à leitura ou publicação de leis, éditos, julgamentos e ordenações. A partir do 

século XIX, esta designação perdeu seu sentido jurídico e adquiriu um significado comercial, 

passando a ser definida como qualquer forma de divulgação de serviços e produtos, por meio 

de anúncios pagos e veiculados por um anunciante identificado, com fins comerciais. 

Assim, a propaganda, de forma geral, começa a possuir características próprias em 

suas criações textuais, buscando maneiras e estratégias para convencer o consumidor através 

de ferramentas e conceitos que, passam a fazer parte do que chamamos de linguagem da 

propaganda. O conjunto destas ferramentas e conceitos abrange diversas formas de pensar a 

propaganda, bem como de criá-la e divulgá-la. 

No Brasil, os primeiros anúncios publicados em jornais eram sobre venda de imóveis, 

bem como a venda de escravos, anúncios de escravos foragidos e solicitações de braçais para 

trabalhos nas casas senhoriais. Estes anúncios possuíam fins comerciais, mas não tinham 

preocupação com a argumentação e a persuasão, sendo chamados então de “reclames”. Estes 

reclames eram, na maioria das vezes, redigidos e produzidos pelos redatores de jornais ou por 

poetas e desenhistas destacados na época, e constituíam-se em mensagens artísticas e 

objetivas, de acordo com o gosto da sociedade daquele período. 

Com o passar do tempo, no início do século XX, com a expansão das indústrias, que 

passaram a produzir mercadorias em grande volume, além dos meios de comunicação de 

massa, a publicidade deixa de ser apenas informativa para assumir o caráter persuasivo. A 

elaboração de anúncios passou a ser produzida por poetas, jornalistas e artistas em geral, 

como músicos, entre outros, que prestavam serviços para agências na criação de música para 

propagandas (jingle), ilustrações e mensagens lingüísticas de anúncios de televisão, cinema, 

rádio e assim por diante. 

Nos dias de hoje, a publicidade é produzida por profissionais especializados na área, 

com preparação em escolas de comunicação ou autodidatas, que se dedicam ou se vinculam à 

agências de publicidade. Para Martins (1997, p. 31), “a publicidade é, hoje, uma atividade 

técnica e artística que se destina a criar anúncios para exercerem ação psicológica sobre o 

público-alvo”.  
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Feitas as relativas delimitações a respeito dos termos publicidade e propaganda, na 

condição de verdadeira instituição de comunicação, mesmo assumindo valores semelhantes 

perante a sociedade moderna, vemos a possibilidade múltipla de tratamento do seu fazer, em 

função do tipo de concepção interpretativa a ser desenvolvido (CASTRO, GOMES, 2007, p. 

05). Desta forma, podemos agrupar inúmeros elementos no estudo e análise da publicidade e 

da propaganda para a produção de textos e peças publicitárias, que são veiculadas em forma 

de vídeo, pintura, música, cinema, entre outros.  

Ao compreendermos a publicidade e a propaganda como o somatório de vários 

elementos de informação inter-relacionados, formando um conjunto complexo em contínua 

interação, que podemos chamar, conforme Gomes (2003, p. 11), de “Sistema Publicitário”, 

que está diretamente relacionado com o ambiente exterior, e se insere em um macro sistema, 

em mútuo intercâmbio de informações, como são os sistemas políticos, religiosos, culturais e 

assim por diante. O sentido da palavra “sistema” obedece aqui, o conceito generalizado de 

conjunto de elementos relacionados entre si.  

Atualmente, com a globalização e o número cada vez maior de informações que os 

meios de comunicação nos fornecem, a publicidade e a propaganda, admitindo ligações de 

inúmeros elementos relacionados entre si (sistema publicitário), buscam ampliar os seus 

recursos para a produção de suas peças, criando, adaptando e unindo ferramentas de criação, 

produção e divulgação direcionadas ao público-alvo.  

Essas ligações acontecem em vários níveis e em vários aspectos, como por exemplo, 

uma das ferramentas da publicidade e propaganda, o jingle, pode ser reconhecido como 

ciência, pois há um processo físico e lógico que lhe atribui o status de música. Por outro lado, 

o jingle, sendo carregado de significados e intenções, pode ser considerado arte, pois exige 

interpretação, buscando assim gerar sentimentos e emoções através de recursos lingüísticos e 

até mesmo textuais, além de inúmeras outras ligações envolvendo diversas áreas do 

conhecimento, como a psicologia (relativo à persuasão e comportamento do consumidor), a 

área das letras e da literatura (referente à produção de textos e letras de anúncios e jingles), a 

física (referente ao processo físico da música), além de outras interligações, existentes não só 

com relação à publicidade, mas relativo a tudo o que vivemos e vemos no nosso dia-a-dia. 

Devemos então, tentar compreender que existe relação direta entre as coisas e os fenômenos 

do nosso planeta. A química, por exemplo, está diretamente ligada à física, que por sua vez 

estão ligadas à matemática e assim por diante, tornando-as um sistema que dificilmente 

conseguiríamos entendê-las isoladamente. 
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Assim, a reflexão proposta procura situar a publicidade como um fenômeno complexo, 

que está intimamente ligado às questões culturais, econômicas e sociais que constituem a 

sociedade atual (CASTRO, GOMES, 2007, p. 05).  

Quando falamos em linguagem publicitária, quase sempre falamos em manipulação. 

Na realidade, ao invés de pensar em manipulação, deve-se entender que o falar é argumentar, 

é tentar impor. Desta forma, tentemos sistematizar esses recursos lingüísticos e estilísticos 

usados como forma de persuasão do público-alvo. 

O profissional da área da publicidade e propaganda, aquele que se dispõe no papel de 

buscar idéias para o consumo do público destinado, necessita conhecer e dominar os 

mecanismos da linguagem publicitária. A mensagem publicitária tenta tornar familiar o 

produto que está vendendo, ou seja, diferenciá-lo e valorizá-lo, destacando-o dos demais. A 

linguagem publicitária possui a função persuasiva, conforme falado anteriormente, em que 

visa tentar mudar ou estimular a atitude do receptor. Assim, para elaborar uma mensagem, o 

publicitário deve levar em conta o público-alvo ideal para a mesma.  

Sandmann (2003) considera que fazem parte da linguagem da propaganda elementos 

como: os tipos de signos, símbolos e significados; as funções da linguagem, como função 

apelativa e função estética, presentes em todos os idiomas existentes, inclusive na língua 

portuguesa; além de inúmeros recursos encontrados no nosso idioma, tais como os aspectos 

fonológicos, a rima, o uso das figuras de linguagem, os jogos de palavras, aspectos 

semânticos (significado das palavras), entre outros. 

“Os recursos lingüísticos têm o poder de influenciar e orientar as percepções e 

pensamentos, ou seja, o modo de estar no mundo e vivê-lo, podendo permitir ou vetar 

determinados conhecimentos e experiências” (CARVALHO, 2000, p.19). Criar textos e 

anúncios publicitários requer o uso de algumas técnicas peculiares na busca de influenciar o 

comportamento do público-alvo através da expressividade e da argumentação. Desta forma, 

destacamos a importância do uso da linguagem e seus recursos para a produção de forma 

criativa de textos, títulos, slogans e letras de canções, a fim de discutir e melhor compreender 

suas técnicas para elaboração e construção de forma consciente do uso desta linguagem.   

Para definir o texto publicitário, é necessário a compreensão de “texto”, segundo a 

Lingüística Textual, que é considerada uma das competências do ser humano. O homem 

comunica-se através de textos completos e não por palavras isoladas, ainda que tal 

textualidade não seja manifesta, lingüística e linearmente, conforme as regras de cada idioma. 

De acordo com Gonzalez (2003), o “texto” neste caso, equivale a todo e qualquer processo 

discursivo, resultando em mensagens verbais e não-verbais ou ambas.  
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Vestergaard e Schroder, citado por Gonzalez (2003, p.14), sugerem que “o texto 

publicitário é uma forma de comunicação de massa, cujos objetivos são transmitir informação 

e incitar as pessoas a certos comportamentos”. Contudo, o texto publicitário adquire 

características específicas por ser: 

- uma comunicação de caráter persuasivo e informativo destinada a divulgar idéias 

(fins ideológicos) ou venda de serviços ou produtos (fins comerciais);  

- uma forma de comunicação pública, ou seja, que se dirige em sua grande maioria, ao 

público anônimo, não conhecido particularmente pelo anunciante; 

- uma unidade estruturada por signos verbais - lingüísticos, e não verbais - imagens 

(ícones), símbolos; 

- uma comunicação em um só sentido, pois o fabricante e o anunciante se dirigem a 

um público que não pode responder a esta comunicação emitida. Sendo assim esta mensagem 

é considerada um discurso autoritário, conforme Citelli citado por Gonzáles (2003, p.14), pois 

não há como o receptor do anúncio manifestar sua opinião sobre a mensagem recebida. No 

caso da mensagem musicada isto não ocorre, pois a comunicação se direcionada a um público 

de massa, e dependendo do meio pode haver interatividade por parte do público receptor, pois 

está diretamente ligada a forma em que essas pessoas pensam, ou o que chamamos de opinião 

pública. 

Diante disso, as funções da publicidade determinam a existência de certas 
peculiaridades na linguagem usada, para conseguir atingir os seus objetivos 
comerciais, a tal ponto, que é possível uma concepção da especificidade lingüística 
global da mensagem publicitária através de uma definição, em cada nível, de suas 
características específicas. É esta a especificidade da linguagem que permite 
identificar as mensagens como tais (ou seja, como propostas para a compra de bens e 
serviços), dentro desta vasta e variada informação de todo o tipo que recebe 
(GOMES, 2003, p.179). 

Percebe-se então, que o papel fundamental da publicidade é, através da comunicação 

instantânea, conseguir que sua mensagem persuasiva seja ouvida, vista e compreendida com 

impacto suficiente para influir nas opiniões e atitudes do consumidor, determinando o 

comportamento de consumo deste público-alvo. Para que isso aconteça, a publicidade se 

obriga a encontrar armas e ferramentas adaptadas, que variam desde armas psicológicas, até 

ferramentas de persuasão, como o jingle por exemplo, impondo-as um código, um estilo e 

acima de tudo, linguagens especiais. 

Sendo assim, a música publicitária, ou jingle utilizam em sua linguagem tanto 

recursos musicais quanto lingüísticos para reforçar a marca/produto. 



 14

Conforme Siegel, citado por Filho (2003), o jingle é “uma pequena peça musical 

cuja função é facilitar e estimular a retenção da mensagem pelo ouvinte. É geralmente 

curto em sua melodia e ao mesmo tempo simples e de fácil compreensão”. 

Existem registros diversos a respeito do surgimento do jingle, que para alguns autores 

tivera surgido em uma época, e para outros tivera surgido em outra. Para Filho (2003), “esta 

peça radiofônica publicitária que apareceu no cenário mundial nos Estados Unidos, no início 

da década de 1930, caracteriza-se por uma melodia cantada, cuja letra deve refletir as 

qualidades de um produto que se quer comercializar”. Segundo ele, as pessoas têm extrema 

facilidade para memorizar as melodias simples e, conseqüentemente, assimilar as 

informações que acompanham uma linha de melodia. 

 

 
O hábito humano de repetir determinadas frases melódicas, cantando ou 
assobiando, garante ao produtor do jingle a multiplicação da informação veiculada, 
desde que sejam respeitadas as regras de criação das peças musicais populares, 
ou seja, utilização de argumentos diretos e refrões aliados a temas musicais de 
fácil apreensão (FILHO, 2003, p.125). 
 

Para a criação do texto do jingle, o redator terá de respeitar o resumo das informações 

provenientes do anunciante ou seu representante. Geralmente, o tempo de duração do jingle 

é de trinta segundos, porém, pode haver nos formatos de quinze segundos, quarenta e cinco 

segundos e até um minuto. 

Para a produção de um jingle, é necessário que alguém redija a letra a ser cantada (essa 

etapa, geralmente, é feita na agência de publicidade). Em seguida, é preciso que um músico 

ou produtor musical crie a melodia para essa letra (geralmente encaminha-se a letra para uma 

produtora de áudio publicitário, acompanhada de um briefing, que encarrega-se de produzir e 

finalizar o jingle). É importante lembrar que não necessariamente se faz a letra antes da 

melodia, existem pessoas que costumam criar primeiro a melodia e em seguida compor a 

letra. A próxima etapa é produzir os arranjos para a música, como por exemplo, definir o 

ritmo, o tom da música, os instrumentos que serão tocados, etc. A partir daí, é necessário 

um estúdio de gravação, composto por equipamentos necessários para o registro do áudio, 

como microfones e amplificadores, mesa de som, computador e softwares especializados, 

equalizadores e outros aparelhos e equipamentos específicos. Necessita-se também de uma 

pessoa capacitada para operar tais equipamentos e um ou mais músicos para a gravação de 

instrumentos. A voz é interpretada, geralmente, por cantores ou locutores que a própria 
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produtora contrata, de acordo com a necessidade da música, como por exemplo, uma voz 

feminina, etc. 

No que diz respeito à música de consumo: 

 
Nos tempos atuais, o panorama musical se apresenta sob a forma de uma quase 
absoluta dominação da indústria cultural, cujos produtos musicais designamos aqui 
pelo termo música de consumo. Observe-se que este conceito de música de 
consumo engloba a totalidade dos produtos musicais que as mass media 
veiculam para o consumo de massa, incluindo, portanto, aquela produção que 
habitualmente é chamada de música popular (SCHURMANN, 1990, p. 181). 

 
A música pode ser expressa de várias formas, independente do estilo musical, onde o 

que caracteriza as suas intenções é basicamente a interpretação do cantor e dos seus 

instrumentistas. Conforme o arranjo que a música ganha, por exemplo, a mesma música que 

continha uma mensagem alegre em seu poema, com um arranjo instrumental frenético e 

marcante, ao ganhar uma nova roupagem, apenas com a interpretação intimista por parte do 

cantor e uma base instrumental melancólica, passa a se comportar como uma música por meio 

da qual o ouvinte perceberá algo calmo e triste.  

Acredita-se assim, que a partir dos assuntos e direcionamentos da linguagem e da 

música publicitária abordados até agora, tenhamos uma orientação para tratarmos a música 

como uma grande ferramenta para a alteração, motivação e persuasão relativo aos sentimentos 

humanos. Desta forma, ao compreendermos a música simultaneamente como ciência, arte e 

processo simbólico para o ser humano, podemos também compreendê-la como um 

instrumento com função comercial, quando relacionada à linguagem publicitária. Assim, o 

próximo capítulo nos trará exatamente o embasamento acerca da linguagem musical, para que 

possamos entender os aspectos e as funções de cada ferramenta utilizadas tanto na música, 

quanto no jingle, a fim de unir os dois níveis de criação para a persuasão aqui investigados: o 

uso da música e da linguagem musical, e o uso da linguagem publicitária, buscando a 

funcionalidade do objeto de estudo desta pesquisa, o jingle. 

 

2.2 MÚSICA: ARTE, CIÊNCIA E LINGUAGEM 

 

A música na maioria das vezes é tratada como arte, ou seja, como um manifesto do ser 

humano, que se expressa utilizando uma linguagem através de uma combinação de sons, que 

podem ser provenientes da própria natureza, ou ainda, sons criados pelo homem. Sendo assim, 

o conceito de arte segundo os antigos, é a revelação do belo, expressando sentimentos. A 

música, enquanto arte, é uma forma de produzir ou transmitir o que é belo, como forma de 
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expressão, que utiliza sons como matéria prima, assim como a linguagem convencional 

utiliza palavras. Conforme os meios de expressão, podemos assim dividir as artes em: artes 

visuais ou artes plásticas, cuja percepção é visual, imediata e completa, como a pintura e a 

escultura; as artes sonoras, que compreende o foco desta discussão, tendo a percepção 

auditiva e sequencial como expressão, conforme Med (1996); e ainda as artes combinadas, em 

que se pode combinar a expressão visual com a expressão sonora e auditiva, como por 

exemplo, o teatro, cinema, balé, entre outros. A música não é apenas uma arte, mas também 

uma ciência, pois se utiliza aspectos físicos e lógicos para a sua criação, como a emissão de 

sons, que resumidamente podemos classificar como uma propriedade física, pois é 

proveniente da vibração de um corpo fazendo com que o ar ao seu redor vibre na mesma 

velocidade (o que chamamos de freqüência) e intensidade (amplitude). Desta forma, quando 

uma vibração audível (aproximadamente entre 20 e 22.000 vibrações por segundo) nos chega 

aos ouvidos, faz com que os nossos tímpanos vibrem com essa freqüência e amplitude, que 

por sua vez, transmite essas informações ao cérebro que entende como som (HOLMAN, 

2002, p. 07). 

A melodia consiste na combinação dos sons sucessivos. Conforme o dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa, melodia é uma sucessão rítmica de sons simples, a intervalos 

diferentes, e com certo sentido musical. Entendemos por melodia, segundo Braga (1970), uma 

sucessão lógica de sons que mantêm entre si uma relação estética, na qual a construção destas 

desperta reações no ouvinte, tais como sentimentos de alegria ou tristeza, lembranças, 

entre outras, conforme a intenção que o compositor queira expressar.  

Harmonia é a combinação dos sons simultâneos, ou seja, conjunto de sons, notas e/ou 

instrumentos musicais tocados ao mesmo tempo, que geralmente buscam uma função 

estrutural na música, que popularmente podemos chamar de base musical. Esta, por sua vez, 

tem a melodia combinada à harmonia, o que forma uma relação conforme a intenção do 

compositor.  

Temos ainda o Ritmo, que consiste no movimento ordenado dos sons no tempo. Cada 

música possui um ritmo, que é o conjunto combinado de três outros elementos: o andamento, 

que é a velocidade que a música será executada; o pulso, referente à batida forte que 

comanda o andamento; e o compasso, uma divisão dos sons em grupos que define a unidade 

de tempo, que podem variar no decorrer da música de acordo com a forma que o criador 

compôs. 

Nesta discussão, é preciso também, destacar o conceito de andamento de uma peça 

sonora. Ele é carregado de significados e intenções que serão passadas pelo músico que a 
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executa e está planejado já na partitura da obra. Desta forma, o andamento encontra-se 

carregado de intenções que passam sensações ao ouvinte, como sentimentos, além da idéia 

de movimento. Em uma peça erudita, por exemplo, que o andamento utilizado na 

composição fora criado para dar sensação de movimento, o apreciador da obra buscará criar 

em sua mente um ambiente real, podendo assim imaginar inúmeras coisas que ocorrem no 

mundo do compositor, bem como pessoas caminhando ou ainda, imaginar-se dentro da 

própria música, podendo caminhar, voar ou cantar no mesmo padrão temporal (no 

mesmo ritmo) da peça que está ouvindo.  

No começo do século XIX foi inventado o “metrônomo”, um aparelho de relojoaria, 

que indicava o andamento a ser executado na peça musical, marcando assim regularmente a 

duração dos tempos na música. Por exemplo: ♪ = 100, significa que o metrônomo vai bater 

cem vezes por minuto, o que dará a marcação temporal para que um ou mais instrumentistas 

possam executar tal peça no mesmo andamento, sem que haja descincronização na harmonia 

da música. Os andamentos ou batidas do metrônomo variam entre 40 batidas por minuto (para 

os andamentos mais lentos) até 208 batidas (para os andamentos mais rápidos), e dão o 

embasamento para a sensação e intenção desejada que o compositor busca.  Os andamentos 

são indicados através de termos italianos e dividem-se em três grupos segundo Med (1996, p. 

187):  

1. Andamentos lentos (de 40 a 72 bpm): 

Grave (40 bpm): corresponde a muito devagar, sério, pesado. 

Largo (44-48 bpm): muito vagaroso; 

Lento (50-54 bpm): correspondendo a devagar;  

Adágio (54-58 bpm): vagaroso, calmo; 

Larghetto (60-63 bpm): menos lento que Largo, porém o mais devagar possível. 

2. Andamentos médios (de 72 a 120 bpm): 

 Andante (63-72 bpm): expressa andamento pausado, como de quem passeia; 

 Andantino (69-80 bpm): um pouco mais rápido que Andante; 

 Sostenuto (76-84 bpm): um pouco mais expressivo que Andantino; 

 Commodo (80 bpm); 

 Maestoso (84-88 bpm): quase moderadamente; 

 Allegretto (104-108 bpm): indica andamento razoavelmente depressa, mais devagar 

que o Allegro; 

Animato (120 bpm): andamento animado, fluente; 

3. Andamentos rápidos (de 120 a 208 bpm): 
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Allegro (132 bpm): indica execução rápida, de forma mais alegre; 

Vivace (160 bpm): execução ligeira, com vivacidade; 

Vivo (160 bpm): execução expressiva, viva; 

Presto (184 bpm): muito depressa, veloz; 

Prestíssimo (208 bpm): rapidíssimo, o mais depressa possível, correndo. 

Assim, temos sensações e emoções diferentes conforme cada música, cada 

andamento e cada pulso que ouvimos, diretamente ligados ao ritmo do nosso próprio 

corpo.  

Temos ainda o arranjo musical, que pode ser definido como o conjunto de técnicas 

e linguagens utilizadas para dar “forma” à música. O arranjo está diretamente ligado à 

harmonia, visto que é essencial para o arranjador possuir conhecimento de harmonia musical, 

pois serão a combinação seqüencial de acordes e instrumentos que definirão o arranjo 

musical para determinada música. Para exemplificar este conceito, podemos executar uma 

mesma música, porém com técnicas de harmonização e elementos instrumentais diferentes. A 

música “Além do horizonte” do compositor e intérprete Roberto Carlos, por exemplo, 

originalmente fora gravada com orquestra e com andamento lento, o que resultou em uma 

música balada com um clima sentimental. A escolha de gravar tal música de forma 

orquestrada e andamento lento chama-se arranjo. Esta mesma canção, ao ser regravada pelo 

grupo mineiro Jota Quest, ganhou um novo arranjo, com elementos instrumentais diferentes 

aos orquestrais, pois foram usados guitarras elétricas, baixo elétrico, bateria, além do 

andamento mais rápido, deixando a música mais alegre e bem diferente da original, no sentido 

de sonoridade, porém mantiveram-se sem alterações na música a letra poética e a melodia. 

Portanto, o arranjo musical é um fator importante e decisivo na produção musical, pois é 

o que dá a “cara” para a música, ou melhor dizendo, o que dará a forma para a canção, 

conforme a intenção que se quer atingir. 

Existem vários aspectos que influenciam na definição do arranjo de uma música, 

como a combinação dos instrumentos musicais utilizados, os elementos sonoros, sua 

tessitura ou densidade, seus mementos e dinâmica, harmonia, a variações tonais, o 

clímax, entre outros. Vale lembrar que não há um padrão e nem uma fórmula ou ordem para 

definir o arranjo da música, podendo variar de acordo com o produtor musical ou arranjador, 

conforme a sua intenção e conhecimento, suas características, suas experiências, as 

características do público alvo ou até mesmo do produto anunciado (no caso do jingle). 

A música pode possuir sonoridades diferentes em relação à sua densidade, ou seja, 

certas peças apresentam-se de maneira densa, com sons cerrados e constantes, enquanto 
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outras canções podem possuir uma sonoridade com instrumentos sendo executados de forma 

mais espaçados e com arestas. Chamamos este aspecto da música de tessitura. No caso do 

exemplo anterior, a canção de Roberto Carlos, quando regravada pela banda Jota Quest, 

carregou em seu arranjo musical um aspecto mais denso na sonoridade da música, com 

guitarras distorcidas e bateria com sonoridade mais agressiva, características essas do Rock, 

no qual a própria banda se enquadra no que diz respeito a estilo musical.  

Conforme a explanação de Cardoso e Mascarenhas (1996), “ música é a arte de 

combinar os sons”. De acordo com Fonterrada (2004), devemos considerar que tais sons 

estão presentes no meio ambiente. Isto significa que as relações entre o homem e os sons 

ambientais estão presentes o tempo todo em nossas vidas, mesmo quando não nos damos 

conta. Assim, pode-se reconhecer, manipular e reproduzir sons da maneira em que uma outra 

pessoa tenha condições de ouvir e interpretar esses sons.  

O uso e a combinação de sons para criação da música utiliza diversas linguagens 

como ferramentas para a geração de sentimentos e emoções nos seres humanos. Podemos 

aqui, fazer uma breve definição de alguns conceitos importantes que são elementos 

fundamentais e estão presentes na linguagem da música como um todo. Segundo Cardoso e 

Mascarenhas (1996), estes conceitos são baseados em uma definição clássica, porém, nos dias 

de hoje, com os efeitos modernos de sons e inovações do ritmo e da harmonia, novos 

elementos têm sido acrescentados. 

É através do livro de Stewart, Música e Psique (1987), que a forma de perceber a 

música através de um simbolismo, nos dá a possibilidade de usá-la para modificar nossa 

consciência. Segundo o autor, nenhuma forma de comunicação é tão sectária quanto a 

música, mesmo admitindo a universalidade. O efeito psicológico que a música pode causar 

em cada ouvinte tenta ser estudado e desvendado por meio de tradições metafísicas e 

psicológicas na música, tradições estas conhecidas pelo menos desde o século VI a.c, na 

Grécia. Não se trata aqui de qualquer gravação de música, mas sim no sentido mais amplo 

possível, onde possamos percebê-la como algum tipo de expressão ou mesmo comunicação 

que tenha efeito na consciência do ser humano, ressalta Stewart (1987, p.22): 

Definir a consciência humana na música através de alguns compositores e teóricos 
ou de composições musicais específicas é algo bastante inapropriado, pois restringe 
nossa compreensão a uma falsa progressão temporal em que a ilusão de evolução 
social ou material e de progresso científico confunde-se com uma noção igualmente 
falsa de evolução musical. 
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Segundo o próprio autor esclarece, não estamos falando de música popular ou 

folclórica, mas sim de uma “música-da-consciência-humana”, da música que age no interior 

de nossa psique, e não um valor de expressão exterior. Ao se falar em sons da natureza, deve-

se incluir não apenas o mundo dos fenômenos externos, mas sim toda a complexidade corpo-

psique do ser humano, onde esses sons musicais internos podem ser atingidos e descobertos 

de diversas maneiras. Essas leis naturais encontradas na música aplicam-se fisicamente 

tanto no corpo humano como a outras entidades do mundo natural, e possuem efeitos 

biológicos e psicológicos bastante notáveis. A partir daí, notamos que através do 

direcionamento da música, podemos, com intuição, percepção e prática, atingir um estado 

de consciência. É possível, então, começar a compreender que somos capazes de atingir um 

estado de consciência de um indivíduo ou de um ou mais grupos de indivíduos ao utilizarmos 

sons, palavras e seqüências harmônicas que tenham influência sobre a psique destas 

pessoas. 

A utilização desses elementos (sons, palavras e seqüências harmônicas) é uma 

propriedade da consciência humana e está em íntima consonância com o uso da música, 

ou seja, tons harmônicos que alteram a consciência. 

Quem pode negar o poder de um grande acorde orquestral? Ou o poder do som de 
abertura hiperamplificado de uma banda de rock? Ou o poder dos sons de motores 
sendo acelerados. E, no entanto, essas são todas “palavras” acústicas, complexos 
padrões vibratórios que resultam de poderosos detonadores impelidos pela vontade 
sobre o meio das substâncias físicas (STEWART, 1987, p. 22). 

Desta forma, o autor deixa claro que a música, de uma maneira geral, seja ela um som 

proveniente da natureza, uma entonação vocálica, um instrumento musical sendo tocado, ou 

mesmo vários desses elementos sendo ouvidos ao mesmo tempo, pode causar algum tipo de 

alteração da consciência em qualquer indivíduo, de forma a nos levar a crer que a música, 

assim como o olfato, o paladar, a visão e o tato, causam sensações nos seres humanos, e que 

tais sensações levam a algum tipo de atitude, seja ela positiva ou negativa. 

Swanwick (1999) nos diz que a música compartilha processos simbólicos comuns 

com outras formas discursivas, possuindo uma conexão com as histórias culturais e 

pessoais dos seres humanos. Assim, quando o indivíduo escuta determinado barulho, som ou 

música, sua percepção e interpretação do que está ouvindo está diretamente ligada às 

suas demais percepções registradas desde o seu nascimento, ou seja, tudo o que o ser 

humano ouve, de alguma forma fica registrado em sua memória ligado a alguma impressão, e 

sendo assim, cada som que este indivíduo escutou durante a sua vida, terá alguma ligação com 
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a situação que ele passou no momento em que ouvia aquele som. Isto significa que ao ouvir 

algo, além da ligação com os outros sentidos do corpo, como tato e olfato, o ser humano 

compartilha esta sensação com diversas outras sensações já vivenciadas, ligando toda sua 

bagagem cultural e suas percepções pessoais para assimilar e interpretar este som, percebendo 

o som ouvido como um estímulo, que pode variar conforme cada situação. 

A música é considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana, e 

até onde se sabe, não há alguma civilização que não possua suas próprias manifestações 

musicais. A partir daí, a sociedade de uma forma geral passa a acompanhar essas 

manifestações musicais, e com o decorrer dos anos, a própria música ganha a universalidade 

enquanto expressão, com diversas linguagens rítmicas e melódicas, de acordo com a 

origem de cada civilização. Assim, Schurmann (1990) nos mostra que a música passa a 

possuir fins comerciais em função dos lucros que proporcionam aos empreendimentos que a 

elas se dedicam. Provavelmente a partir daí, a música começa a tomar diferentes rumos, e 

descobre-se que essa expressão humana colabora para propagar uma idéia, uma marca e até 

mesmo um produto.  

Com base em Moraes (1986), a música ganha sentidos diferentes de acordo com cada 

civilização, principalmente naquelas em que o homem não mais coleta os sons da natureza, 

mas sim os produz submetido a um sistema social complexo e quase sempre rígido.  

Possivelmente, a partir destes percursos em que a música passou, desenvolvendo-se, 

evoluindo e se dissipando para todos os povos do planeta, é que músicos, produtores musicais, 

entre outros, começaram a visualizar os recursos da linguagem musical como um grande 

aliado na prática da comunicação publicitária através do áudio, salvo que segundo 

diversos autores, os sons, a música e a sonoplastia podem causar sensações e instigar 

emoções em cada indivíduo. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A metodologia aqui apresentada definiu como o processo de pesquisa foi 

desenvolvido, abrangendo todos os passos para a construção desta investigação. Esta pesquisa 

foi realizada com base na lógica descritiva, qualitativa, comparativa, com a finalidade de 

analisar o conteúdo de peças musicais e identificar algumas ligações e semelhanças entre 

ambas. 

Minayo (1996), diz que pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significações, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Portanto, auxilia na descrição de 

comportamentos ligados à subjetividade humana, o que implica compreensão de experiências, 

além de fatores, sociais, culturais, econômicos e psicológicos, carregados de subjetividade 

difíceis de serem quantificadas.  

Este estudo apresenta método descritivo, analítico e comparativo, pois confronta as 

situações analisadas em ambas as linguagens, seja a linguagem comercial do jingle e a 

linguagem musical fonográfica, traçando semelhanças e influências entre elas.  

 Com isso a técnica de pesquisa utilizada foi a análise de conteúdo. 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa proposta neste projeto analisou os processos de composições e produções 

tanto do jingle quanto de música de bandas do mercado fonográfico. 

Para contemplar os objetivos propostos, fora traçado o seguinte percurso:  

a) seleção do jingle e da música a serem analisadas: o jingle foi selecionado com base 

em alguns critérios, como público-alvo, veiculação em meios de comunicação, estilo musical, 

entre outros; 

b) análise de conteúdo das peças selecionadas (análise das suas linguagens): foram 

analisados o jingle e a música, no intuito de descrever a linguagem utilizada em cada uma das 

peças. Para tanto, foi aplicada a técnica de análise de conteúdo, que conforme Gil (2006, 

p.165), é “uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva e quantitativa 

do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações”. Esta análise desenvolveu-se em três fases: a pré-análise; exploração do 

material; e tratamento dos dados, inferência e interpretação. O referencial teórico composto 

também foi retomado para efetivação desta análise. Nesta etapa, foram compostas categorias 
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de linguagem que, em resumo, são: figuras de linguagem, letra, melodias, ritmo e demais 

elementos das linguagens musicais e publicitárias.  

c) foi feita a comparação das linguagens; 

d) elaborou-se a redação dos resultados. 

 

3.3 AMOSTRAGEM  

  

 A presente pesquisa analisou e comparou as características e linguagens empregadas 

em jingles no cenário gaúcho, além da análise das características e linguagens empregadas no 

fonograma, também no cenário gaúcho, a fim de identificar ligações e semelhanças entre estas 

linguagens e assim compreendermos uma possível influência do uso das características do 

jingle na indústria fonográfica. 

 Assim, foram escolhidos um jingle e um fonograma produzidos no mesmo ano, em 

que enquadram-se no mesmo estilo musical, pois foram utilizados critérios iguais de 

descrição, análise e comparação das peças. 

 Para tanto, escolheu-se e analisou-se um jingle bastante executado na mídia do sul do 

país no ano de 2008, em que muitas pessoas simpatizaram e identificaram-se com tal peça, 

gerando assim a popularização desta canção. O público-alvo definido tanto para o jingle 

quanto para o fonograma foi jovens de 25 a 30 anos de idade, de classe média, que possuem 

decisão de compra. O jingle escolhido é uma peça de uma campanha publicitária das Lojas 

Colombo do ano de 2008 e chama-se “É bom demais comprar aqui”. De acordo com os 

mesmos critérios de escolha e avaliação das peças, foi escolhido o fonograma “Uma música” 

da banda gaúcha de rock Fresno, lançado em 2008, na qual também obteve boa aceitação por 

parte do público, gerando críticas positivas a respeito da música e do grupo. 

 O trabalho foi executado no período de janeiro a maio de 2009, através da técnica de 

análise de conteúdo. 
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4. JINGLE – MÚSICA. MÚSICA - JINGLE 

 

 Conforme os assuntos abordados no referencial teórico deste trabalho, serão 

analisadas neste capitulo duas peças sonoras, o jingle das Lojas Colombo, chamado É bom 

demais comprar aqui, do ano de 2008, e a música intitulada Uma música, da banda gaúcha de 

rock chamada Fresno, também do ano de 2008. 

 

4.1 ANÁLISE TÉCNICA DO JINGLE DAS LOJAS COLOMBO – É BOM DEMAIS 

COMPRAR AQUI (2008) 

 

 O jingle das Lojas Colombo, veiculado em diversos canais de divulgação do sul do 

país no ano de 2008 é uma releitura, ou seja, uma nova versão do jingle já existente, utilizado 

há anos pela empresa. Esta releitura traz uma nova linguagem musical, com alterações na letra 

e na sonoridade, porém conservando-se a melodia. 

 A composição possui várias versões destinadas a públicos-alvos específicos e 

influenciados pela época do ano. Cada versão deste jingle possui características peculiares 

denunciadas pelo estilo e linguagem utilizados na composição das peças: há uma versão em 

que o tema musical é executado de forma instrumental, com uma locução destinada ao dias 

das mães, com texto direcionado às mães; outra versão composta para o natal 2008, carrega 

em seu arranjo musical sinos e harpa, comumente utilizados em canções que retratam esta 

época do ano. 

 Foi analisada a versão do jingle composta e utilizada em comerciais de TV e rádio 

das Lojas Colombo no ano de 2008, em que o jingle possui uma característica sonora voltada 

ao Pop e ao Rock, provavelmente buscando um público jovem. 

 

4.1.1 Linguagem publicitária 

 

Texto publicitário 

É bom demais se dar um presente 

Correr na chuva em dia de verão 

Falar com o amigo que tá longe da gente 

Lembrar de um momento cheio de emoção 
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É bom demais dormir vendo TV 

Ou fazer festa até o sol raiar 

E ter a certeza de que dá pra fazer  

Tudo que é bom demais no mesmo lugar 

 

Refrão: 

É bom demais poder investir  

Naquilo que faz a gente feliz 

Que felicidade, entrar e sentir 

Que é bom demais comprar aqui 

 

 O jingle possui uma letra simples e com linguagem coloquial, ou seja, a utilização da 

linguagem coloquial visa aproximar o conteúdo da letra ao público, tornando a música uma 

composição de versos com palavras comuns que são constantemente usadas no dia-a-dia da 

maioria das pessoas. A letra retrata de uma forma não rebuscada os prazeres que as 

pessoas têm, utilizando acontecimentos corriqueiros para passar a idéia de coisas que são 

simples e comuns na vida do consumidor (por exemplo: “correr na chuva em dia de verão”). 

Isso faz com que o público compreenda de forma mais rápida e direta a mensagem da 

composição e contribui para a aceitação do conteúdo da mensagem. Ressalte-se que não é 

primordial o fato de o consumidor ter vivenciado uma experiência de correr na chuva em um 

dia de verão, basta que ele tenha em seu repertório de referencias algo parecido armazenado 

(pode ser uma cena de filme ou mesmo uma historia de criança). O trecho da letra “falar com 

o amigo que tá longe da gente”  nos mostra exatamente esta simplicidade. A substituição do 

verbo “está”  pela palavra “tá”  nesta frase, nos mostra a utilização coloquial da língua 

portuguesa, com o intuito de aproximar as situações propostas na letra da música a situações 

cotidianas. Esta mesma estratégia discursiva é notada em outras partes do jingle, como “e ter 

a certeza de que dá pra fazer” ou “naquilo que faz a gente feliz”. 

 Conforme a linguagem utilizada na canção, a letra não cita o nome da empresa, mas 

dá pistas ao público por meio de palavras-chave carregadas de signos e significados que 

buscam a persuadir. Podemos citar alguns trechos em que aparecem essas palavras-chave: 

dar um presente; momento de emoção; dormir vendo TV; fazer tudo que é bom demais no 

mesmo lugar; investir naquilo que faz a gente feliz; além da assinatura do jingle: é bom 

demais comprar aqui. Desta forma, este jingle nos instiga a fazer coisas prazerosas, além de 

passarmos bons momentos ao lado de amigos e parentes, e defende que todas essas coisas 
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podem acontecer, desde que passemos a ser clientes da loja e, portanto, passemos a ter a 

facilidade de comprar coisas que nos farão felizes. Este conjunto de informações, 

interligadas no conteúdo da letra, formam uma forte argumentação que encorajam o 

público a consumir os produtos da loja, pois inconscientemente, todas as pessoas que 

compram, de alguma forma buscam estar satisfeitas com suas compras e, acima de disso, 

sentir-se bem com as coisas que possuem ou com o estilo de vida que conquistaram. Percebe-

se a força do desejo por status como força basilar desta composição. 

 Por outro lado, o fato de não estar explícito o nome da empresa na composição faz 

com que o jingle adquira características de um fonograma, em que a letra trata de 

situações comuns a qualquer ser humano, trazendo o estímulo e motivação às pessoas, fato 

comum no mercado fonográfico. Isto faria com que este jingle pudesse ser utilizado fora do 

contexto da loja apenas como um fonograma, desde que houvesse leves adaptações na letra, 

pois ao final do refrão há a frase: “que é bom demais comprar aqui”, sendo esta a principal 

pista de que se trata de um estabelecimento comercial. Fora isto, a composição possui todas as 

características de um fonograma, tanto em relação à letra e poesia quanto em seu caráter 

musical e sonoro. 

  

 

 

4.1.2 Estrutura poética 

 

 A estrutura da música é simples, com duas estrofes em quatro versos e o refrão 

também estruturado em quatro versos. Esta simplicidade fornece a abordagem direta em 

relação à apresentação do conteúdo da sua letra. 

 A distribuição das rimas se dá na estrutura ABAB, cujo final das palavras nas frases 

revezam-se apenas com duas terminações, neste caso, “ente – ão” para as quatro primeiras 

frases da estrofe, classificada como rima pobre, pois a rima é feita com terminações iguais. 

Nas quatro frases da segunda estrofe, as terminações são “TV – ar – er – ar”, constituindo 

rima rica, pois se trata de uma rima em que as terminações das palavras não são idênticas. 

Para o refrão, a letra é composta também pela estrutura ABAB em rima rica. 

 

4.1.3 Arranjo e Estilo musical 
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 Com relação às características musicais do jingle apresentado, a canção apresenta-se 

com um andamento Allegro, em 140 batidas por minuto, que indica execução rápida e 

alegre. A execução da música em compasso natural de 4/4 torna a música fluente com 

relação ao ritmo, ou seja, não há quebras de compassos. Isto faz com que as frases sejam 

cantadas com a mesma divisão rítmica, facilitando assim a rima nas terminações das frases, 

de forma que mesmo pessoas leigas em relação à música em geral, possam acompanhar a 

canção de forma linear e até bater palmas com facilidade no mesmo ritmo da música. Vale 

lembrar que o compasso 4/4 é um dos compassos mais utilizados na música popular em geral, 

recurso este  que favorece a identificação entre ouvinte e peça sonora. 

 Através do arranjo e dos elementos musicais utilizados, como instrumentos 

tocados, harmonia, arranjos vocais, entre outros, podemos classificar o estilo musical da 

canção como sendo pop rock, ou seja, estilo de música popular (que não é música erudita) 

com elementos e linguagens do ritmo de rock in roll, em que o uso de guitarras elétricas 

distorcidas e execução musical em andamento mais rápido são algumas das suas principais 

características. 

 Os instrumentos utilizados na peça sonora foram: voz, bateria, baixo elétrico, teclado 

eletrônico e guitarra elétrica, executados de maneira densa, com sons cerrados e 

constantes, de forma intensa (característico do rock), porém mantendo uma linearidade da 

melodia, sem o uso de grandes saltos tonais, com combinações tonais e harmônicas e 

acordes sem dissonantes e sem solos de instrumentos. 

 O estilo musical conhecido como pop rock é hoje um dos estilos mais populares na 

música, tendo como característica básica a mescla de vários elementos musicais e a mistura de 

outros ritmos, como o soul music, o rock in roll e até mesmo a dance music e música 

eletrônica, além da mistura e combinação de diferentes técnicas de harmonização e 

combinação de instrumentos característicos de outros segmentos da música, como pianos, 

instrumentos de cordas, como violinos, e instrumentos de sopro ou metais, como saxofone, 

trompete, entre outros. 

 No Brasil uma das bandas de maior sucesso no seguimento pop rock é o grupo 

mineiro Jota Quest, que utiliza em suas composições letras com vocabulário simples e 

linguagem coloquial e agrega em seus arranjos musicais linguagens de diferentes estilos, por 

exemplo, uso de guitarras com características do rock, teclados e instrumentos de sopro com 

características da black music, e baterias e baixos elétricos com características da dance music 

e da música eletrônica.  
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 O jingle “É bom demais comprar aqui (2008)” das lojas Colombo, possui 

características e sonoridade muito semelhantes ao fonograma “Além do horizonte”, releitura 

da música do compositor Roberto Carlos feita pelo grupo Jota Quest. A forma de 

interpretação vocal e instrumentos musicais utilizados fazem com que o jingle torne-se muito 

parecido com o fonograma citado, pois ambos enquadram-se no mesmo estilo musical, com 

linguagens e arranjos muito parecidos. O jingle possui tempo de duração de um minuto. 

 

4.2 ANÁLISE TÉCNICA DA CANÇÃO “UMA MÚSICA” DO GRUPO GAÚCHO 

FRESNO, DO DISCO “REDENÇÃO” DO ANO DE 2008 

 

 Será analisada, nesta seção, a canção intitulada “uma música”, encontrada no quarto 

álbum (2008) da banda gaúcha Fresno. O grupo lançou seu primeiro álbum em 2003, 

intitulado “quarto dos livros”, e a partir daí começou a ganhar destaque em todo o Brasil. 

 Com melodias simples e interpretação enérgica, a banda faz uma mistura que vai 

desde o rock característico do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, até o pop melódico, 

passando por baladas sentimentais e melancólicas. 

 “Uma música” possui características do pop, como teclados eletrônicos, mas agrega 

elementos do rock, como as guitarras distorcidas e a vitalidade nos vocais. 

 

4.2.1 Linguagem musical 

 

Apago as memórias que não vão voltar 

Esqueço as histórias pra quem vou contar 

Se aqui só você poderá me ouvir 

O rádio tocando, uma voz a cantar         

E eu só te olhando até você lembrar 

E você ouve a mesma canção que eu 

 

Refrão: 

Eu só queria uma música 

Pra acabar com o silêncio que ficou entre nós dois 

Eu só queria uma música 

 

Eu sempre me lembro daquele verão 
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Final de novembro, e você ainda não sabia se gostava de mim 

O céu estrelado, uma noite normal 

Um beijo roubado 

Eu te dizendo tchau 

E você ouve a mesma canção que eu 

 

Eu só queria uma música 

Pra dizer tudo o que eu quero sem me arrepender depois 

Até faria uma música pra você e ninguém mais 

Pra gente viver em paz 

Acho que eu fiz uma música pra você...Pra você... 

 

 A música apresenta letra simples e linguagem coloquial com termos e frases 

comuns do nosso cotidiano. A letra da música é muito parecida ao jingle analisado 

anteriormente quando diz respeito à sua forma não rebuscada de retratar acontecimentos 

corriqueiros, passando a mesma idéia das coisas simples e comuns na vida das pessoas (por 

exemplo: “eu sempre me lembro daquele verão”). Com isso o público se identifica com a 

música ao sentir que passou por essas mesmas situações, e de alguma forma esta situação 

está em sua memória referencial, seja tal acontecimento real ou simplesmente criado e 

memorizado através de outra canção, ou mesmo histórias armazenadas em sua mente. 

 O trecho da letra “esqueço as histórias pra quem vou contar” constitui um dos 

exemplos do uso da linguagem simples e coloquial da música, em que se faz a substituição da 

palavra “para” pela palavra “pra”, reforçando tais situações as situações cotidianas. 

 Assim, a música passa simplicidade e proximidade às coisas que passamos no nosso 

dia-a-dia, motivando o público e fazendo com que compreendam a mensagem passada pela 

canção. Ao trazer esse estímulo e motivação para o público, o fonograma da banda 

aproxima-se, de acordo com a letra e sua melodia, das características do jingle, pois 

apresenta um conjunto de linguagens e elementos muito utilizados na música 

publicitária,  como letras motivadoras que falam do nosso cotidiano, melodia simples e 

rimas fáceis, compasso simples, e assim por diante. 

 A canção utiliza palavras-chave carregadas de signos e significados que buscam 

gerar sentimentos e emoções no público. Podemos citar alguns trechos em que aparecem 

essas palavras-chave: o céu estrelado, uma noite normal; um beijo roubado eu te dizendo 

tchau. 
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 Desta forma a música analisada poderia funcionar com um jingle de algum produto 

ou empresa, desde que se encaixasse no contexto deste produto/empresa, pois possui todas as 

características de um jingle, tanto em relação à letra e poesia quanto em seu caráter musical e 

sonoro. 

 

4.2.2 Estrutura poética 

 

 A estrutura da música está montada de forma simples, com uma estrofe em seis 

versos e o refrão estruturado em três versos, tornando uma canção simples e direta em relação 

à apresentação do conteúdo da sua letra, semelhante ao jingle analisado. 

 A distribuição dos seus fonemas na primeira estrofe se dá na estrutura AA-BA-AC, 

cujo final das palavras nas frases revezam-se com três terminações, neste caso, “ar - ar - ir”, 

“ar - ar - eu” para os seis versos da estrofe, classificada como rima rica, em que a rima é feita 

com terminações que não são iguais. Para o refrão a letra é composta pela estrutura ABA em 

rima pobre, em que as terminações A e A são idênticas. 

 Na segunda estrofe, após o refrão, os fonemas encontram-se distribuídos de maneira 

mista, ou seja, as terminações das palavras não configuram uma estrutura combinada, e sim 

estrutura mista e mais complexa, rimando de forma rica, em que não há repetições nas 

terminações dos versos. 

 

4.2.3 Arranjo e Estilo musical 

 

 A música apresenta-se com um andamento Animato, em 125 batidas por minuto, 

que indica execução alegre e fluente. A execução da música também se apresenta em 

compasso natural de 4/4, tornando a música fluente com relação ao ritmo,  sem quebras de 

compassos, fazendo com que os versos sejam cantados com a mesma divisão rítmica, o que 

facilita a rima nas terminações dos versos. 

 Através do arranjo e os elementos musicais utilizados, como instrumentos 

tocados, harmonia, arranjos vocais, entre outros, classificamos a música, em relação ao 

estilo musical como pop rock, com elementos e linguagens do ritmo de rock, e elementos do 

pop music. 

 Os instrumentos utilizados foram: voz, bateria, baixo elétrico, teclado eletrônico e 

guitarra elétrica, executados de maneira densa, com sons cerrados e constantes, de forma 

intensa (característico do rock), porém mantendo uma linearidade da melodia, sem saltos 
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tonais, com combinações tonais e harmônicas e acordes sem dissonantes e sem solos de 

instrumentos (igual ao jingle analisado). 

 A canção “Uma música” da banda Fresno possui características e sonoridade muito 

semelhantes ao jingle das lojas Colombo, com elementos instrumentais semelhantes (bateria e 

guitarras destorcidas) e características no uso da linguagem, como seus aspectos fonológicos, 

rima, uso das figuras de linguagem, os jogos de palavras, aspectos semânticos, entre 

outros. 

 A forma de interpretação vocal e instrumentos musicais utilizados fazem com que o 

fonograma torne-se muito parecido com o jingle analisado, pois ambos enquadram-se no 

mesmo estilo musical, com linguagens e arranjos elaborados com finalidades parecidas. A 

música possui tempo de duração de três minutos e dezoito segundos. 
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4.3 QUADRO COMPARATIVO ENTRE O JINGLE E A MÚSICA 

 

JINGLE MÚSICA 

Linguagem coloquial Linguagem coloquial 

Compasso natural de 4/4 Compasso natural de 4/4 

Tempo de duração: 1 minuto Tempo de duração: 3:18 minutos 

Andamento Allegro. 140 bpm Andamento Animato. 125 bpm 

Estilo musical: pop rock Estilo musical: pop rock 

Instrumentos utilizados: voz, bateria, baixo 
elétrico, teclado eletrônico e guitarra elétrica 

Instrumentos utilizados: voz, bateria, baixo 
elétrico, teclado eletrônico e guitarra elétrica 

Linearidade da melodia Linearidade da melodia 

Acordes sem dissonantes  Acordes sem dissonantes 

Sem solos de instrumentos Sem solos de instrumentos 

  

 

Assim, notou-se que as peças musicais utilizam linguagens e características muito 

semelhantes em seus arranjos musicais, fazendo com que assumam papéis diversificado no 

que diz respeito à sua função, como por exemplo, o jingle das Lojas Colombo assumir papel 

de um fonograma, e o fonograma da banda Fresno assumir o papel de um jingle. 

As peças possuem estruturas semelhantes, como linguagem coloquial, compasso com 

divisão 4/4, andamentos rápidos, linearidade da melodia, acordes sem dissonantes, elementos 

sonoros e instrumentos musicais utilizados, entre outros. Porém, não foi possível identificar 

neste trabalho quais as influências que a música sofreu em relação ao jingle e, 

conseqüentemente, as influências que o jingle sofreu em relação à música. Para tanto, seria 

necessário um estudo mais aprofundado a respeito da origem de ambos, levando em 

consideração suas épocas em que foram concebidos como música, seus fatores culturais e 

sociais, fatores históricos, entre outros. 

Foi possível identificar as semelhanças entre o jingle analisado e o fonograma, de 

forma a compreendermos a função que cada um exerce perante os seres humanos, visto que o 

jingle possui a função de expor idéias e persuadir um determinado público, enquanto a música 

(fonograma), enquanto manifestação artística, possui a função de expor sentimentos e 
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emoções.  Neste caso, ambos poderiam inverter suas funções, pois tanto as linguagens do 

jingle nos evocam sentimentos e emoções, quanto as linguagens utilizadas no fonograma nos 

expõem idéias e atitudes que podem, através da persuasão, encorajar o público e com isso 

gerar atitudes nos seres humanos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A música de uma maneira geral é ouvida e aceita pela grande maioria das pessoas no 

mundo inteiro. Ela tem o poder de causar sentimentos e sensações no ser humano a ponto de 

fazer com que este se identifique com a ela e demonstre algum tipo de reação, seja ela 

positiva ou mesmo negativa. Com isso, percebemos a grande influência da música nas 

atitudes e nos atos de milhares de seres humanos que, de uma forma ou de outra encontram 

nela uma maneira de inspirar-se, buscando assim força e motivação para viver melhor e em 

equilíbrio com si próprio. 

 De acordo com as análises feitas a respeito da música produzida tanto no formato de 

jingle quanto em forma de fonograma (produto da indústria fonográfica) no Rio Grande do 

Sul, apresentados neste trabalho, foi possível apontar ligações e semelhanças que 

provavelmente fazem com que a indústria fonográfica busque nas propriedades do jingle 

algumas ferramentas e alternativas para a popularização de uma canção, com o intuito de 

facilitar o entendimento e identificação por parte do público. Além disso, analisou-se e 

comparou-se as características e linguagens empregadas no jingle das Lojas Colombo e no 

fonograma da banda Fresno e ficou constatado que tais ligações e semelhanças ocorrem de 

fato, porém, não foi possível determinar se estas semelhanças e ligações ocorrem de maneira 

proposital, visto que estas afirmações não são possíveis de serem feitas nesta pesquisa, e 

sendo assim, estariam sendo feitas equivocadamente. 

 Vale ressaltar que o objetivo deste trabalho não foi determinar quais os pontos de 

influência de uma forma de produção musical sobre a outra, mas apenas de propor um estudo 

sobre um possível acontecimento, a utilização das ferramentas do jingle na produção de 

músicas no mercado fonográfico. Com isso, pode-se afirmar que a forma em que o jingle é 

elaborado e produzido, através do uso de suas ferramentas (refrões curtos e repetitivos, 

melodias simples, figuras de linguagens, entre outros) pode sim colaborar para que o 

fonograma carregue suas características, o que facilitaria a sua popularização perante o 

público. 

 A peça musical das Lojas Colombo de 2008 possui todas as características peculiares 

de um jingle, estando em acordo com a linguagem publicitária com signos e significados, e 

musical, com letra poética, instrumentos musicais, harmonia, entre outros, assim afirmando a 

sua funcionalidade enquanto música comercial, feita para divulgar, difundir e propagar idéias, 

crenças, doutrinas e princípios de um anunciante com fins comerciais. 
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 A música do disco “Redenção” de 2008, da banda Fresno, enquadra-se em todos os 

aspectos de um fonograma, com letra, instrumentos sendo tocados, melodia, ritmo, harmonia, 

entre outros, e através da sua letra notou-se a exposição de acontecimentos e sentimentos 

manifestados pelo compositor desta letra, o que caracteriza a música como arte e expressão. 

Porém, esta música possui aspectos semelhantes ao de um jingle, com características que são 

peculiares ao próprio jingle, entre elas as melodias de fácil compreensão, com o uso da 

linguagem coloquial, tornando a música uma composição de versos com palavras comuns que 

são constantemente usadas no dia-a-dia da maioria das pessoas. 

 Através desta investigação foi possível notar que o fonograma hoje pode estar 

utilizando linguagens cada vez mais adaptadas para a sua comercialização e popularização, 

característica da linguagem publicitária. Notou-se que as músicas estão cada vez mais curtas, 

visto que os espaços em programas de rádio estão mais reduzidos e, com isso, os fonogramas 

ficaram mais curtos, com estrofes menores e refrões repetitivos, além de melodias simples 

com menos solos de instrumentos, como guitarras elétricas, entre outros. 

 Com isso, foi possível observar que existem possíveis relações e influências das 

linguagens do jingle e da linguagem publicitária em relação à produção de fonogramas, visto 

que ambos são produzidos para um público consumidor, e possuem características 

semelhantes de acordo com suas estruturas, como melodias, harmonias e significação textual. 

 Assim, o trabalho buscou identificar semelhanças e ligações entre a produção 

comercial de música e a produção fonográfica para estudos futuros, abrindo portas para a 

compreensão destas duas formas de produção musical, com o intuito de entender os aspectos 

que fazem a música passar por esse dois campos de entendimento, ora sendo música de 

consumo, ora exercendo o papel de arte, expondo sentimentos e emoções. 
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