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RESUMO 
 
Este artigo procura aprofundar a discussão apresentada em 2010 no artigo “Publicidade: 
cenários da emergência de um fenômeno” no qual procurávamos situar historicamente o 
impasse terminológico entre publicidade e propaganda. Este trabalho procura aprofundar as 
origens do fenômeno da publicidade a partir de uma análise de seus indícios históricos. É 
possível concluir que os indícios encontrados não são suficientes para caracterizar o 
fenômeno da publicidade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; epistemologia; história da publicidade; fenômeno da 
publicidade 
 
 
Provavelmente um dos poucos consensos do campo científico da Comunicação Social 

consiste em um impasse sobre sua constituição, história, objeto e, consequentemente, seu 

próprio campo de estudo. Esta falta de anuência entre os pesquisadores, se por um lado 

enriquece a discussão, por outro, principalmente para aqueles que se iniciam em sua vida 

acadêmica, dificulta a compreensão não apenas do campo, mas da própria discussão que o 

tema provoca. E o problema, que não é (e nem poderia ser) uma exclusividade entre 

pesquisadores brasileiros fica ainda mais explícito quando, sem muita dificuldade, 

encontramos pelo menos duas obras sobre cada um dos pontos acima relacionados que se 

colocam de maneira controversa. 

Sobre a formação do campo, por exemplo, William Buxton (1996) – ao analisar os livros de 

Everett Rogers e Christopher Simpson –, constata que “sobretudo, os dois trabalhos estão 

situados em lados diametralmente opostos da historiografia do campo”, embora ambos 

tenham proposto contar o desenvolvimento pesquisa em comunicação nos EUA, 

particularmente, entre as décadas de 1940 e 1950 – o primeiro segue uma linha “clássica”, 

enquanto o segundo é polêmico.  

Everett Rogers narra a história mais conhecida do campo e reconhece a importância de  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Lewin, Lasswell, Lazarsfeld e Hovland, que ficaram conhecidos como os “pais fundadores 

da Comunicação”. Rogers discorda do rótulo e os denomina como precursores do campo 

pois, segundo ele, apesar de terem deixado contribuições não se identificavam como 

pesquisadores da área, ao contrário de Wilbur Schramm, este sim, um fundador. 

A obra de Simpson, ao contrário, tem como interesse principal a história política e 

econômica do campo da Comunicação, particularmente seus os órgãos financiadores. Para 

este autor, o campo se define mais por sua estratégia e caráter intervencionista do que por 

seu objeto de pesquisa, caracterizando sua prática, entre os anos 1940 e 1950, de “guerra 

psicológica”. Buxton ainda afirma: “Na verdade, seu texto pode ser visto como um 

corretivo para as histórias tradicionais do campo da comunicação de massa” (1996).  

Recentemente, Jefferson Pooley (2008) retomou a discussão apresentando o que denominou 

de “Nova História da Comunicação de Massa” construída simultânea e involuntariamente, 

por seis autores: além de William Buxton e Christopher Simpson, também Brett Gary, J. 

Michael Sproule, Timothy Glander e Rohan Smarajiva. A característica principal desta 

“nova história” provavelmente seja a desmistificação de algumas vertentes da história 

padrão: a sociologia pós-guerra que culminou na obra Personal influence – de Elihu Katz e 

Paul Lazarsfeld –, e o já comentado mito dos quatro fundadores, institucionalizado por 

Schramm. 

No entanto, além disso, há um elemento nesta “nova história” que particularmente nos 

interessa: a opção de Lasswell, que dirigia um grupo de estudos sobre comunicação de 

guerra, pelo termo “comunicação” ao invés de “propaganda” para denominar o nome do 

Seminário organizado e patrocinado pela Fundação Rockefeller:  

O fato de Lasswell ter se voltado para a rubrica comunicação estava 
diretamente relacionada à confluência das condições dos tempos de guerra 
pelo qual financiadores, administradores e todos acadêmicos, procuravam 
distanciar sua produção o estudo da "comunicação") daquele do trabalho 
do inimigo (cujo produto era "propaganda)". Aqui o consultor Lasswell 
continuou seu trabalho como acadêmico na construção de “uma teoria 
básica para o campo da comunicação”. A invocação de uma rubrica 
politicamente neutra permitiu que fundações, agências de governo e 
acadêmicos estudassem a produção simbólica interna sem a lembrança 
inconveniente – inerente ao termo "propaganda" – de que as mensagens 
oficiais abrigassem os mais profundos efeitos persuasivos (SPROULE, 
2008, p. 165, tradução livre). 

Exemplos como estes acima ilustram como a história de um campo pode ser confusa e 

incompleta e, de modo mais enfático, as consequências de uma história mal contada. Os 
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“precursores” deram início a um campo involuntariamente, mais por um contexto de guerra 

do que científico. Explicar porque essas contradições aconteciam e ainda acontecem não é o 

objetivo deste trabalho. No entanto, considerando publicidade e jornalismo como partes de 

um todo, como parte de do campo comunicacional, discorrer  sobre o campo epistêmico da 

publicidade terá não apenas exemplos semelhantes. Mais que isso, exemplos como os 

citados nos ajuda a compreender sua formação e verificar, que as situações se reproduzem.  

Trazendo para o foco do interesse desta pesquisa encontramos situações análogas. Assim 

como comunicação, o termo publicidade também pode suscitar confusões e conflitos 

semânticos, epistêmicos, em sua prática profissional ou em sua história. Nos textos 

científicos, por exemplo, não raro ouvimos marketing, publicidade e propaganda sendo 

usados como sinônimos ou confundidos entre si e também com relações públicas e com 

anúncio. Reflexo, provavelmente, do que se observa nas práticas do campo profissional: 

como distinguir, no dia-a-dia, publicidade de marketing ou uma campanha publicitária do 

fenômeno publicitário? A linha parece tênue.  

As muitas maneiras diferentes em que se manifesta e os vários interesses a 
que serve, torna-o um fenômeno inerentemente complexo. Mas também, 
se confunde publicidade, vulgarmente, com outras atividades 
comunicativas que podem mostrar algumas semelhanças e pontos em 
comum: promoção de vendas, relações públicas, marketing direto. 
Finalmente, a própria capacidade de integrar-se no discurso publicitário de 
diversas formas culturais, padrões sociais, entrevistas, etc.) e, 
simultaneamente, a influência da publicidade, graças à sua eficiência e 
desempenho em várias outras expressões comunicativas, linguísticas, 
culturais e sociais, torna-o um objeto múltiplo e complexo, o mais 
importante – não só do ponto de vista econômico do que uma visão 
superficial ou parcial pode fazer crer, e mais comprometido com o 
conceituar do que em princípio pode parecer. (EGUIZÁBAL, 2007, p. 30 
tradução livre).  

E ainda (ou seria uma consequência?), nos textos científicos, além da confusão semântica – 

publicidade, publicity, propaganda, marketing – o limite entre campo científico, o fenômeno 

social e a linguagem publicitária também é ambíguo. A distinção publicidade/propaganda 

provavelmente é a que mais gera debate pois ao mesmo tempo em que alguns consideram 

os termos como sinônimos e a distinção entre os termos ultrapassada (BURRONES, 2005 e 

VERES, 1990); outros a defendem conceitualmente (GOMES, 2001; SIMÕES, 2006). 

Lagneau acredita que a pouca história sobre publicidade e/ou desta história ser fruto mais 

de curiosidade de eruditos do que um estudo sistemático explica porque “objetos de estudo 

publicidade” distintos entre si (prática, o fenômeno, marketing, anúncios) são abordados 
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como iguais. Sobre este aspecto, concordamos com Lagneau (1981, p. 2) ao defender que 

os fenômenos sociais decorrentes da atividade publicitária são desconhecidos (e considerá-

los familiares só piora este desconhecimento).  

Para observar esses conflitos optamos por analisar o fenômeno da publicidade e não a sua 

prática. É importante esclarecer que consideramos prática em seu sentido original, do 

grego pratikê – que deu origem ao latim medieval practica, século XV –, significando uso, 

experiência, exercício (Cunha, 2007, p. 628). Portanto, até porque seria um contrassenso, 

que não estamos considerando o “práxis” (do grego prakis) em oposição a teoria nem 

mesmo no sentido das correntes idealista ou materialista (dicionário de sociologia). Assim, 

o sentido usado está mais próximo de Lagneau e seu conceito de fazer-valer: “todo e 

qualquer processo socialmente utilizado para valorizar um bem (produto ou serviço) aos 

olhos daqueles a quem é destinado” (1981, p. 8). Esta prática, portanto, consiste no fazer 

publicitário (atividades de uma agência, por exemplo), em seus produtos resultantes 

(anúncios, campanhas etc.) e resultados imediatos. Por fenômeno (1813), estamos 

considerando a definição do latim phænomenon derivado do grego phainómenon, “tudo que 

é percebido pelos sentidos ou pela consciência” (Cunha, 2007, 353). Semelhante a definição 

do dicionário online de etimologia, a palavra anglo-saxônica phenomenon (1570s) também 

tem origem em phænomenon/phainómenon e significa fato, ocorrência. 

Evidente que o fenômeno publicitário não descarta a prática, mas esta última é um 

fragmento de um processo que começa antes mesmo de seu fazer, que tem início com a 

própria demanda por uma campanha, independente de sua origem (mercado, governo, 

organizações), com o seu fazer e com suas consequências a curto, médio e longo prazo. 

Comparando com o jornalismo, não seria a publicação de uma reportagem que estaria em 

questão, mas a importância do jornalismo como um todo: os acontecimentos, as notícias (ou 

fatos noticiáveis), publicação, a repercussão e suas implicações ao longo do tempo. 

Temos, então, dois modos distintos para observar a publicidade: por sua prática e pelo  

fenômeno que provoca. E quais seriam os primeiros indícios do que hoje conhecemos como 

fenômeno da publicidade? Além possibilidade em verificar se alguns fatos podem ser 

considerados como marcos exclusivos deste fenômeno (ou ainda do jornalismo ou da 

opinião pública)3 tentaremos apresentar explicações para as já comentadas confusões 

semânticas e epistemológicas. Começaremos por observar na história os primeiros indícios 

                                                
3 Discutido em artigo anterior (MARTINO; PAVARINO, 2010). 
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do que hoje conhecemos como publicidade. 

Tendo em vista que o fenômeno não se concretiza sem sua prática (e nem exclusivamente 

com ela), a proposta metodológica deste trabalho é situar o limite entre causa (indício e 

prática) e efeito (fenômeno), desenvolver um conceito do fenômeno publicitário. Assim 

como no artigo anterior, o cuidado com a naturalização de conceitos: 

É preciso evitar a armadilha de projetar no passado os aspectos de nossa 
vida presente; cabe ao pesquisador gerar a vigilância necessária para 
escapar do anacronismo de ver a publicidade como um fenômeno 
onipresente e/ou a-histórico, configurando toda e qualquer relação de 
influência ou convencimento, como por exemplo, a sedução entre os 
sexos, a educação proporcionada por um mestre, o conselho de um amigo, 
o encanto de uma obra de arte, a informação de um manual de instrução... 
nem todos os atos comunicativos, nem toda ação social, nem toda 
manifestação do relacionamento humano, pode ser caracterizada como 
publicidade. Do mesmo modo, nem todas as épocas desenvolveram 
práticas publicitárias (técnicas, objetivos, estratégias, produtos) ou não 
reconheceram a existência de práticas publicitárias, consequentemente não 
poderiam reconhecer a atividade de certos atores como publicitários ou o 
produto de certas instituições como publicidade (MARTINO; PAVARINO, 
2010, p. 4).  

Ainda sobre o aspecto, Sánchez Guzmán destaca a importância de observar os exemplos, as 

atividades ditas publicitárias a partir de seu contexto histórico para compreendermos outras 

dimensões do fenômeno: 

É evidente que entre os emblemas simbólicos utilizados pelos gregos, o 
grito medieval, os cartazes de Jules Chéret e de Alphonse Mucha, o 
anúncio na imprensa, os filmes de televisão e os spots, há uma série de 
características comuns que permitem, em um primeira aproximação, 
unifica-los sob um mesmo conceito. No entanto, ao fazê-lo, pode-se 
perder o verdadeiro significado de muitos desses fatos, uma vez que ao 
estudá-los no âmbito do seu contexto histórico adquirem dimensões que 
excedem, de longe, o meramente publicitário (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1976, 
p.16, tradução livre). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, em um primeiro momento veremos o 

posicionamento de alguns autores que se interessaram pela história da publicidade como um 

todo. Em seguida iremos apresentar os elementos mais recorrentes dessas histórias: as vezes 

apenas uma informação isolada, um classificado/anúncio, o ato de tornar público um ato de 

governo; esses elementos, na maior parte das vezes, estão relacionados com troca e/ou 

comércio sem, no entanto, representarem um conjunto. Esta etapa será importante para 

percebermos como estes elementos, ainda que isolados, podem no ajudar a compreender 

como o fenômeno se concretizou a partir da Revolução Industrial.  

Para dar início a análise, assim como no trabalho anterior, definimos a invenção da prensa 
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como um marco zero. O período anterior será denominado de pré-história e será dividido 

em três fases: a mitológica (pré-história propriamente dita), a clássica (fase grega e 

romana), e a medieval. O período posterior a prensa será dividido em duas fases: pré-

fenômeno (entre a prensa e a Revolução Industrial) e a do fenômeno publicitário, pós-

Revolução Industrial. Vale ressaltar que esta divisão foi feita apenas com fins 

metodológicos para este artigo. 

É bem verdade que relacionar publicidade com meios de comunicação e Revolução 

Industrial não se trata de uma escolha original e nem era esta a intenção. Outro autores – 

(VÁZQUEZ MONTALBÁN, 1985; GOMES, 2008) –, também optaram por fazer esta relação, 

particularmente com o capitalismo, da qual a publicidade ocupa um papel essencial. O 

importante a observar é que este vínculo nos aproxima da publicidade atual, dificultando a 

naturalização de outros fenômenos a partir da visão atual, como o exemplo da persuasão na 

fala da serpente bíblica de Adão e Eva: encontrar ali um discurso persuasivo/publicitário, 

como relataram Frederic Munné (1969 apud Lagneau, 1965, p. 65) e Sánchez Guzmán 

(1976, p. 16). 

 
A pré-história 
 
Determinar um ponto zero, além de uma exigência metodológica, nos ajuda a definir um 

objeto de estudo, a construir um conceito do que será pesquisado. Além disso, 

estrategicamente, antes de tudo, evita cairmos em contradições como as citadas no início 

deste trabalho e como as de Lampreia e de Melnik (1994). O primeiro autor, por exemplo, 

diz que a “atividade publicitária perde-se na memória dos tempos” (LAMPREIA, 1983, p. 

19), situando os primeiros vestígios nas tabuletas de Pompeia que informavam sobre as 

lutas de gladiadores e casas de banho. Mesmo que o autor tome o cuidado de ressaltar que o 

período era caracterizado pela publicidade oral e tenha usado o termo “vestígios”, dizer que 

se tratava de “atividade publicitária” seria pecar pelo exagero, dando uma importância ao 

fato/exemplo não havia para a época. Além disso, a expressão “atividade publicitária” nos 

remete ao processo, caracterizado por clientes, agências, consumidores, meios de 

comunicação etc. Mantida a devida proporção, seria possível visualizar uma atividade 

publicitária no período? 

De sua parte, Melnik afirma que “A publicidade quase não tem história. Foi nascendo com 

os entornos que, como um big-bang, um dia a provocaram. Muito menos pré-história” 
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(1994, p. 23). A questão que fica desta afirmação do autor é que fatos seriam estes? Qual o 

contexto? Se provocaram um fenômeno, este fenômeno não mereceria uma história? Se a 

publicidade esteve e está em tudo, como afirma o autor entende-se porquê a serpente bíblica 

foi citada como uma das primeiras manifestações publicitárias (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1976, p. 

15): o mito, a religião e a ciência foram colocadas em um mesmo plano e não há incomodo 

algum com isto, pois que não há um conceito definido do que seja publicidade para que 

possa ser refutado. Sánchez Guzmán ainda pontua o problema de maneira clara: esta 

situação é fruto “da implícita utilização de diferentes concepções da publicidade que, 

evidentemente, determinam distintos critérios das etapas ou periodização de sua evolução” 

(1976, p. 15): 

Os diversos autores que estudaram o tema da publicidade, de diferentes 
perspectivas, diferem extraordinariamente quanto ao tratamento de sua 
historiografia e, mesmo, geralmente são discordantes no ponto tão básico 
como sua origem histórica histórico. Assim, enquanto alguns recorrem aos 
relatos bíblicos como o primeiro exemplo publicitário a passagem em que 
a serpente incita a Eva e ela a Adão, ou encontram o primeiro signo 
publicitário com a aparecimento do arco-íris no céu apos o dilúvio, outros 
identificam o primeiro vestígio publicitário com o obelisco de Luxor ou 
citam o celebre papiro de Tebas que se encontra no Museu Britânico, no 
qual se oferece uma recompensa por um escravo perdido; outros opinam 
que antes de imprensa só podemos falar em “pré-história” da publicidade 
e, por último, também há quem faz nascer a publicidade com a Revolução 
Francesa (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1976, p.15, tradução livre.). 

Um dos autores que provavelmente disseminou a ideia que a publicidade (sem a distinção 

prática/fenômeno) é quase tão antiga quanto o homem foi o inglês Henry Sampson. Em sua 

obra A history of advertising from the earliest times, publicada em 1874, o autor afirma que  

não é preciso hesitação alguma ao atribuir a origem de publicidade para os 
tempos remotos possíveis – para os primeiros tempos, quando a 
concorrência, causada por aumento da população, levou cada homem a 
fazer esforços na corrida pelo destaque que, desde então, cada um pudesse 
ter de uma forma ou de outra (1874, p. 33, tradução livre).  

A única distinção que Sampson faz da publicidade anterior a prensa é denominá-la como 

“antiga”. Sob este rótulo estão as placas, fachadas e anúncios encontrados na Grécia, Roma, 

Pompeia e na Assíria, não diferindo de Lampreia. Muito de seus exemplos foram 

encontrados na obra “História das Tabuletas”4 e referem-se a indicações de lugares ou 

serviço, sem fazer uso de persuasão ou divulgação intensa, caracterizando-se como 

                                                
4 O autor apenas cita o nome no livro. Acreditamos que seja  The History of Signboards :  From the Earliest Times to the 
Present Day  de John Camden Hotten, de 1866. O livro está disponível em 
http://archive.org/details/historyofsignboa00larwuoft 
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mensagens e não de um fenômeno pois, ao nosso modo de ver, o fenômeno ainda não 

existia.  

Um segundo autor que seguiu um raciocínio semelhante foi o estadunidense Frank Presbrey 

que publicou em 1929 The history and development of advertising. Apesar dos dois livros 

terem em torno de 600 páginas, Sampson dedica um espaço maior para a pré-história, 42 

páginas, enquanto Presbrey apenas 13 páginas. Os dois autores, no entanto, têm uma 

característica comum: não são historiadores, apenas interessados no assunto, provavelmente 

por motivos profissionais: Henry Sampson (1841-1981) era filho de jornalista, foi editor 

dos jornais Illustrated Sporting News, Theatrical Review e Latest News, proprietário do The 

Referee e colaborador dos jornais Morning Advertiser, Fun e Weekly Dispatch. Também 

escreveu o Dictionary of modern slang (1860) e Modern boxing, sob pseudônimo de 

Pendragon, (1978). Não há informações disponíveis sobre seu interesse por publicidade 

além da proximidade de sua profissão como jornalista e proprietário de jornal. Presbrey foi 

fundador e editor do semanário Public Opinion: A Comprehensive Summary of the Public 

Press on all Important Current Topics (1885-1905), redator publicitário e dono de agência 

The Frank Presbrey Co. Seu trabalho mais conhecido, no entanto, é o livro sobre a sua 

versão da história da publicidade. 

Presbrey, provavelmente por atuar como publicitário, faz a distinção entre duas histórias da 

publicidade: a atual5, que havia começado “ontem”, e a história de todas as formas de 

publicidade, que começou com a humanidade (1929, p.1). Apesar de reconhecer que nesta 

última história nem todos os exemplos estão relacionados com o comércio – por isto não 

poderiam ser chamados de publicidade –, justifica sua importância na diversidade de 

elementos distintivos como brasões e sinais em padarias, que representam a 

competitividade da época. O autor, entretanto, não apresenta um conceito de publicidade 

que possa esclarecer suas escolhas. 

Phillippe Schuwer, bibliólogo e editor francês de enciclopédias, também escreveu Histoire 

de la publicité em 1965. Schuwer, no entanto, tem um opinião bem distinta de Sampson e 

Presbrey. O autor entende que alguns elementos tratados como vestígios de uma antiga 

publicidade na verdade representam crenças religiosas, políticas e culturais (1965, p. 1). E, 

descorda de Presbrey, pois sem intenção comercial, estes elementos não podem ser 

consideradas publicidade mas “arte a serviço de um culto”. 

                                                
5 Início do século XX. 
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Em comum, Sampson, Presbrey e Schuwer se encaixam no perfil identificado por Lagneau 

(fazendo referência a outros três autores): 
Ela [a publicidade] não tem atraído a atenção de historiadores 
profissionais que deixam a curiosidade para alguns estudiosos diletantes. 
Seria este o motivo por que a partir de dados comuns foi possível ter sido 
escrito histórias muito diferentes? É impressionante discordância entre 
autores tão fundamentais como a fraude lesiva do ponto histórico de 
origem, data de surgimento de publicidade cuja história pode ser escrita: 
Sr. Datz coloca em evidência o obelisco Luxor, o que o Sr. Galliot zomba, 
pois para ele não pode haver uma pré-história antes de anunciar a 
impressão, enquanto que para F. Sarcey, a propaganda nasceu da 
Revolução Francesa (LAGNEAU, 1969, p. 65, tradução livre). 

Enquanto Sampson e Presbrey enxergam que publicidade praticamente nasceu com o 

homem, é importante ressaltar que nossa opinião segue em compasso com as opiniões dos 

eruditos Schuwer (1965) e Galliot (1955) e dos pesquisadores Sánchez Guzmán (1976), 

Gomes (2001), Eguizábal (2007) – entre outros autores mais recentes –, que defendem que 

ao nos referirmos à publicidade (tanto a prática quanto o fenômeno) estamos tratando do 

período iniciado pela prensa. 

O publicitário espanhol Prat Gaballí (1885-1962) escreveu em 1915 o primeiro livro sobre 

publicidade na Espanha (EGUIZÁBAL, 2007, p. 46): Una nueva técnica: la publicidad 

científica e, em 1934, Publicidad racional. Um dos objetivos do autor era dar um caráter 

científico à publicidade – preocupação recorrente na época, como a obra de Hopkins, 

Scientific Advertising, (1923) –, entretanto Gaballí também vê publicidade antes da prensa, 

que ele denomina de publicidade primitiva (1934). Para o autor essas manifestações 

ocorriam desde as primeiras trocas e são importantes serem lembradas, pois são 
simples demonstrações de que a necessidade do anúncio foi sempre 
inseparável da vida econômica, fazendo constar que a publicidade, tal 
como hoje se concebe, pouco tem a ver com os balbucios dos tempos 
primitivos e ainda com e até mesmo com os séculos incorporados 
documentalmente a História até o momento da popularização da imprensa 
(1934,  p.1).  

O vínculo publicidade/economia é um fato, mas não é o único que identifica o fenômeno da 

publicidade. O problema no ponto de vista de Gaballí é falar em publicidade primitiva pois 

isto seria afirmar que havia publicidade.  

Apesar de não concordamos com Sampson, Presbrey e Gaballí sobre a existência de 

publicidade antes da prensa, é certo que os exemplos que relatam nos servem com indícios 

de um fenômeno bastante futuro. Começando pelos exemplos mitológicos, encontramos 
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dois: o já citado exemplo da serpente bíblica que persuade Eva é o primeiro. O segundo é o 

exemplo da deusa Vênus que pede a Mercúrio que procure Psique, diga suas características 

principais e ofereça recompensa (SAMPSON, 1874, p.36; PRESBREY, 1928, p. 4).  

Muito melhor que a serpente bíblica, certamente o grito foi uma das mais comuns 

manifestações pré-fenômeno (e certamente, sob este ponto de vista, ainda não foi de todo 

descartado). Manifestação instintiva, de início avisava sobre algum perigo ou da 

possibilidade de caça. A medida que a vida primitiva transforma-se em comunidade, passa a 

ser usado “um dos instrumentos fundamentais necessários à troca de mercadoria” (SANCHÉZ 

GUZMÁN, 1976, p. 46), inaugurando a relação milenar entre o comércio e a comunicação, 

no caso a interpessoal.  

De acordo com Sánchez Guzmán, as primeiras centros comerciais aconteceram em torno de 

templos. Assim aconteceu em Uruk, cidade da Babilônia, em 2800 a.C., e na Suméria, em 

2700 a.C: tanto os cultos quanto a pesca, o artesanato e a importação eram regulamentados 

e estavam a serviço do poder. Em 1900 a. C, os assírios eram o grandes comerciantes. Suas 

colônias mercantis eram chamadas de Karum (porto), sendo que a cidade de Kanesh tornou-

se o centro comercial assírios mais importantes da região e Karum passou a ser usado com 

sinônimo de comerciantes da cidade (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1976). Um segundo registro de 

comércio organizado é do Império Persa em 700 a.C. onde foram criadas as primeiras 

moedas metálicas e “uma pessoa encarregada de atrair, mediante gritos ajudados com o som 

de algum instrumentos, os possíveis compradores” (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1976, p. 48, 

tradução livre). Na Babilônia, de acordo com Presbrey (1929, p. 3), os comerciantes já 

empregavam camelôs pregoeiros e identificavam suas lojas. 

Depois da Suméria e da Assíria, foi na Grécia e em Roma que o comércio apareceu, já sem 

a mesma importância e controlados pelos governos. Os pregoeiros não foram exclusivos da 

região mas certamente foram os que mais se destacaram. Na Grécia, os heraldos (kérux) – 

assim chamados pois estariam sob a proteção do deus Hermes, “deus do comércio e da 

sorte, possuidor da eloquência” (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1979, p. 49) –, além de servirem aos 

comerciantes, eram os intermediários entre o poder real e os cidadãos: 
sua significação como portador do poder real e a variedade de suas 
funções repassam, em muito, o campo estrito do comércio, e, desde cedo, 
impedem qualquer intento de procurar neles um aspecto diferenciado de 
persuasão comercial tal como possui a publicidade de nossos dias  
(SÁNCHEZ GUZMÁN, 1976, p. 49-50).  
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Na Grécia era comum colar inscrições nas estátuas dos templos. Conhecidos como 

“divindades infernais e demônios” clamando por vingança aos deuses para aqueles que os 

roubaram (PRESBREY, 1929, p.5; SAMPSON, 1874, p. 34).  

Em Roma, os pregoeiros (praeco) eram admirados apenas pelos comerciantes pois que a 

população os relacionavam com um asno que perdera a voz (rouquidão) de tanto gritar 

(SCHUWER, 1965). Suas funções eram semelhantes as dos heraldos gregos, servindo 

também ao Estado (SANCHÉZ GUZMÁN, 1976 p. 51) ao mesmo tempo que movimentavam o 

povo em torno das mercadorias, e atrações diversas como domador de serpentes, 

curandeiros (SCHUWER, 1965). Para Sampson, o mais importante é que a publicidade na rua 

nasceu em Roma: “Publicidade de rua, em sua forma mais original entre nós, era, portanto, 

sem dúvida, deriva dos Romanos; e este sistema gradualmente cresceu até, a Idade Média, 

não havia praticamente uma casa de negócios sem um sinal distintivo ou publicidade” 

(1874, p. 23).  

Roma e Pompeia também tem importância histórica para Presbrey pois em seus registros é 

possível “encontrar publicidade, na acepção moderna do termo”, com elementos 

persuasivos (1929, p. 6). Também era comum encontrar tabuletas que serviam como 

identificadores de padarias, barbeiros, casas de banho. Em Pompeia foram encontrados os 

álbuns, paredes caiadas e própria para colar cartazes (sob autorização). 

Durante a Idade Média, os pregoeiros continuam a se destacar, tanto em função do Estado 

quanto comercialmente. E como nos lembra Sampson, as “proclamações e anúncios oficiais 

afins, foram provavelmente as primeiras espécies de publicidade de rua, como hoje 

compreendemos o termo” (1874, p. 25). Esta afirmação possui dois pontos importantes para 

serem observados: a primeira é o fato que o “agora” do autor é de quase 150 anos atrás, 

quando havia apenas o jornal como meio de massa e o que se compreendia como 

publicidade está longe de ser o que temos visto, principalmente, nos últimos 60 anos com o 

advento da televisão; a segunda observação é sobre os termos proclamações e anúncios 

oficiais, estão nitidamente relacionados com a visão jurídica do termo publicidade/publicity: 

dar publicidade, tornar público. De qualquer modo, os pregoeiros desse período são mais 

organizados, particularmente na França do século XIII, onde passam a se unir em forma de 

corporações (Sanchez Guzmán, 1976, p. 52).  

Outros dois formatos interessantes foram os “siquis” e os símbolos usados como 

identificadores em brasões e tabuletas. A expressão “si quis” (se alguém) era bastante 
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comum em avisos públicos na Roma Antiga. Na Inglaterra medieval, anúncios escritos a 

mão começavam com a expressão “se alguém deseja” e ganharam o apelido de siquis. Os 

primeiros siquis foram produzidos por jovens eclesiásticos em busca de um ordem religiosa, 

e colocados nas portas das igrejas. Posteriormente outros profissionais em busca de 

emprego também fizeram o mesmo (professores, serventes) e depois, produtos também 

foram anunciados. Com o tempo, os siquis tornaram-se elaborados, passaram a ser 

impressos (1480) e a fazer uso da persuasão (PRESBREY, 1929, p. 15).  

Os siquis são um bom exemplo de como o analfabetismo e a prensa influenciaram no 

desenvolvimento da publicidade (tanto prática como fenômeno). O analfabetismo como 

empecilho real: não foi à-toa a escolha das igrejas para divulga-los. Este era o espaço mas 

adequado para encontrar alfabetizados, a começar pelo próprio clero que, além disso, 

conhecia como poucos seus frequentadores. E como os siquis eram manuscritos, havia uma 

dificuldade inerente em poder reproduzi-los. Não por acaso a grande “media” eram os 

pregoeiros. 

Um outro ponto curioso, presente tanto na Antiguidade como na Idade Média é a não-

institucionalização do comércio. Acontecia em algumas regiões enquanto em outros a 

economia era basicamente de subsistência. Na Grécia e em Roma, mesmo que em alguns 

momentos houvesse o interesse comercial, o foco maior era dar “publicidade” no sentido de 

tornar público. E na Idade Média, quem mais fazia uso dos pregoeiros eram os senhores 

feudais. 

Por fim, o uso constante de imagens, desenhos, símbolos, ainda que mostre um interesse em 

se tornar conhecido, sugere mais um a vontade em ser identificado por especialização 

(padaria, barbearia) do que a necessidade em se diferenciar da concorrência, até porque o 

mercado parece ser incipiente. 

Assim como Schuwer citado no início do trabalho, Sánchez Guzmán também vê nestes 

exemplos, mais manifestações socioculturais do que a intenção publicitária. Tendemos a 

concordar já que a publicidade se faz com uma demanda (seja por excesso de produção ou 

por concorrência, ambos ausentes nos períodos acima citados), com uso da persuasão e por 

uma divulgação massiva. Estes elementos, é bem verdade, são próprios do que alguns 

denominam de “publicidade comercial”, diferenciando-a da publicidade institucional. 

Provavelmente esta última seria mais facilmente encontrada, pelo menos no que diz respeito 

a intenção, mas  não parecia este ser o interesse de autores como Sampson e Presbrey. 
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É somente a partir do século XV, com a invenção da prensa, que em Roma começam a 

serem vistos cartazes afixados com claro propósito comercial. Desde então que passamos a 

ver o desenvolvimento da publicidade, particularmente de seu fenômeno: inovações 

técnicas – particularmente da impressão – e socioeconômicas, como a implantação do 

capitalismo, a emergência do Estado moderno, fundado em modelos de poder assentados na 

comunicação (cuja forma mais acabada virá com a democracia) e o desejo de informação 

do homem renascentista (SANCHÉZ GUZMÁN, 1976, p. 27). Período este, que será estudado 

em um outro momento. 
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