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1. Introdução
A publicidade, de um modo geral, é um gênero textual permeado por signos verbais e não verbais que tendem a refletir as

ideologias, as mudanças e os comportamentos sociais de uma determinada época. Marcuschi (2002) caracteriza os gêneros como sendo
fenômenos dinâmicos e interativos, isto é, são considerados peças da sociedade. Segundo ele, cada vez que interagimos, lançamos mão
de um ou mais gêneros com diferentes propósitos comunicativos. Nesse sentido, as descobertas feitas no campo da Linguística Textual
aliadas às da Análise do Discurso (de vertente francesa) são bastante significativas para esta pesquisa porque nos permitem entender
como a publicidade parte de valores sociais vigentes, para elaborar seu texto direcionado a determinado tipo de público-alvo.

Em se tratando de um público feminino, iremos perceber durante a análise dos anúncios publicitários que, tanto o anunciante
quanto o publicitário, precisaram buscar estratégias de venda diferenciadas. Isto porque nas décadas de 50, 60 e 70, por exemplo, a
maioria das mulheres não detinha o “poder de compra”, pois eram donas de casa e estavam sob a “guarda” do pai ou do marido, que
eram os seus provedores financeiros. Nessas décadas, os valores sociais focalizavam a construção de uma identidade de mulher, mãe
e/ou dona de casa exemplar, sempre preocupada com o bem-estar da família. Já no ano de 2007, a mulher mostra-se mais independente
financeira e socialmente, pois é ela quem escolhe o que deve ou não fazer e como deve ou não agir.

Pensando nessas questões, selecionamos três anúncios publicitários oferecendo produtos diferenciados, o primeiro deles sobre
uma marca de carros (“Volkswagen”), o segundo sobre uma marca de sabão em pó (“Omo”1) e o terceiro sobre uma marca de azeite de
oliva (“Andorinha”), para serem analisados durante uma aula do curso de Graduação em Letras de uma faculdade particular de Minas
Gerais. O objetivo maior dessa atividade foi o de orientar os graduandos (a maioria deles mulheres) na leitura desses anúncios,
fazendo-os perceber quais são os elementos lexicais e semióticos empregados pelos anunciantes na construção das identidades
femininas associadas aos produtos anunciados. Consideramos essa atividade de suma importância para o desenvolvimento de uma
leitura verbo-visual crítica e contextualizada, pois as peças publicitárias são gêneros textuais que acompanham as mudanças e/ou
transformações sociais e analisá-las significa conhecer o modo de pensar e de agir de uma determinada época, principalmente no que
diz respeito às relações dialógicas estabelecidas entre os anunciantes e o público feminino.

Feitas essas colocações, passaremos à discussão do discurso publicitário como um mecanismo de projeção identitária.

1 A palavra “Omo” é uma sigla formada pelas iniciais da expressão inglesa “Old Mother Owl” (velha mãe coruja). Informação disponível em:
http://www.unilever.com.br/Images/Omo_tcm95-106348.pdf. Acesso em 22/03/2014.
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2. O discurso publicitário e a projeção identitária
Conforme mencionamos, Marcuschi (2002) afirma que os gêneros textuais são fenômenos dinâmicos porque sempre que

interagimos recorremos a eles e essa interação não é neutra ou simétrica. Interagir, na maioria das vezes, representa uma forma de
controle social no contexto de uma prática discursiva – um exercício de poder. Com exemplo disso, podemos mencionar as situações
de interação que envolvem as relações entre pais e filhos, patrões e empregados, professores e alunos etc. Desta forma, a publicidade
exerce uma forte influência no contexto social ao veicular mensagens comerciais, nas quais há uma manipulação disfarçada para
convencer e seduzir, sem transparecer suas verdadeiras intenções, ideias e sentimentos, pois ora vale-se da sedução ora da persuasão
para convencer o seu consumidor. O recurso persuasivo é bastante explorado nos anúncios publicitários por ser uma forma velada para
o convencimento, o discurso publicitário manipula suavemente, ou seja, molda-se o discurso para convencer e persuadir2. No
entendimento de Ribeiro (2003: 122):

Tanto persuadir como seduzir tem em comum o controle do outro. No entanto, na persuasão esse controle relaciona-se à
razão e, na sedução, à emoção. O princípio da persuasão fundamenta-se no ato de fazer o outro crer em algo, por meio de
um rigor lógico, com vistas à sua adesão. Já o princípio da sedução é o de dar prazer ao outro, ou seja, o de levá-lo a
experimentar estados emocionais agradáveis que provoquem alterações em seu comportamento.

Na nossa sociedade, uma pessoa é valorizada pelo que tem e não pelo que é; aproveitando-se disso a publicidade percebe que a
posse de objetos proporciona a “felicidade”, daí usa de recursos imagéticos e linguísticos para seduzir o público-alvo, dando a ilusão
de bem-estar e êxito. Por isso, no discurso publicitário há uma verdadeira manipulação do discurso, dos símbolos linguísticos para
mediar os objetos e as pessoas. Em outras palavras, a publicidade cria nas pessoas a falsa ilusão de elas necessitarem daquele produto,
por mais supérfluo que ele seja, cria uma ideia de aceitação e de projeção social, pois quem adquire determinado produto é porque
pode pagar por ele.

Segundo Leite (2003: 101),

indiscutivelmente, a propaganda é um instrumento de manipulação social que integra nosso cotidiano. Pretende-se
convencer nas entrelinhas, no espaço entre o dito e o não-dito, para vender o produto e fazer crer que ele não tem somente
valor utilitário, mas principalmente, possui um valor simbólico, que confere status e poder para quem o adquire.

2 A respeito dessa discussão sugerimos a leitura de Arruda e Lazarini (2010). A seleção lexical e outras semioses para a construção identitária em anúncios
publicitários. In: II Fórum Internacional de Análise do Discurso, 2010, Rio de Janeiro. Discurso, Texto e Enunciação. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. p. 268-277; e
Lazarini e Arruda (2010). Efeitos de sentido em anúncios publicitários direcionados ao público feminino. In: III Colóquio ALED Brasil, 2010, Recife. Discurso e
práticas sociais, 2010, p. 1249-1267.
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Nesse sentido, a linguagem empregada na publicidade tem um estilo diferente porque, nela, o anunciante e o publicitário,
mesmo antes de produzirem o texto, utilizam recursos especiais para atingir cada tipo de público e em diferentes épocas. Como
exemplo de tal comportamento, podemos mencionar o caso do sabão em pó Omo, primeiro detergente em pó produzido no país, que
realizou diversas campanhas distribuindo amostras do produto para que as donas de casa pudessem experimentá-lo e, assim, mudassem
a maneira de lavar roupa e passassem a confiar na eficácia do produto e a necessitar dele. Isto porque, nas décadas de 60 e 70,
especialmente, o ato de lavar a roupa não representava simplesmente retirar a sujeira, mas uma forma de cuidar e de zelar pela família.
Ações como esta costumam acontecer ainda hoje porque a linguagem publicitária é retórica, isto é, tem a intenção de persuadir,
convencer o outro, levar o outro à compra através da palavra ou a mudar suas atitudes. Além de a publicidade mostrar valores sociais,
mitos e ideais, utiliza-se de recursos da língua - fonéticos, léxico-semânticos ou morfossintáticos -, objetivando o consumismo sem
reflexão pelo público-alvo (Carvalho, 2002:13).

Tendo conhecimento de que a linguagem é essencialmente argumentativa e interativa, o discurso publicitário, aproveitando-se
disto, utiliza consciente e racionalmente todos os instrumentos necessários para a manipulação, quer sejam eles linguísticos e/ou
imagéticos. Nesse discurso privilegia-se uma linguagem despojada e sintética, criticando permanentemente o emprego de expressões
supérfluas e de paráfrases, ou seja, há uma predominância de um discurso direto, prefere-se ir direto ao assunto, com isso ferem-se
algumas regras gramaticais para se atingir o público-alvo. Compartilhando desse ponto de vista, Sodré & Ferrari (1978: 45) comentam
que:

Usar adequadamente palavras combinadas entre si não significa obediência rigorosa à gramática, sobretudo se levarmos
em conta que o discurso comunicativo acompanha a evolução da língua e pretende uma linguagem, tanto quanto possível,
coloquial. Escrever bem não é, pois, sinônimo de escrever “certo” – não se domina uma língua apenas pela propriedade
com que se aplicam suas regras gramaticais. Mas até mesmo para manejá-la “erradamente” é preciso conhecer-se o certo”.
O aparato gramatical (normativo) é necessário para uma distinção básica: entre o texto mal cuidado, redigido sem nenhuma
intenção estilística, e o texto moderno, solto, desvinculado da retórica excessiva e do purismo. Insurgir-se contra a
gramática não é cair no extremo oposto: deixá-la de lado, de maneira preconceituosa. Neste caso, o resultado será
igualmente artificial.

Nos anúncios publicitários selecionados, perceberemos a linguagem adotada, bem como a grafia das palavras variam com o
passar das décadas. E essa variação tem a ver com as ideologias e as regras gramaticais vigentes em cada época.

Quanto aos temas culturais adotados para a elaboração das publicidades, há a possibilidade de escolha entre temas clássicos
(tradicionais) ou novos (adeptos a mudança). De acordo com Carvalho (2002: 107) destacam-se cinco temas preferidos: criança,
família, sexualidade, mulher e símbolos de status. Estes temas também foram preferidos pelos publicitários dos três produtos elencados
nesta pesquisa.

Já que a palavra não funciona isoladamente fora de um contexto, pois se transforma independente se empregada em seu sentido
denotativo ou conotativo, devemos considerá-la como explicação da imagem publicitária; assim, a palavra revela a expressão de uma
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sociedade, ou seja, baseia-se numa natureza sociocultural. Talvez, os temas sugeridos por Carvalho, sejam reflexos dos anseios de uma
sociedade capitalista, na qual o prazer individual se sobrepõe ao coletivo.

As palavras revelam, ainda, traços identitários constitutivos dos sujeitos de cada época, pois ao refletirmos sobre o processo de
construção identitária, nos debruçamos sobre o fato de que a identidade não é uma qualidade inerente de uma pessoa, uma vez que ela
nasce na interação com outros indivíduos (Moita Lopes, 2002) e pode se reconfigurar ao longo da trajetória do sujeito. A identidade
feminina, por exemplo, sofre constantes processos de reconfiguração porque a mulher vem se tornando cada vez mais independente
financeiramente. Nesse sentido, estudar o discurso publicitário como um espaço de projeção de traços identitários sociais e discursivos
significa reconhecer a força da mídia na construção dos valores sociais.

No “Dicionário de Análise do Discurso”, o termo “identidade” é apresentado da seguinte maneira:

a identidade do sujeito do discurso se constrói de duas maneiras diferentes, em dois domínios que são ao mesmo tempo
distintos e complementares, ambos construindo-se em articulação com o ato de enunciação: uma identidade dita “pessoal”,
uma identidade dita de “posicionamento”. A identidade pessoal não é somente psicológica ou sociológica; ela é dupla.
(Charaudeau & Maingueneau, 2008: 266).

Nesse sentido, a identidade pessoal é dupla porque pode ser distinguida em: uma identidade psicossocial e em uma identidade
discursiva. A identidade psicossocial, dita “externa”, a do sujeito comunicante, pode ser entendida como um conjunto de traços que
definem uma pessoa segundo sua idade, seu sexo, seu estatuto, seu lugar hierárquico, sua legitimidade para falar, suas qualidades
afetivas, de acordo com o ato de linguagem. Já a identidade discursiva, dita “interna”, a do sujeito enunciador, pode ser descrita com a
ajuda de categorias locutivas (refere-se aos modos de enunciação alocutivo, elocutivo e delocutivo)3, de modos de tomada de palavra,
de papéis enunciativos etc. A identidade discursiva também se refere ao estilo e ao tom projetados pelo sujeito comunicante, abarca os
temas que são mobilizados pelo sujeito, de acordo com as situações de comunicação nas quais ele se engaja. Portanto, as estratégias
discursivas resultam da articulação entre os traços de identidade externos e internos.

A identidade de posicionamento caracteriza a posição ocupada pelo sujeito em um campo discursivo em relação aos sistemas
de valor que aí circulam. Estes valores não são absolutos, mas estão em função dos discursos produzidos pelo próprio sujeito (cf.
Charaudeau & Maingueneau, 2008).

3 O ato de enunciação alocutivo caracteriza-se pelo fato de que “o locutor implica o interlocutor em seu ato de comunicação e lhe impóe o conteúdo de seu
propósito”; o elocutivo caracteriza-se pelo fato de que “o locutor situa seu propósito em relação a ele mesmo”; e o delocutivo caracteriza-se pelo fato de que “o
locutor deixa que o propósito se imponha como tal, como se ele não fosse responsável por ele” (Charaudeau 1992, 2008).
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Cabe destacar que, tanto no caso da identidade pessoal quanto na de posicionamento, as identidades resultam, simultaneamente,
(i) das condições de produção inscritas na situação de comunicação e dos pré-construídos4 mobilizados pelo sujeito; e (ii) das
estratégias que o enunciador põe em funcionamento de maneira mais ou menos consciente. Considerar o aspecto psicossocial, a
diversidade de papéis que o sujeito pode exercer nas diversas interações, leva-nos a pensar a identidade social não como fenômeno
imutável, que corresponderia à essência do sujeito, mas como processo dinâmico, interacional, resultante do jogo entre enunciador
instância de produção) e enunciatário (instância de recepção).

O nome e a credibilidade de uma marca também contribuem significativamente para esse processo de persuasão e de
construção das identidades. Na concepção de Maingueneau (2008),

O nome de uma marca, como qualquer nome próprio, está associado a um conjunto variável de representações
sedimentadas ao longo do tempo, uma “imagem de marca”, sobre a qual a empresa deve agir constantemente. A evolução
dessa imagem se deve em boa parte aos discursos que a empresa emite e emitiu sobre ela mesma e sobre seus produtos, em
particular pela publicidade. Por mais que uma marca se coloque como uma identidade5 que transcende os enunciados que
ela produz, ela é, na realidade, modificada por esses enunciados: tais enunciados podem reforçar ou, ao contrário,
modificar essa imagem. De um enunciado a outro, ela se esforça por tecer um discurso que lhe seja próprio por intermédio
das histórias que ela conta. A marca encarna, assim, sua identidade por intermédio dos discursos que ela produz, e a esse
respeito o processo de incorporação desempenha um papel importante, pois ele é mediador entre o princípio abstrato
representado pela marca e os conteúdos que ela pretende veicular (p. 212-213).

Nos três anúncios publicitários, a serem analisados, perceberemos que a marca dos produtos anunciados já possui uma história
e uma credibilidade perante os consumidores brasileiros. E, apesar destes produtos terem o público feminino como alvo de consumo,
as identidades projetadas não são as mesmas porque as categorias variam.

Portanto, as identidades construídas, bem como as categorias evocadas serão estudadas começando pela leitura e investigação
da seleção lexical (linguagem verbal) e imagética (linguagem não verbal) feita pelos anunciantes, partindo-se do intradiscurso em
direção ao interdiscurso.

4 O pré-construído refere-se aos elementos ligados a um já-dito, pertencentes aos discursos que integram um universo discursivo em uma dada etapa da história.
Assim, os diversos domínios de atividade social, as diversas formações ideológicas, expressas por formações discursivas, estabelecem memórias, constituídas de
elementos pré-construídos que serão, então, atualizados ou não, nos discursos dos sujeitos, indicando suas pertenças, suas filiações ideológicas. Por isso, é
possível, então, atribuir uma identidade de posicionamento ao discurso proferido por um sujeito.
5 Grifos do autor.
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3. A leitura como prática social e os conhecimentos acionados
Hoje, cada vez mais, professores e alunos compartilham do mesmo ponto de vista: ler não é simplesmente reproduzir oralmente

as palavras escritas numa folha de papel. O ato de ler deve ser encarado como uma prática social constante, pois realizar a leitura de
um gênero textual significa saber reconhecer as peculiaridades e os propósitos comunicativos que o envolvem. Significa, acima de
tudo, compreender tanto as informações explícitas quanto as implícitas, isto é, compreender as mensagens subliminares e as múltiplas
semioses constitutivas do discurso publicitário.

É consenso, também, entre os pesquisadores da Linguística Textual, como Koch e Elias (2007), que a atividade de leitura é
bastante complexa por requerer os conhecimentos linguístico, enciclopédico e interacional (ilocucional, comunicacional,
metacomunicativo e superestrutural)6. Sucintamente, esses conhecimentos podem ser definidos da seguinte maneira:
a) linguístico abrange o conhecimento gramatical e lexical;
b) enciclopédico ou de mundo refere-se aos conhecimentos relacionados às vivências pessoais;
c) interacional refere-se às formas de interação por meio da linguagem.

Além desses conhecimentos, outros fatores também entram em cena no momento da leitura das peças publicitárias e, de certa
forma, influenciam na compreensão e na decodificação do leitor sobre as informações a respeito do produto ofertado. Dentre eles,
podemos mencionar: o suporte no qual os textos estão materializados (considerando as diferentes esferas comunicativas nos quais
circulam) e as linguagens verbal e não verbal utilizadas na construção de cada anúncio, assim como as informações referentes ao
anunciante ou ao tipo de produto anunciado.

Pelo fato de a prática da leitura de publicidades exigir do aluno uma gama variada de conhecimentos linguísticos, semióticos e
metagenéricos, percebemos que este gênero textual vem ganhando espaço nos livros didáticos e nas análises feitas na sala de aula.
Além do mais, os alunos geralmente se interessam pela leitura de publicidades por ser um gênero como eles costumam dizer “gostoso
e interessante de ler”. Talvez, por essa razão, o desafio de se criar o hábito de leitura possa ocorrer a partir de peças publicitárias,
devido ao seu poder de sedução, produzido pelas escolhas imagéticas e linguísticas. Ao se optar por praticar a leitura sob o viés
publicitário é preciso estarmos atentos para não nos restringirmos ao estudo meramente da forma do gênero captado e, sim, tentar
despertar a criticidade do aluno, a fim de que ele possa perceber qual é função de se ter escolhido um gênero e não outro para divulgar
um produto

No entanto, cabe destacar que, em muitas instituições de ensino, a prática da leitura nas aulas de língua portuguesa tem se
desfocado por causa da exigência da interdisciplinaridade dos conteúdos, que atribui ao professor desta disciplina a missão de elaborar
tarefas relacionadas aos denominados “temas transversais”, como se ele fosse o único responsável por desenvolver a competência
leitora dos alunos. Entendemos que essa responsabilidade é de todos, pois não é só na aula de língua portuguesa que se formam leitores
proficientes e se desenvolvem estratégias de leitura.

6 Para aprofundamento dos conhecimentos requeridos para a leitura ver Koch e Elias (2007: 39-56).
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Em suma, devemos conceber as práticas de leitura considerando as várias esferas culturais nas quais se materializam e
utilizando gêneros textuais variados, pois só assim estaremos capacitando o nosso aluno a se tornar um cidadão pleno, capaz de saber
agir e interagir nas mais variadas situações sociais. Sendo assim, é necessário que os alunos aprendam a fazer leituras semióticas sobre
a imagem, sendo que ao professor cabe a tarefa de esclarecer que desde a cor escolhida para o anúncio até a disposição da imagem na
página de uma revista, por exemplo, possui um objetivo, o qual pode se relacionar à compreensão, à memorização e à credibilidade do
produto anunciado.

4. Como tudo começou: discutindo a leitura e a análise dos anúncios publicitários selecionados
A ideia de escrever este artigo surgiu a partir de uma experiência leitora real oriunda de duas aulas, de aproximadamente 50

minutos cada, ministradas num curso de Graduação em Letras/Licenciatura, de uma faculdade particular de Minas Gerais. Na aula
anterior, os alunos haviam estudado alguns conceitos-chave da Análise do Discurso francesa, como enunciador, enunciatário, contrato
de comunicação, intradiscurso, interdiscurso, dentre outros. Então, a proposta foi que eles lessem e analisassem oralmente os três
anúncios publicitários exibidos pela professora no data-show, partindo do intradiscurso em direção ao interdiscurso7, objetivando
identificar quais são as identidades femininas construídas e/ou projetadas.

Durante a leitura e análise dos anúncios, a professora chamou a atenção dos graduandos para o fato de que esse gênero textual
requerer alguns procedimentos diferenciados quanto à maneira de se lido. Tradicionalmente, descreve-se a leitura como um processo
que se dá da esquerda para a direita e de cima para baixo. Esse modo de se ler não se aplica à peças publicitárias, uma vez que a
disposição das informações ocorre, de uma forma geral, na diagonal (canto superior esquerdo ao canto inferior direito).  Além disso,
para se compreender como se constrói o discurso publicitário é preciso relacionar o código verbal e o não verbal, pois são
complementares entre si para se produzir o efeito de sentido pretendido por quem o elabora.

Ao partirmos do texto publicitário como uma alternativa para as práticas de leitura, devemos ponderar que esse tipo de discurso
emprega recursos retóricos para convencer/modificar atitudes e comportamentos. Em busca de propagar a ideologia consumista atual,
os publicitários recorrem as mais diferentes estratégias de convencimento e/ou persuasão, uma delas é a que nos interessa nessa
pesquisa, a saber: captar um gênero do cotidiano para divulgar um produto. Vejamos como isso se deu em cada um dos anúncios
publicitários selecionados, nos dois níveis discursivos supracitados.

7 Esta divisão foi realizada apenas para fins didáticos, pois sabem a construção dos discursos não ocorre de maneira separada.
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1º. ANÚNCIO: automóvel “Fusca”

Figura 1: anúncio publicitário da década de 60.
Fonte: historiadapublicidade.blogsport.com.br/2009/01/propagandas.antigas-de-fusca.html. Acesso em 25/08/2013.

A) Análise intradiscursiva

No nível intradiscursivo, a primeira coisa que chamou a atenção dos graduandos foi a quantidade de tarefas atribuídas à mulher
em relação ao homem. Numa primeira leitura, eles perceberam que, visualmente, há mais elementos gráficos e visuais do lado direito
do anúncio, onde está localizada a mulher e os filhos, do que do lado esquerdo, onde está o homem. No entanto, é o homem quem
detém a posse do automóvel. Vejamos as tarefas atribuídas a cada um dos possíveis cônjuges:
a) Êle (o homem) – de manhã vai ao trabalho e volta à noite
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b) Ela (a mulher) – leva as crianças à escola, vai à feira, vai ao cabeleireiro, vai buscar mamãe, busca as crianças da escola, busca os
sobrinhos para brincar com as crianças que voltaram da escola, vai à costureira, leva mamãe para casa, vai fazer compras na
cidade, devolve os sobrinhos, vai visitar as amigas, vai ver como titia Celina está passando, volta à casa de uma amiga para
apanhar a bolsa que tinha esquecido etc. etc. etc.

Diante de tantas atribuições, o anunciante faz o seguinte questionamento: “Não é justo que ela tenha um Volkswagen só para
ela?”. Neste enunciado o que está colocado em evidência não é o modelo do automóvel (Fusca), mas a marca (Volkswagen).

Ainda com relação aos elementos gráficos, os graduandos observaram a grafia da palavra “êle”, que não recebe mais o acento
circunflexo.

Com relação aos elementos não verbais, o que lhes chamou a atenção foi a cor do anúncio (branco e preto), o tamanho ocupado
pelo Fusca na página, a vestimenta do homem – mais elegante, usando terno, gravata e segurando uma maleta de trabalho – e a mulher
vestindo uma roupa mais simples e segurando o casal de filhos pelas mãos. A posição dos personagens também é diferente. O homem
aparece de frente para o leitor, de pernas cruzadas e encostando a mão direita no automóvel. Já a mulher aparece de frente para o
homem e de lado para o leitor, com o casal de filhos encostados nela e de frente para o provável pai.

B) Análise interdiscursiva
Em relação ao interdiscurso, eles observaram que a mulher realmente não dará conta de executar todas essas tarefas e mais

aquelas atribuídas à rotina do lar (como lavar, passar, cozinhar etc), se ela não possuir um automóvel que possa auxiliá-la a se deslocar
de um lugar para outro, facilitando a sua vida. No entanto, problematizaram o fato de a mulher não trabalhar na década de 60 (época de
lançamento do Fusca) e depender financeiramente do pai ou do marido. Na percepção deles, este foi o motivo pelo qual o anunciante
focalizou o homem como sendo o provável consumidor do produto, isto é, aquele que comprará o carro para presentear a mulher. Eles
destacaram que, apesar de a mulher não ter condições financeiras de comprar o automóvel, o anunciante se coloca ao lado dela,
mostrando-se uma pessoa justa. Ao utilizar-se desta estratégia o anunciante consegue atingir tanto o homem quanto a mulher, pois elas
também devem ser valorizadas socialmente pelas inúmeras atividades executadas diariamente.

Outro ponto problematizado foi a nítida separação dos espaços ocupados pelo homem de um lado e a mulher de outro e os
filhos inseridos no espaço pertencente à mulher. Segundo os graduandos, ainda hoje cabe à mulher a tarefa de cuidar dos filhos,
mesmo nos casos em que o casal se separa, geralmente, cabe à ela a guarda dos filhos.

C) As identidades femininas construídas
A primeira imagem visualizada pelos graduandos mostra uma mulher que está acompanhada de um casal de crianças,

possivelmente seus filhos, e aparenta ser jovem, pois as mulheres, naquela época engravidavam cedo. Ela mostra-se sorridente e parece
estar de bem com a vida. Após a leitura do texto, surgiram outras identidades a respeito desta mulher elencadas abaixo:
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 leva as crianças à escola e busca as crianças da escola  mãe responsável e protetora.
 vai à feira  mãe e esposa preocupada com a alimentação e a saúde da

família (adquire produtos naturais)
 vai ao cabeleireiro  mulher, mãe e esposa vaidosa e asiada
 vai buscar mamãe e leva mamãe para casa  filha zelosa e protetora
 busca os sobrinhos para brincar com as crianças que

voltaram da escola e devolve os sobrinhos
 tia e mãe zelosa, protetora e preocupada com o bem-

estar/entretenimento dos filhos e dos sobrinhos.
 vai à costureira  mulher, mãe e esposa vaidosa
 vai fazer compras na cidade  moradora de bairro ou vila e não do centro (cidade)
 vai visitar as amigas  mulher amiga e carinhosa
 vai ver como titia Celina está passando  sobrinha zelosa e preocupada com o bem-estar da tia
 volta à casa de uma amiga para apanhar a bolsa que tinha

esquecido etc. etc. etc.
 mulher amiga e assoberbada com tantos afazeres

Em síntese, os graduandos chegaram à conclusão de que é praticamente impossível uma mulher realizar todas essas tarefas a
pé. Donde vem a asserção: “ela merece ter um Volkswagen só para ela”. Sob o ponto de vista deles, a anunciante exagerou na
quantidade das tarefas, mas, talvez, tenha sido essa uma estratégia usada conscientemente para convencer a ela e ao marido sobre a
necessidade de possuir o automóvel. Dito de outra maneira, investir na compra de um Fusca não é algo supérfluo.

2º. ANÚNCIO: sabão em pó “Omo”
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Figura 2: anúncio publicitário da década de 50
Fonte: www.gruposerafim.com.br/fotos-antigas-de-propagandas/

A) Análise intradiscursiva
Em comparação ao anúncio anterior, os graduandos, logo de início, perceberam que este apresenta mais cores, destacando-se o

branco (cor da roupa que está sendo lavada no tanque, que já foi lavada e passada pela mulher e pela menina e que está presente,
também, na caixa de Omo) e o azul (cor do pó do sabão e uma das cores da caixa)8 . Ainda com relação às cores, eles observaram que
tanto a mulher quanto a menina, provavelmente mãe e filha, localizadas do lado direito do anúncio, estão trajando um vestido da

8 De acordo com as pesquisas realizadas por Santoniero (2003), a cor azul do pó talvez tenha sido escolhida para fazer referência à cor do anil, muito usado pelas
lavadeiras para branquear as roupas.
Informações disponíveis em: http://www.mackenzie.com.br/fileadmin/Pos_Graduacao/Doutorado/Letras/Cadernos/Volume_3/A_identidade_da_mulher.pdf.
Acesso em 02/04/2014.
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mesma cor e estampa. Além disso, elas repetem, sorridentes, o mesmo gesto, o de segurar uma pilha de roupas (lençóis ou toalhas)
muito brancas.

Além da imagem principal, eles identificaram uma imagem um pouco menor, mas não menos importante, localizada do lado
esquerdo do anúncio, o desenho de uma mulher lavando roupas no tanque, uma hábito comum na época, pois as primeiras máquinas de
lavar só começaram ser fabricadas no Brasil por volta de 1959. E, na parte inferior do anúncio aparece a imagem da caixa de Omo
jorrando um pó azulado. Discutidas as imagens, eles passaram à próxima etapa, a da leitura e análise dos elementos verbais.

Na parte superior do anúncio, eles observaram que o anunciante fez um pergunta retórica: “O quê? Lavar sem sabão?”,
respondida em seguida por ele mesmo “Sim! A alvura que só Omo dá torna o sabão antiquado!”. Os alunos destacaram que as
mulheres não lavavam sem sabão, pois elas utilizavam sabão em barra e não o em pó, que era novidade na época. Por isso, o
anunciante chama a atenção das mulheres para o fato de que usar Omo é ser moderna, pois, do contrário, a mulher estará sendo
antiquada, por usar um sabão antiquado. Abaixo, desta pergunta retórica aparecem três textos. Vejamos:

Texto 1: É miraculosa a potência da limpeza de Omo!
É que Omo penetra fundo no tecido e lava fio por fio – V. não precisa
esfregar tanto. E, enxaguando uma só vez, tôda a sujidade fica na água.
OMO lava, quara, alveja e dá brilho numa só operação. Tôda sua roupa
terá uma alvura jamais conseguida com sabão.
Texto 2: Faça esta prova!
Lave como OMO sua roupa já lavada com sabão. Veja como fica muito
mais alva, muito mais limpa.
Texto 3: Use OMO... o “milagre azul” usado em todo o mundo pelas
donas de casa modernas!

No primeiro texto, eles identificaram o emprego de palavras pouco comuns na atualidade, como “miraculosa” e “sujidade”,
bem como o uso do acento circunflexo na palavra “tôda”. Nesta parte do anúncio, a leitora é informada sobre a potência e alto poder de
limpeza proporcionado por Omo, que realiza quatro operações de uma só vez (lava, quara, alveja e dá brilho). Além disso, quando
comparado a outro sabão, o em barra, todas as roupas lavadas com OMO ficarão alvas.

No segundo texto, a dona de casa é desafiada a experimentar OMO, “Faça esta prova!”, e a compará-lo à roupa já lavada com
outro sabão. Nesse texto, os alunos constataram o emprego de verbos no imperativo: “faça”, “lave” e “veja”.

E, por fim, no terceiro texto, OMO é apresentado como uma substância milagrosa (o “milagre azul”), usada em todo o mundo
pelas donas de casa modernas. Isto significa dizer que: se ele é usado em todo o mundo, é porque é bom. E, se ele é usado pelas donas
de casa modernas e, se eu quero ser uma delas, preciso usar OMO também.
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B) Análise interdiscursiva
A respeito das informações contidas no interdiscurso, o que suscitou maior discussão entre os graduandos foi a imagem da filha

reproduzindo o gesto da mãe. Eles, inclusive, chegaram a comentar que a ideologia vigente na época era a de a menina ser instruída,
pela mãe, para se tornar uma esposa, dona de casa e mãe exemplar. Por essa razão, as meninas eram instruídas, desde cedo, a se
comportar como a mãe e, geralmente, brincavam e recebiam de presente jogos de panelinhas, copinhos, demais utensílios de cozinha e
aparelhos domésticos.

A figura da mulher lavando roupa no tanque também foi bastante discutida, haja vista que hoje a máquina de lavar roupas está
presente na maioria dos lares brasileiros e, por causa disto, a atual geração de mulheres perdeu o hábito de lavar roupas à mão ou nem
sequer chegou a adquiri-lo. Segundo eles, as moradias de hoje também não permitem que as pessoas coloquem a roupa para quarar,
pois um número considerável de donas de casa mora em apartamentos.

C) As identidades femininas construídas
Neste anúncio, eles perceberam que a identidade feminina foi construída focalizando a dona de casa a partir de dois momentos:

o da tradição e o da modernidade.
O momento da tradição é aquele anterior a Omo, quando as donas de casa lavavam a roupa no tanque, usando sabão em barra e

desenvolvendo vários processos de branqueamento ou alvura (como lavar, quarar, alvejar e dar brilho). Estes ensinamentos eram
repassados de mãe para filha, visando prepará-las para serem excelentes donas de casa. Já o momento da modernidade, o da chegada
de Omo ao Brasil é marcado pelo surgimento de uma mulher moderna, aquela que experimenta Omo e passa a vivenciar a praticidade
na hora de lavar roupas.

Sintetizando essa discussão, temos:

 Dona de casa tradicional = sabão em barra e vários processos de branqueamento
 Dona de casa moderna = Omo e um só processo de branqueamento

Cabe destacar que tanto o período que antecede a chegada de Omo, quanto o da sua chegada são marcados, de certa forma, pelo
cuidado e pela tradição. Isto é, mostram a sabedoria e o zelo materno em cuidar da família. Não é à toa que as primeiras embalagens de
Omo produzidas na Inglaterra traziam a imagem de uma coruja estampada na caixa. No Brasil, isso não aconteceu.

3º. ANÚNCIO: azeite de oliva “Andorinha”
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Figura 3: anúncio publicitário de 2007

Fonte: Revista Claudia, out./2007

A) Análise intradiscursiva
Comparado aos dois anúncios exibidos anteriormente, os graduandos se surpreenderam com a quantidade de cores visualizadas

neste anúncio e com a nitidez das imagens que mostram as marcas do tempo registradas na pele da personagem. A princípio, eles
questionaram o porquê de a revista Claudia não ter usado o Photoshop nas imagens. Mas, depois de ler o texto, eles compreenderam o
motivo pelo qual tal recurso não foi usado – a intenção do anunciante era mostrar a experiência de vida da personagem.
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Os fatos que aconteceram na vida dela são narrados seguindo uma ordem cronológica temporal, como mostram as informações
abaixo:
a) 10 anos de idade – invenção do anticoncepcional e explosão do biquíni em todas as praias;
b) metade dos anos 70 – a personagem vai morar sozinha;
c) 26 anos – o tempo de casamento dela com Antônio.

A narrativa é estruturada, em primeira pessoa (Eu), obedecendo à sequência fato-comentário. Aqui, temos o caso de um
anúncio publicitário que passou por intergenericidade, ou seja, um texto narrativo ou relato pessoal sendo usado para anunciar um
produto. Nesta narrativa, foram identificados os seguintes elementos lexicais:
a) substantivo no diminutivo  “pilulazinha”, utilizado para fazer referência ao tamanho do comprimido. O sufixo “-inha” também
pode ser entendido como uma linguagem utilizada pelo sexo feminino;
b) linguagem informal e marcas de oralidade  as palavras “duro mesmo”, “pro”, “casório” e “Fui!” podem ter sido utilizadas para
buscar uma aproximação maior entre o texto veiculado e o público leitor deste anúncio. Implicitamente, também pode representar a
identidade de uma mulher moderna;
c) metáfora  expressões como “biquíni explodindo”, “cabeça boa” e “olhava feio” sendo utilizadas, respectivamente, no sentido
conotativo. Elas podem ser entendidas, implicitamente, como símbolos de “liberdade”, “modernidade” e “conservadorismo”;
d) verbos “tinha”, “inventaram”, “entendia”, “podia”, “usava”, “foi”, “olhava”, “olhamos” e “acabou”, empregados para narrar fatos
acontecidos no passado (localização temporal)..

Nesse anúncio, ainda ocorre uma analogia no encerramento ou desfecho da narrativa. Quando a personagem diz: “Fui!”,
entendemos, implicitamente, que ela saltou de pára-quedas e visualizamos a imagem do voo da andorinha imitando o movimento do
salto desta personagem. A cor do animal, assim como as cores predominantes no anúncio, é a mesma da embalagem do produto, verde.

Quando lemos o slogam do anúncio: “Andorinha. Mudar é maravilhoso”, ainda podemos estabelecer outra relação analógica, a
das mudanças ocorridas na vida e na imagem facial da narradora com as mudanças propostas pelo anúncio.

B) Análise interdiscursiva
No nível interdiscursivo, temos uma personagem que experenciou mudanças sociais e comportamentais. Diferente das outras

mulheres, a do automóvel e a do sabão em pó, ela tinha uma mãe ousada e um pai com a “cabeça boa”. Em outras palavras, ela não foi
criada unicamente para ser dona de casa e servir ao marido, pois morou sozinha antes de casar com Antônio, algo que não era comum
entre as mulheres da sua época. Apesar disso, ela também se casou e constituiu família, isto é, não deixou de ser uma dona de casa.

Quando os alunos leram o relato da personagem, também, perceberam que ela continua sendo uma mulher moderna e ousada,
traços característicos talvez herdados da personalidade da mãe, porque, mesmo já possuindo uma idade avançada, escolheu praticar um
esporte considerado radical, saltar de paraquedas. Eles questionaram a atitude de aprovação e de companheirismo do marido com
relação à escolha da esposa, pois ele é o seu instrutor.
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C) A identidade feminina construída
Contrapondo-se às análises anteriores, os elementos icônico-linguísticos desse anúncio projetam a identidade de uma mulher

moderna e mais velha (conforme mostra a imagem fotográfica); categorizada como casada (com Antônio), mãe (três filhos lindos), avó
(cinco netos) e esportista (salta de paraquedas). Esta identidade é construída pela própria personagem principal do anúncio, ao narrar
para o leitor a sua história de vida.

. Feitas essas colocações, finalizaremos as discussões até aqui apresentadas escrevendo as considerações finais.

5. Considerações finais

Conforme já mencionamos, a ideia de escrever esse artigo surgiu a partir da escolha de três anúncios publicitários: o primeiro
deles sobre uma marca de carros (“Volkswagen”); o segundo sobre uma marca de sabão em pó (“Omo”) e o terceiro sobre uma marca
de azeite de oliva (“Andorinha”), que foram analisados durante uma aula do curso de Graduação em Letras/Licenciatura, de uma
faculdade particular de Minas Gerais. Partindo dos conceitos de intra e interdiscurso, associados ao de identidade, o objetivo dessa
atividade foi orientar os graduandos na leitura desses anúncios e, assim, fazer com que eles percebessem quais os elementos lexicais e
semióticos empregados pelos anunciantes na construção das identidades femininas associadas aos produtos anunciados.  Os anúncios
publicitários foram apresentados numa sequência temporal de publicação, que ia do mais “antigo” para o mais “novo”. Essa sequência
foi rapidamente identificada pelos alunos por causa das cores desses textos (preto e branco, poucas cores e bastante colorido). A
linguagem empregada também foi identificada (mais formal passando a menos formal). Quanto às ideologias, nos dois primeiros
anúncios a mulher se molda aos comportamentos sociais vigentes, sendo uma pessoa submissa e dependente do marido. Já no terceiro,
ela surpreende por ser uma mulher ousada e “contrariar as leis sociais”, ao se comportar de forma diferente das mulheres do seu tempo.
Todas as mulheres foram identificadas como donas de casa e mães.

Em suma, entendemos que a realização de atividades como essa são relevantes num curso de Letras porque cabe ao professor,
enquanto um formador de opinião, não apenas ensinar a “ler palavras”, mas a “ler imagens” e fazer os seus alunos compreenderem as
informações e as ideologias que estão por trás de um anúncio publicitário.
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