
PROPAGANDA

De Amélia
a Gisele
Tese e exposição mostram que
casa e beleza ainda ditam a imagem
da mulher na publicidade

LOURA DE SEMPRE
Mudaram a pose
e a (pouca) roupa,
mas no anúncio
da década de 20
a femme fatale já
era usada para
vender cerveja

RAINHA DO LAR
Pérola da publicidade,
o anúncio de panelas
dos anos 50 sugere
uma prazerosa devoção
à vida doméstica

MARTHA MENDONÇA

M ãe, esposa, dona de casa, se-
xo frágil, dominadora, femme
fatale. O papel da mulher na

publicidade mistura imagens como es-
tas, refletindo seu comportamento na
sociedade e, mais ainda, os estereótipos
que vivem no imaginário popular. A evo-
lução da mulher na propaganda será
um dos focos da exposição em homena-
gem aos 80 anos do jornal O Globo, em
setembro, no Rio de Janeiro. Também
foi tema da tese de mestrado Mulher,
Sedução e Consumo: Representações
do Feminino nos Anúncios Publicitários.
"Adaptações estéticas à parte, pouca
coisa mudou", diz a autora, Andiara Pe-
droso. Para ela, os grandes temas ain-
da são os mesmos: a casa e a beleza.



Assim, numa peça publicitária da
década de 50, sentada no chão, uma
bem-vestida dona de casa saliva
diante do presente que acaba de ga-
nhar: um maravilhoso conjunto de
panelas. A seu lado, em pé, está o
marido, cujas pernas são a única
coisa que aparece no anúncio.
Noutra, a felicidade de uma mu-
lher num tanque de lavar roupas
diante de um novo produto no
mercado - o sabão em pó - asse-
melha-se à emoção de ganhar um
sapato. Em 1956, a indústria Ar-
no lembra que o melhor presente de
Natal era um motor de máquina de
costura. Outro anúncio, de ferro elétri-
co de passar roupa, mostra uma rea-
lizada figura feminina abraçando o ma-
rido: "Agora, sim, consegui agradá-lo".

Hoje, comerciais exatamente como
esses seriam inviáveis - assim como as
propagandas de cigarro de antigamen-
te, dirigidas a menores de idade. Mas,
nos encartes publicitários, a maior par-
te das sugestões para a mulher ainda
é de produtos para o lar, embora livros,
CDs ou DVDs já façam parte da lista
de presentes. "O que vejo como mu-
dança é que os comerciais de hoje mos-
tram uma mulher com outros interes-
ses além da casa", diz Armando Stro-
zenberg, da agência Contemporânea.

A antropóloga Mirian Goldenberg
acredita que o preconceito dos nossos
dias é diferente. "Hoje a ênfase é o cor-
po. Vende-se um padrão de beleza es-
pecífico, como forma de a mulher



Fonte: Época, n. 378, p. 92-94, 15 ago. 2005.




