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RESUMO: Este estudo surgiu da curiosidade em descobrir o que torna o discurso publicitário tão
persuasivo. Visamos mostrar também as características que diferenciam a linguagem da propaganda
da linguagem enquanto código, O ponto crucial do nosso trabalho foi a análise e a discussão sobre
qual texto publicitário apresentar diante do presente trabalho. Para tanto, o embasamento da pesquisa
foi o estudo dos arquétipos e o seu emprego na linguagem da propaganda.
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1-INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos a publicidade vem ganhando espaço grandioso na mídia e as empresas que
dominam esse meio investem cada vez mais em alta tecnologia para conquistar novos clientes na guerra do
consumo.

Discussões sobre a criação propagandística libertam-se dos escritórios especializados e invadem os
lares, rodas de amigos, bares e as escolas.

A partir dessas observações focalizamos o nosso estudo. Por que a propaganda exerce tanto fascínio
em seu receptor?

Podemos afirmar que a propaganda é um detonador que, quando disparado, traz à tona imagens e
sentimentos universais que estão adormecidos em nosso subconsciente: os arquétipos.

Segundo RAMOS (2005, p.13-16):"[...] Arquétipos são modelos. O uso desses modelos, enraizados
no inconsciente coletivo acabam por guiar o comportamento humano e podem ser percebidos direta ou
indiretamente".

Desde tempos remotos, os gregos utilizavam-se dos mitos para dar fundamento e significação à
realidade.
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De acordo com RANDAZZO (1996, p.63): "[...] Mitos da antiga Grécia não são apenas historinhas
interessantes; eles representam padrões arquetipícos de experiência humana que existem desde o começo dos
tempos e atravessam todas as culturas. A aparente simplicidade disfarça sua profundidade".

A publicidade se baseia nesses mitos para despertar as imagens arquetípicas, nossos sonhos e
fantasias. Por meio da mitologia temos nossos instintos aflorados. Segundo Freud, no livro "A interpretação dos
sonhos", uma parte da mente humana amiúde aflora nos sonhos, a psique-inconscieníe.

Para tentar entender o que se passa na psique, mais tarde, Jung desenvolveu a idéia de inconsciente
coletivo.

Para Jung (1968, p.43):"[...] O inconsciente coletivo é comum a todos os homens, é herdado e guia o
comportamento humano. E é nesse inconsciente que residem imagens arqueíípicas e primordiais".

Essas imagens arquetípicas ou primordiais são sempre coletivas, por isso o publicitário utiliza-se
sempre da força do inconsciente, até mesmo do seu próprio, resgatando um mundo de sonhos e fantasias.

E ele continua (JUNG. 1981, p.515): "[...] Sempre coletiva, quer dizer, é sempre comum a povos
inteiros ou, pelo menos, a determinadas épocas. Provavelmente, os motivos mitológicos principais são comuns a
todas as raças e a todas as épocas".

Portanto não é por acaso que a propaganda hipnotiza e seduz. O profissional publicitário está atento a
esse universo arqueíípico valendo-se dele na formulação de campanhas publicitárias. Além do desejo em vender
o produto, a publicidade sensibiliza o consumidor, misturando valores culturais com sonhos à nossa realidade.

Além de todo material bibliográfico utilizado no estudo, mergulhamos numa infinidade de outros
recursos para realizarmos nossa pesquisa. Foram eles:

a- Vídeo-propagandas veiculadas na televisão, umas com maior carga arquetípíca, outras com menor,
porém todas contribuíram para a pesquisa.
b- Revistas- sem dúvidas o material mais rico para as análises, pois além de conter muitas propagandas

também são facilmente encontradas.

Uma contribuição a mais foi a experiência de vida de cada integrante do grupo que trouxe
informações significantes.

2-OS ARQUÉTIPOS

Estudando mais a fundo, apoiamo-nos na teoria de RANDAZZO, 1996, p.108 que nos apresenta dois
grandes arquétipos e seus desdobramentos, como se observa nas ilustrações abaixo:
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2.1-GRANDE-PAI

O arquétipo do Grande-pai está ligado às idéias de segurança, ordem, dever, responsabilidade e pode
ser transmutado em produtos e serviços diversos que desejem passar idéias como: bancos, cartões de crédito,
planos de saúde, empresas aéreas, relógios e seguros de vida.

Esse arquétipo pode sofrer um desdobramento e passar a ser o do Guerreiro, reconhecido pela
independência, coragem e força, destacando-se em comerciais relativos a esporte, carros, inseticidas, cigarros.

2.2 - GRANDE-MÃE

O arquétipo da Grande-Mãe está ligado à idéia de nutrição, aconchego, bem-estar, abrigo, calor,
carinho, proteção. Tudo o que está associado ao útero materno.

Produtos que trazem esse arquétipo são comerciais de embalagens, fraldas, roupas de inverno,
produtos de limpeza.

Assim como o Grande-pai, a Grande-mãe também pode sofrer desdobramentos, entre eles, o
arquétipo da Donzela, que representa o lado sedutor, da beleza, da perdição, do sexo, da fragilidade,
destacando-se em produtos de beleza, lingeries, perfumes.Também pode passar a ser o da Guerreira, que
reflete a independência: é a mulher que ao mesmo tempo é mãe, dona - de - casa e executiva.

3 - ANALISES DAS PROPAGANDAS

Cada membro do grupo apresentou as propagandas que mais chamaram a atenção, em seguida foi
escolhido as propagandas com maior carga arquetípica. Entre tantas destacadas optamos por uma impressa e
outra televisiva. Logo, preferimos a do Orno Progress, retirada da revista Cláudia, novembro de 2001, p.39; e a
do Novo Palio 1.8, rede Globo,2005.

3.1 • OMO PROGRESS
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A propaganda do sabão em pó Orno Progress oraganizada pelas vencedoras do Prêmio Cláudia
2001, mostra Joana D'arc trajada com armadura de combate. Sua mão direita está segurando uma bandeira e
com a mão esquerda pousada sobre a caixa de Orno Progress. O canto superior direito da página apresenta um
slogan: "Mulheres que usam Orno Progress não precisam se preocupar com as roupas. Por isso podem se
dedicar a grandes causas".

As cores também são significativas, predominam o azul, grande poder de atração, é neutralizante das
inquietações do ser humano, e o vermelho, que também aumenta a atenção, é estimulante, motivador indica
calor, energia, paixão, poder e amor.

Os arquétipos analisados são o da Guerreira, o da Grande-Mãe e o Grande-Pai/Guerreiro. O
arquétipo da guerreira fica explícito na figura de Joana D'arc, pois é símbolo da independência, resistência,
coragem, força e liberdade. Ela está vestida (pronta) para uma batalha, com a mão direita segurando uma
bandeira símbolo do que acredita, e sua mão esquerda está sobre a caixa de Orno Progress como se o
considerasse um companheiro de batalha ou até mesmo um instrumento de combate, ou seja, a arma de que as
mulheres necessitam para combater o grande mal que é a sujeira. Já o arquétipo da Grande-Mãe aparece no
slogan "mulheres que usam Orno Progress não precisam se preocupar com as roupas podendo dedicar-se a
grandes causas". As características desse arquétipo nos mostram a preocupação com a segurança e o conforto
oferecido a sua família.

Um pouco acima do rodapé da página aparece ainda o seguinte dizer: "Ainda bem que existe Orno
Progress com ação seletiva. Ele identifica cada tipo de mancha e de tecido e remove melhor até as manchas
mais difíceis. Assim, em vez de se preocupar em lavar roupa, você pode se dedicar a outras coisas importantes;
Homenagem de Orno Progress às vencedoras do prêmio Claudia 2001". Os termos usados para descrever a
ação de Orno Progress nas roupas nos dá a impressão de que ele não é um simples sabão em pó, mas um
extraordinário guerreiro que luta contra as manchas e sujeiras para bem-estar da família.

Ao fundo se vêem flores de lis que representam a junção dos dois sexos: masculino e feminino,
enfatizando o produto Orno Progress e a mulher respectivamente. A flor de lis também é representativa da
Santíssima Trindade, pois na antigüidade o rei Carlos V(1364) adotou essa flor como símbolo para honrar a
Santíssima trindade (DIZIONARIO STORICO - BLASONICO, de G. B. Di Crollalanza, 03 (três) volumes, Itália,
1886/1888).

O arquétipo do Grande-Pai/Guerreiro aparece pela proteção e segurança que Orno Progress oferece
à família.

A armadura que é a roupa dela está brilhando, lustrada. Acreditamos que "Orno é tão poderoso que é
capaz de lavar até armadura".

Pode-se constatar ainda na propaganda a relação entre passado e futuro da dona de casa. A busca
das mulheres, através do tempo, por direitos que antes eram únicos do público masculino. Joana representa a
pioneira dessa revolução e Orno se propõe a ser fiel a esta idéia. As mulheres do cotidiano não vivem a vida
exclusivamente como donas de casa, hoje as mulheres trabalham fora para ajudar nos gastos da famíiia e ainda
fazem o serviço domiciliar com a ajuda de Orno Progress seu grande e dedicado companheiro de batalha.
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3.2 - FIAT PALIO

Ao analisar o comercial do Novo Palio 1.8 da Fiat, observamos que ele faz uma intertextualidade com
o filme "Rock, O Lutador" (1976). produzido pela MGM, cujo personagem principal, RocK Balboa (Silvesíer
Stalone), é um lutador de boxe que foi motivado por amigos e admiradores, e usa as ruas para treinar, assim fica
em sua melhor forma e se torna o campeão.

Na propaganda, o carro (o novo Palio 1,8) vem correndo por trilhos de uma ferrovia, aparece
balançando com as duas portas abertas (como se estivesse fazendo flexões), em seguida apenas sobre duas
rodas começa a correr fazendo algumas manobras bruscas e sendo incentivado por amigos e admiradores que
encontra pelo caminho, finalmente termina, no alto de uma escadaria, que fica de frente a uma praça onde abre
as portas (saudando o público no final de uma luta vencida). Em meio das cenas, aparecem closes do interior,
painel, rodas e exterior do carro. Durante a propaganda, aparece o slogan: "Ele está em sua melhor forma. Novo
Palio 1.8, Impossível ficar indiferente". E aparece ainda em letras menores, "Cenas realizadas por piloto
profissional em ambiente controlado e respeitando os limites de velocidade".

Os lugares utilizados na propaganda são semelhantes aos do filme (a academia, as ruas etc.)
principalmente a escadaria onde hoje há uma estátua de Silvesíer Stallone como Rock Balboa.

As cores usadas em maioria são opacas, com o carro sendo o único destaque em cor amarela bem
forte. Usada por ser visível a distância, é estimulante, energízante e moderna. O amarelo é uma das quatro
cores usadas neste novo modelo de Palio.

Neste comercial, notamos os arquétipos do Guerreiro e do grande-pai. O mais explicito é o arquétipo
do guerreiro, principalmente por o artista principal da propaganda, o carro, representar o artista principal do filme
a quem faz a alusão, Rock, um guerreiro invencível. Outras características desse arquétipo são mostradas pela
força, vigore velocidade,

Já o arquétipo de grande-pai é mostrado pela preocupação com a segurança da família. Esta
preocupação é vista no seguinte dizer: "Cenas realizadas por piloto profissional em ambiente controlado e
respeitando os limites de velocidade". É bem clara a preocupação da Fiat com a segurança da família.

UNIVERSITAS, Fernandópolis, v3, n.1, 2007, •A



Podemos ainda notar uma semelhança entre o personagem do filme e o carro da propaganda, Rock é
conhecido como "O garanhão italiano" e a Fiat pertence a uma firma italiana.

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, finalizamos nosso trabalho na certeza de que contribuímos para uma reflexão mais consciente
diante do produto anunciado pela propaganda.

Apresentamos os arquétipos na intenção de mostrar o processo de construção do discurso publicitário
e toda carga ideológica que o acompanha.

A partir dos resultados obtidos pudemos perceber que na vida moderna as pessoas vivem num ritmo
acelerado e não têm tempo para as fantasias, os sonhos. Dessa maneira a publicidade preenche essa carência
humana por meio da propaganda.

Veiculada nos muitos meios de comunicação existentes, como internet, rádio, W, revistas, outdoor e
jornais, as propagandas chegam até nós com a finalidade de criar um elo com o receptor."

Os arquétipos têm esse poder: de encantar, tirar as pessoas da rotina, mandando-as para um
momento individual existente em todos nós.

É nesse jogo tão sedutor que o publicitário se insere. Ele capta os anseios do receptor e o transfere
para a marca a ser vendida. Nesse contexto o publicitário acaba vendendo não só o produto.mas também a idéia
e toda carga arquetípica contida nele.

EPIFANIO, C. C. F. et ai. The use of the archetypes in íhe advertising. UNIVERSITAS, Fernandópolis, v.3,
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ABSTRACT: This research arose from curiosity of finding what makes publicity speech be só persuasive. We
also aimed to show the characteristics which distinguish the language of propaganda from the language as a
code. The crucial point of our research was an analysis and discussion about which publicity text to select for the
present research. Therefore, the foundation of this research was the study of archetypes and its usage in the
language of advertising.
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