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RESUMO 

A Amélia, que era a mulher de verdade, agora é só mais uma dona de casa da década de 1960 

cansada dos afazeres domésticos. Uma propaganda sobre máquina de lavar retratará a 

realidade dessa mulher. A publicidade e a paródia, analisadas conjuntamente, demonstram 

neste texto o dialogismo que está por trás da ironia aparente dessa propaganda. Para o 

desenvolvimento e a orientação teórica deste estudo que utilizou as metodologias da pesquisa 

exploratória e bibliográfica, pensadores e pesquisadores de publicidade e propaganda como 

Ricardo Ramos e Pyr Marcondes, (1995), Gilles Lipovetsky (2000) e João Anzanello 

Carrascoza (2014) foram de fundamental importância. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Publicidade; Paródia. 

 

 

1 ANOTAÇÕES PRELIMINARES 

Que é prenunciado que a publicidade é a alma do negócio, já se sabe, ou, no mínimo, 

já se escutou essa máxima em algum momento, porém não se está habituado é com o know 

how
4
 por trás da criação das peças publicitárias e, mais relevante ainda, com o fato de 

recursos, ferramentas e cânones fazerem parte da estrutura bem elaborada do gênero 

publicidade. Esse comentário reverbera nas palavras do filósofo Lipovetsky (2000, p.9), 

quando afirma: “o consumidor seduzido pela publicidade não é um enganado, mas um 

encantado. Em síntese, alguém que acolhe uma proposição estetizada. Repito minha fórmula 

da época: a publicidade funciona como cosmético da comunicação”.   
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Neste breve estudo, foi pela análise de uma propaganda da década de 1960 que se 

enfatizou a paródia como um artificio comunicador de grande valia. Por meio da paródia, foi 

possível criar o laço entre a compreensão da mensagem pretendida e a conversa com seus 

personagens. A peça publicitária, que demostrava os benefícios de uma máquina de lavar 

Brastemp, fez uso da letra de “Amélia” para expor seus objetivos. 

Para melhor entendimento do trabalho, e apesar de existirem academicamente 

diferenças entre os termos, utilizaremos “publicidade” e “propaganda” como sinônimos, já 

que o mercado publicitário aborda-os dessa maneira. Consideraremos essa afirmação por 

entender que a peça publicitária possui um único objetivo mercadológico e comunicacional. 

Sobre as pontuações acadêmicas, conforme explica Brasil sobre os conceitos de publicidade e 

propaganda, entende-se a necessidade de propor uma atualização dos termos, já que, para a 

autora, “uma não acontece sem a presença da outra” (BRASIL, 2010, p.16). Afirma ainda: 

“[...] a publicidade enquanto ‘tornar público’ se faz acompanhar do propagare que 

conceitualmente lhe embasa ideologicamente” (BRASIL, 2010, p.17). 

Num primeiro momento, para o desenvolvimento deste material, fez-se necessário 

compreender a condição vivenciada pela mulher nos anos 1960 e sua realidade enquanto 

“rainha do lar”
5
, papel bastante estereotipado nas propagandas da época, e como os veículos 

de massa interagiram na construção da identidade feminina. Entender o momento que a 

publicidade atravessava, as mudanças e os fatos que influenciaram um “saber-como” até os 

dias de hoje.  

Posteriormente, compreende-se e define-se com mais clareza a função da paródia 

como uma figura de linguagem e esclarece-se sua utilização neste especifico caso. Portanto, 

analisa-se com maior profundidade a peça escolhida, a fim de encontrar a coesão entre a 

realidade social apresentada e a realidade retratada pelo anúncio.  
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2 A MULHER DOS ANOS 1960 E O CONTEXTO PUBLICITÁRIO 

Os anos 1960 foram de extrema relevância para o século passado, uma vez que 

trouxeram à tona, em âmbito mundial, temas que mobilizaram toda uma geração em 

movimentos em torno de questões raciais, movimentos culturais, liberdade sexual, crises 

econômicas, conflitos de interesses políticos e, claro, no Brasil, questões políticas, já que, em 

1964, o país vivenciou também um período de luta contra o regime militar implantado. Outro 

ponto de grande relevância nessa década reside no fato de as pessoas terem assistido, 

literalmente, à massificação das informações e ao surgimento de novos arquétipos de 

consumo e de comportamento, graças à influência dos meios de comunicação de massa – 

televisão e rádio – e ao bom desempenho da publicidade, que crescia paralelamente às 

demandas de consumo do momento. 

Entretanto, apesar de toda essa efervescência, alguns padrões de comportamento ainda 

se mantinham “intactos” em nome de uma sociedade coesa e coerente. A mulher dessa época 

ainda passa por processos lentos de conquista, iniciados na década de 50, mas já “padece” das 

influências da publicidade, principalmente em relação aos eletrodomésticos, tão valorosos 

para uma rainha do lar. Villas (2014, p.18) explica a relação existente entre a mulher e o 

consumo: 

Naqueles anos de 1950 a vida era assim. O homem trabalhava para ganhar dinheiro 

e sustentar a família. A mulher, a esposa, a dona de casa cuidava do lar. E olha que 

naqueles tempos a coisa já tinha mudado muito para ela. A mulher podia votar, 

tinha abandonado o espanador e agora recolhia o pó da casa com aspirador. Já 

podia bater um bolo com uma batedeira elétrica, passar uma enceradeira em vez do 

escovão e colocar umas peças na Bendix, porque era assim que chamávamos as 

primeiras máquinas de lavar roupa.  
 

A publicidade já era tão representativa para o momento de crescimento e 

oportunidades no âmbito doméstico que até as pesquisas da época corroboravam o discurso 

do consumo no segmento de eletrodomésticos pelo público feminino, conforme 

exemplificado por Vasques e Ono (2010, p. 6): 

Forty (2007) assinala que há indícios encontrados em pesquisas realizadas na 

Inglaterra, entre as décadas de 1950 e 1970, de que o tempo gasto com o trabalho 

doméstico na verdade aumentou com a popularização dos eletrodomésticos. Sugere 

que, embora esses aparelhos tenham tornado o trabalho menos pesado, aumentou-

se a exigência quanto à qualidade da limpeza, utilizando-se o tempo economizado 

para refazer a mesma tarefa.  

Esse fenômeno é denominado por Forty (2007) de “o mito da criada mecânica”, 

utilizado em propagandas da época, segundo o qual as máquinas de lavar roupas 

substituiriam as criadas e também deixariam a dona de casa livre para fazer outras 

atividades. [...] Cardoso (2008) também relata esse fenômeno, mas enfatiza sua 

utilização como estratégia para promover a expansão contínua das vendas e como a 



 

identificação dos produtos com o público feminino em propagandas teve 

importância nesse processo.  
 

O cenário do período também era de grandes mudanças para o mercado publicitário. O 

Brasil entrava no que Ramos e Marcondes (1995) classificaram de “aldeia global”, e 

influenciado criativamente pelas agências norte-americanas, a criatividade tornou-se a tônica 

nos anos 1960. As agências, segundo os autores, haviam dissolvido as barreiras entre os 

departamentos de redação e de arte. Assistiu-se à ascendência do homem-conceito, 

principalmente daquele que vislumbraria as ideias em todas as suas possibilidades de formato 

para todas as mídias e, principalmente, à alteração drástica na forma e no conteúdo dos 

anúncios, a argumentação racional (reason why
6
) cedeu lugar a uma abordagem mais emotiva, 

“mais provocada pelo condicionamento social que as individuais”, segundo Ramos e 

Marcondes (1995, p.61).  

Foi nessa década também que se observou, nas propagandas, o crescimento da 

utilização de celebridades, como Hebe Camargo, Jô Soares, Chacrinha, entre outras. Essas 

celebridades apareciam desempenhando o papel de um personagem, e não apenas dando 

testemunhos. Outros destaques da época foram, segundo Gomes (2003), a criação da Empresa 

Brasileira de Telecomunicações (Embratel) e a criação da lei disciplinadora da atividade 

publicitária, além da predominância das agências nacionais, em lugar anteriormente ocupado 

por agências americanas. 

Dentro desse contexto de mudanças sociais, culturais e políticas da década de 1960, a 

memória do feminino faz-se presente em diversos imaginários, referência da época, como 

afirma Faria (1997): “a década de 1960 foi bastante marcante para nossa sociedade por ter 

sido o momento de consolidação dos valores que têm a mulher como protagonista”.  

Para compreender a representação da mulher nos anos 1960, faz-se necessária uma 

reflexão sobre os ideais e as utopias que a trouxeram para os dias de hoje, como afirma Faria 

(1997, p. 17): 

[...] os anos 1960 significaram uma época de efervescência política que apontou 

para mudanças sociais, econômicas e culturais, que as mulheres da classe 

dominante, na sua maioria branca, foram as que se apropriaram mais rapidamente 

da informação, porque chegaram à universidade, tendo garantido o direito ao saber 

e ao conhecimento, direito esse não socializado, praticamente, até hoje, às 

mulheres das classes populares. Esse acesso privilegiado se estende à comunicação, 
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como um todo, considerando que são também essas mulheres das classes sociais 

mais elevadas que adquirem os primeiros aparelhos de televisão.  
 

Segundo Faria (1997), as mulheres da época, mais provavelmente as de classe média, 

seriam vítimas e cúmplices de uma condição que a autora denominou “alienação passiva”, 

causada pela propaganda e por seus valores que avigoravam o consumismo e a posição da 

mulher. Essa condição é confirmada em anúncios da época que reforçavam não só o consumo 

de eletrodoméstico, mas também o comportamento esperado, como, por exemplo, o anúncio 

da General Eletric que possui o seguinte título “Geladeira é que nem marido, escolhendo bem 

dura a vida inteira”, ou o da distribuidora Refinações de Milho, Brasil Ltda. (Maisena, Karo, 

Caldos e Sopas Knorr), em que se dizia “Lembre-se que depois de conquistar o marido você 

ainda precisa segurá-lo”. No banco de dados da Folha de S.Paulo, é possível encontrar uma 

matéria, datada de 1965, intitulada “Como arranjar um marido”
7
, na qual se enumeram 

normas para efetivar uma bem-sucedida empreitada para o casamento. 

Os anos 1960 trouxeram também grandes mitos que representaram o universo 

feminino, como, por exemplo, Leila Diniz, símbolo de vanguarda e quebra de paradigmas 

preestabelecidos. Entretanto, seu comportamento, considerado à frente de seu tempo, não foi 

explorado pela mídia (FARIA, 1997). Até mesmo na revista O Pasquim
8
, considerada uma 

revista progressista para a época, o que se leu a respeito da atriz foi uma notícia associada à 

sua beleza, com sua figura de Rainha do Cinema Brasileiro, além de uma entrevista
9
 

considerada chocante para os padrões da época. Essa entrevista, por um viés machista, com 

perguntas grosseiras, mais desfavoreceu do que contribuiu para mudar o paradigma da mulher 

da época, quando se precisava zelar pelo bom comportamento e pelos bons costumes. “A 

imprensa comum não veicula nada a respeito dos seus novos comportamentos, ou seja, é 

importante aprisionar os mitos dentro dos valores conservadores da realidade cotidiana 

imposta pela sociedade”, afirma Faria (1997).  

Em contrapartida, Regina Duarte, considerada a namoradinha do Brasil nos anos 1960, 

em meados de 1970, vive na TV “Malu Mulher”
10

 e retoma toda uma postura de mulher doce, 
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romântica, à espera de um grande amor. Faria (1997,) complementa seu pensamento: “Leila 

apresentava sinais em seu comportamento de um processo de ruptura e negação enquanto 

Regina em ‘Malu Mulher’ vai buscar normatizar esse novo; de certa forma desfetichizar o 

mito, banalizando-o no cotidiano televisivo”. 

 

Figura 1 – Capa do Pasquim com Leila Diniz. 

 

Fonte: https://jornaldoporao.wordpress.com (acesso em: 13 jul. 2015). 

 

Até aqui se comentou, de forma breve e objetiva, o papel desempenhado pela mulher 

dos anos 1960 em relação ao comportamento esperado pela sociedade, refletido na 

publicidade e em veículos de massa. A seguir, procura-se aprofundar a reflexão sobre o papel 

da mulher nessa época, com base na análise do anúncio de um eletrodoméstico, veiculado na 

década de 1960, que empregava a paródia de uma canção a uma das mulheres consideradas 

símbolo dessa relação de submissão: Amélia, que só não era uma Brastemp. 
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3 PUBLICIDADE & PARÓDIA: MULHER DE FERRO 

Nos anos 1960, embora os anúncios publicitários sinalizassem algumas mudanças 

quanto ao papel da mulher, a realidade feminina ainda era a de dona de casa prendada e 

dependente, que ainda tinha o marido como provedor maior, o chefe da casa. “A mulher vivia 

assim: não dirigia automóvel, não fumava, não tomava cerveja no bar com as amigas, não 

trabalhava fora, [...] tinha que estar bonita e cheirosa para esperar o marido [...]”, descreve 

Villas (2014, p.18)  

Foi também nos anos 1960 que uma propaganda intitulada “Mulher de Ferro”, em uma 

página inteira de revista, anunciava o mais novo lançamento da Brastemp: uma lavadora de 

roupa. O texto publicitário afirmava que a máquina de lavar era melhor que as “Amélias”, 

que, por serem de carne osso, não dariam conta do que essa “mulher” de ferro era capaz.  

Figura 2 – Anúncio de lavadora de roupa Brastemp. 

 
Fonte: Villas, 2014, p. 15. 

 

É importante propor-se, para o estudo da propaganda que parodiou a canção “Amélia”, 

a análise em paralelo do anúncio pelo viés publicitário, por meio do qual é possível 

compreender o uso que se faz da paródia, da ironia e a função suasória e comunicativa na 

peça discutida. 



 

O principal recurso utilizado na criação do anúncio em questão é a paródia, efeito de 

linguagem que, tanto para as propagandas racionais quanto para as emocionais, é de extrema 

importância, pois contribui para um discurso mais expressivo. Segundo Sant’Anna (2006, 

p.7), trata-se de uma solução bastante presente nas obras contemporâneas, “a rigor, existe uma 

consonância entre paródia e modernidade”. Apesar de a paródia estar presente em obras da 

antiguidade greco latina e Idade Média, sua utilização ganha destaque a partir de movimentos 

mais radicas do século XX, como o Futurismo
11

 e o Dadaísmo
12

. Sant’Anna acredita que, 

devido a intensificação do uso desse efeito de linguagem, há por consequência um interesse 

maior da crítica, que acaba por fazer da paródia uma marca de nosso tempo. Afirma 

Sant’Anna (2006, p. 7): 

Tem-se observado que a paródia é um efeito sintomático de algo que ocorre com a 

arte de nosso tempo. Ou seja: a frequência com que aparecem textos parodísticos 

testemunha que a arte contemporânea se compraz num exercício de linguagem 

onde a linguagem se dobra sobre si mesma num jogo de espelhos. 
 

De acordo com Sant’Anna (2006, p.12), a paródia pode ser definida como “uma ode 

que perverte o sentido de outra (grego: para-ode)”. Essa definição implica conceber que a ode 

é, originalmente, um poema para ser cantado, portanto, a paródia seria uma forma de canto 

lado a lado, mas como um contracanto. Já na modernidade, a paródia pode ser definida como 

um jogo de intertextualidade no qual se encontra uma “nova e diferente maneira de ler o 

convencional. É um processo de liberação do discurso. É uma tomada de consciência crítica”, 

completa Sant’Anna (2006, p.31). De acordo com os estudos de Hutcheon (1985), a paródia, 

por meio da superposição de uma obra sobre outra obra, geraria a autorreflexividade e a 

autoconsciência. E isso seria possível porque a obra parodiada sofre uma recontextualização, 

na qual se solicita de seu receptor a memória ou o conhecimento anterior do que está sendo 

“reapresentado”.  

Assim, Hutcheon elucida que não se trata de uma imitação superficial do objeto 

parodiado, pois há um novo sentido a ser percebido. Cano (2004, p. 85) ressalta que a paródia 

vai de encontro a dois fundamentos da literatura, cuja função estética seria a “realização 
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artística da linguagem”. Primeiramente, há uma subversão de temas considerados nobres ou 

elevados: “A paródia não está presa nem a moldes e nem a convenções artísticas, sociais ou 

morais. Em segundo lugar, abdica de qualquer pretensão romântica ao Génie ou à 

originalidade da criação” (CANO, 2004, p.85).  

A paródia no anúncio analisado, “Mulher de ferro”, reside na reconstrução da canção 

“Amélia”, composta nos anos 40 por Mario Lago e Ataulfo Alves. Embora a canção tenha 

surgido bem antes da propaganda em questão, a música ainda era muito atual para o 

momento, inclusive é bastante conhecida ainda hoje. A letra fala de Amélia, uma mulher 

possivelmente sofrida e desgastada pelo pesado trabalho doméstico:  

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 

Aquilo sim é que era mulher. 

Às vezes passava fome ao meu lado  

E achava bonito não ter o que comer  

E quando me via contrariado 

Dizia: “Meu filho, que se há de fazer!”  

Amélia não tinha menor vaidade 

Amélia que era mulher de verdade. 
 

A musa inspiradora da canção foi, na verdade, a empregada doméstica de Aracy de 

Almeida: 

Amélia, a mulher que virou adjetivo, era na verdade, Amélia dos Santos, ex-

lavadeira da cantora Aracy de Almeida, moradora de um subúrbio do Rio de 

Janeiro. Trabalhava de sol a sol, dava duro danado para sustentar sozinha oito 

filhos. Lavava, passava, arrumava, cozinha, costurava, cerzia e chuleava (VILLAS, 

2014, p. 19). 

 

Já o texto publicitário, de maneira irônica, traz uma das táticas de sedução recorrentes 

na publicidade: a forma assertiva de apresentar o produto comercializado, no caso a máquina 

de lavar roupa Brastemp. Segue o texto para apreciação:  

A nova lavadora Brastemp é melhor do que a Amélia. De verdade! Porque as 

Amélias são de carne e osso. E esta mulher é de ferro! É preciso mesmo ser de 

ferro para lavar tanta roupa. Uma tarefa que desgasta qualquer Amélia e que a 

Brastemp faz, sem se desgastar, durante anos e anos. Finalmente, um pequeno 

aviso aos maridos: se v. pensa que a sua mulher é de ferro v. se enganou de 

lavadora... ou se enganou de mulher.  

 

Nota-se que há um processo de inversão de sentido, no qual Amélia, a mulher da 

composição musical, é descaracterizada pelo surgimento de uma nova mulher, uma mulher de 

ferro. Essa nova mulher, exaltada pela propaganda, é uma lavadora de roupa: “A nova 

lavadora Brastemp é melhor do que a Amélia. De verdade! Porque as Amélias são de carne e 

osso. E esta mulher é de ferro!”.  



 

O enunciado primeiro, no grau comparativo de superioridade, apresenta a lavadora 

Brastemp como capaz de executar seu trabalho de forma muito mais eficiente que Amélia: “A 

nova lavadora Brastemp é melhor do que a Amélia”. Em seguida, há um jogo de palavras em 

torno da expressão “mulher de verdade”, por meio do qual a nova lavadora Brastemp é 

colocada, ela sim, como “de verdade!”, se comparada à Amélia da canção. Não é à toa que se 

recorre a uma construção exclamativa: a exclamação é a modalidade de enunciado por meio 

da qual se expressa um sentimento, uma emoção, um estado de espírito. E aqui a exclamação 

expressa a certeza diante não apenas da existência como também da superioridade dessa nova 

mulher: é como se fosse uma réplica a uma voz que desacreditasse nesse fato. Esse enunciado 

exclamativo dialoga com o verso da canção – “Amélia que era mulher de verdade” – e, nesse 

jogo de vozes, há uma subversão do discurso do texto original.  

Na sequência do texto, vem o argumento – forte e inquestionável – que faz das 

Amélias mulheres não tão “de verdade” quanto a lavadora, porque “de carne e osso”, 

enquanto a outra é “de ferro”. A referência a “Amélias”, no plural, é uma alusão clara às 

mulheres, donas de casa, que executavam ou supervisionavam todo o trabalho doméstico, 

característico do perfil da época. Essa ideia é explicitada e desenvolvida na continuidade do 

texto, pela defesa da ideia de que a tarefa de lavar roupa é pesada, cansativa e desgastante, por 

isso, só uma “mulher de ferro” é capaz de realizá-la bem e sem desgaste: “É preciso mesmo 

ser de ferro para lavar tanta roupa. Uma tarefa que desgasta qualquer Amélia e que a 

Brastemp faz, sem se desgastar, durante anos e anos”. 

Na última sequência do texto, há uma mudança de interlocutor: estabelece-se uma 

interlocução direta com um outro leitor, aquele que deveria ter interesse em conhecer essa 

“nova mulher”: “Finalmente, um pequeno aviso aos maridos: se v. pensa que a sua mulher é 

de ferro v. se enganou de lavadora... ou se enganou de mulher”. Esse “aviso”, que soa como 

uma advertência aos maridos, tem a função de reiterar a ideia de que, se a tarefa de lavar 

roupas é tão pesada, não deve ser realizada por uma mulher de carne e osso, e ainda de 

chamar a atenção dos maridos – equivocados – que ainda não adquiriram uma lavadora 

Brastemp. Afinal, eram eles que, naquela época, tinham o poder de compra, portanto, 

principal alvo da propaganda. 

É importante observar que a criação publicitária, assim como a literatura, é uma 

narrativa de ficção com o objetivo muito claro de reforçar o consumo de um determinado 

produto, marca ou serviço. Derivada do latim, do verbo fingere, a ficção, segundo Carrascoza 

(2014, p. 9), “[..] é o núcleo constitutivo da parte essencial do universo literário, sobretudo 



 

das obras narrativas [..]”. E o autor continua sua explicação dizendo que, apesar do 

significado de “fingir”, o que deixaria essa realidade mais distante de seu objetivo, o que 

acontece é justamente o contrário, pois toda realização de ficção, como o próprio autor 

expressa, “[..] está colada, como a pele ao corpo [..]”, faz parte de uma possibilidade concreta. 

Ele acrescenta: 

A ficção, consubstanciada no discurso literário, transfigura o real, porque emana 

sua concretude social e histórica. Ao contrariar, opor-se, criticar ou virar o real do 

avesso, a ficção literária, optando por essa ou aquela possibilidade, reelabora-o. A 

transfiguração ficcional, no entanto, assumindo qualquer forma – como a do gênero 

fantástico, maravilhoso, realismo mágico etc. –, jamais se dissocia da realidade da 

qual se origina (CARRASCOZA, 2014, p. 9). 

 

Segundo Carrascoza (2014), o discurso literário revela o posicionamento, a “visão de 

mundo” de seu autor, apreendida por um narrador e pelos personagens, condicionados pela 

realidade social e histórica. A funcionalidade narrativa nos textos publicitários, tanto nos 

racionais quanto nos emotivos, é constituída de palavras também escolhidas com o intuito de 

gerar interação com o público, pois, para Carrascoza (2014) é imprescindível falar a língua do 

consumidor, já que dessa maneira, fortalece-se a adesão e o sentido de presença. Ademais da 

ênfase dada aos benefícios e às qualidades do produto, há, na publicidade analisada, um 

diálogo entre o narrador e as personagens. Ressalte-se que as personagens, subentendidas no 

texto, são de simples compreensão, sem complexidade psicológica, estereotipadas, de fácil 

identificação pelo leitor para que a compreensão da história seja simplificada.  

O título da propaganda, “Mulher de ferro”, é o primeiro contato com o leitor. Sua 

forma endurecida e objetiva gera curiosidade sobre o discurso que está por trás da chamada, 

ou seja, o texto logo abaixo, além, é claro, de apresentar a máquina de lavar. A foto da 

máquina, sozinha, faz do eletrodoméstico um elemento soberano no layout, destacando a 

capacidade de quantidade de roupa que cabe na máquina, também explicitada na foto. 

Acredita-se que, para aquela época, o design era moderno, não havendo assim necessidade de 

outros elementos para reforçar a proposta do anúncio.  

A análise da propaganda “Mulher de ferro” da Brastemp permite constatar a coerência 

publicitária de se contar uma história do seu tempo. A trama narrativa teceu – por meio da 

redação publicitária, do título, da imagem e, em especial, do recurso à paródia, que 

possibilitou o diálogo entre a ideia principal, de poupar a esposa de tanto esforço, e o apelo 

comercial ao público-destino – os benefícios de se adquirir uma lavadora Brastemp. 

 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A publicidade reflete seu tempo quando sinaliza as mudanças socioculturais nas 

páginas de revistas, de jornais e na televisão. Como no anúncio da Brastemp, a Amélia de 

outrora já não queria desperdiçar seu tempo só com afazeres domésticos, já pensava em 

política, na faculdade, no trabalho fora de casa e, quem sabe, em ter seu próprio dinheiro. Sem 

perder seu foco, como vendedora de conceitos e sonhos, a publicidade vale-se da criação de 

mundos críveis, de discursos simbólicos para seduzir e levar seu leitor a crer em seus 

anunciantes e nos produtos que focalizam.  

Para que tudo isso seja possível, a publicidade vale-se de recursos valiosos que se 

harmonizam em seu conjunto, como a escolha lexical, o modo de narrar, a ilustração, as 

figuras de linguagem, os efeitos de sentido, entre outros. Dentre esses recursos, destacou-se, 

neste estudo, a paródia como meio criativo e facilitador da transmissão da mensagem 

publicitária. Pela paródia, foi possível construir um diálogo entre narrador e personagens 

(leitores). De forma irreverente, o texto desqualifica a Amélia da música original e sente pena 

das muitas Amélias. Outro ponto que deve ser considerado é que a ironia
13

 e o estereótipo
14

 

foram elementos definitivos entre os gêneros publicidade e paródia, pois a “Amélia” 

(estereótipo), de Mario Lago e Ataulfo Alves, que um dia foi a mulher ideal, trabalhadora 

incansável, agora, por ironia, volta-se contra ela mesma. 

Por fim, os princípios publicitários mantêm-se firmes em suas narrativas, na 

necessidade de um trabalho criativo forte, coeso e principalmente verdadeiro. Acredita-se que 

a publicidade ainda continuará a cumprir o seu papel de “fotografia” da sociedade e de seu 

tempo, ou, quem sabe, abrirá novas reflexões sobre o assunto. Caberia discutir, por exemplo, 

o quanto a publicidade pode ter contribuído para a manutenção desses papéis sociais.  

Quanto às “Amelias”, ainda existem muitas por aí. Agora elas também estão em 

departamentos nos escritórios, no comando ou não, umas mais orgulhosas de sua condição, 

outras nem tanto, pois o trabalho das mulheres, com o passar dos anos, só se acumula, 

distanciando-as cada vez mais do conceito de ser uma Brastemp. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ironia é um modo de expressão da língua em que existe um contraste, proposital, entre o que se pensa e o que 

é dito. 
14

 Estereótipo é uma imagem idealizada previamente sobre alguém ou sobre algo. Ele é baseado em um modelo 

ou em uma generalização. 
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