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RESUMO

A Análise do Discurso, interessa-se pelas condições de produção sócio-históricas da
produção discursiva, estabelecendo para a linguística uma relação entre a língua e a
evolução histórico-ideológica do homem. Segundo Maingueau (1997), a Análise do
Discurso de linha francesa, visa articular a enunciação linguística sobre certo lugar
social, tendo em vista suas condições de produção. E, baseado nesta concepção de
Análise do Discurso, fundamentada na reação língua e mundo, este trabalho objetiva
analisar o fenômeno polifônico da ironia que se insere no âmbito da heterogeneidade em
textos publicitários. A ironia como estratégia de linguagem participa da constituição do
discurso como fato histórico e social, mobiliza diferentes vozes, instaura a polifonia,
ainda que essa polifonia não signifique, necessariamente, “a democratização dos valores
veiculados ou criados. Trabalharemos com textos verbais e não-verbais tendo em vista
que o discurso publicitário revela valores, atitudes culturais e cria condições de
reconhecer a riqueza de recursos da língua usados nas mensagens. A escolha deste tipo
de texto se deu pelo seu caráter persuasivo, reflexo de suas condições de produção
caracterizadas no contexto sócio-histórico-ideológico e reveladas pela linguagem
entendida como forma de ação sobre o mundo, dotada de intencionalidade, veiculadora
de ideologia e respaldada pelo poder de argumentatividade presente no fio do discurso.

PALAVRAS-CHAVES: discurso, heterogeneidade, polifonia e ironia.

1. Introdução

De acordo com Helena Brandão (2004), nascida da necessidade de superar o
quadro teórico de uma linguística frasal e imanente, que não dava conta do texto em
toda sua complexidade, a Análise do Discurso volta-se para o “exterior lingüístico”,
procurando apreender como no linguístico inscrevem-se as condições sócio-históricas
de produção.

Nesse sentido, ao se propor estudar o discurso, a AD busca ver a língua não
apenas como transmissão de informações ou como simples ato de fala, mas a língua
numa visão discursiva que busca a exterioridade da linguagem como a ideologia e o
fator social para embasar análises diversas.

Análise do Discurso, especificamente de linha francesa, é considerada por
Maingueneau (1997) como o ramo da linguística que visa articular sua enunciação sobre
certo lugar social, tendo em vista suas condições de produção. É baseada nesta
concepção de Análise do Discurso, fundamentada na relação língua e mundo, que
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pretendemos, neste trabalho, analisar o fenômeno polifônico da ironia que se insere no
âmbito da heterogeneidade do discurso, cuja identidade se caracteriza pela relação das
formações discursivas com elas mesmas e a relação destas com o exterior. O referido
autor coloca que a heterogeneidade constitutiva “não é marcada em superfície, mas que
a Análise do Discurso pode definir formulando hipóteses, através do interdiscurso, a
propósito da constituição de uma formação discursiva”.

Segundo Courtine (1984), o grande desafio da AD é ser capaz de realizar leituras
críticas e reflexivas que não reduzam o discurso a investigações de aspectos puramente
linguísticos, nem o dissolvam num trabalho histórico sobre ideologia. O ponto crucial é
o de construir interpretações sem jamais neutralizá-las, criar procedimentos que
exponham o olhar-leitor, usando as palavras de Fiorin “treinar o olhar do indivíduo
estudante”, a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito, o qual caracteriza-se pela
dispersão, por um discurso heterogêneo que assume diferentes vozes sociais.

Segundo Maingueneau (1997) chamamos de “discurso” os enunciados solenes -
“o presidente fez um discurso”-, ou pejorativamente, as falas inconsequentes - “tudo
nisso é discurso”. O termo pode igualmente designar a qualquer uso restrito da língua:
“o discurso Islâmico”, “o discurso político”, “o discurso administrativo”, “o discurso
polêmico”, o discurso publicitário, o discurso irônico, o discurso polifönico etc

Os pressupostos fundamentais da AD sustentam que em cada discurso
materializa-se uma condição social de produção, uma formação discursiva e uma
formação ideológica. Por formação discursiva entende-se “o que pode e deve ser dito” a
partir de um lugar social historicamente determinado. A formação ideológica, por sua
vez, refere-se a visão de mundo de uma determinada classe social (BRANDAO, 2004).
E, como não existem ideias desvinculadas da linguagem, sendo um instrumento amplo
de comunicação, para cada formação ideológica há uma formação discursiva, isto é,
conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão de mundo. (FIORIN,
1998).

2. Linguagem, polifonia e ironia

A linguagem veiculadora da ideologia determina a relação entre o homem e sua
realidade circundante e os sentido veiculado por ela são considerados de acordo com as
condições de produção. Tais condições são caracterizadas dentro de um contexto sócio-
ideológico e são reveladas pela linguagem concebida como forma de ação sobre o
mundo. Sob essa ótica, é possível percebermos marcas linguísticas que caracterizem
discursos essencialmente polifônicos.

O conceito de polifonia foi formulado, inicialmente, por Bakhtin (1979), ao
estudar o romance de Dostoievski, considerado por ele polifônico por ser possível
perceber em certos trechos o aparecimento de diversas vozes que falam
simultaneamente sem que uma prepondere sobre a outra.

A concepção polifônica de Bakhtin provém da consideração que ele faz acerca
da linguagem que é reconhecida como uma interação social. Para ele o discurso é o
produto da relação mútua entre o enunciador e o enunciatário, sendo que todo discurso
comporta duas faces pelo fato de proceder de alguém e de se dirigir a alguém. Partindo-
se dessa concepção dialógica da linguagem o conceito de polifonia foi formulado e
desenvolvido por vários linguistas interessados em estudar a construção do discurso e
seus efeitos de sentido, o que não nos cabe aprofundar esta questão neste trabalho.
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A polifonia pode ser conceituada como o fenômeno pelo qual se fazem ouvir
vozes de sujeitos que falam de lugares sociais diferentes. Nesta confluência de vozes
que perpassam o interdiscurso é possível situarmos o fenômeno da ironia.

Neste aspecto, vale ressaltar o valor polifônico da ironia considerada, num
processo discursivo, como fenômeno passível de ser observado em diversas
manifestações de linguagem. A ironia se evidencia na constituição do discurso pela
pluralidade de sujeitos presentes na enunciação materializada por diferentes vozes.

Assim, quando se objetiva a análise da constituição do sujeito polifônico, deve-
se observar a organização de vozes presentes no discurso, incluindo nessa organização a
representação dos diversos enunciadores.

A ironia, segundo (BRAIT, 1996), será considerada como estratégia de
linguagem que, participando da constituição de discurso como fato histórico e social,
mobiliza vozes, instaura a polifonia, ainda que essa polifonia não signifique,
necessariamente, “a democratização dos valores veiculados ou criados”.

Segundo Muecke (1995), ironia é dizer alguma coisa de uma forma que ative
não uma, mas uma série infindável de interpretações subversivas. O autor assegura que
a ironia tem a capacidade de reestabelecer o equilíbrio quando passamos a ver a vida de
forma muito séria ou o inverso, quando não a levamos a sério suficientemente. Portanto,
ela estabiliza o instável, mas também desestabiliza o excessivamente estável. (MUEKE,
1995). Dessa forma, a ironia exige, necessariamente, a opacificação do discurso, na
medida em que o sujeito-enunciador  produz um enunciado de tal forma a chamar a
atenção não apenas para o que está dito, mas para a forma de dizer.  Isso tem tudo a ver
com os textos publicitários, já que a propaganda, através da ironia desestabiliza o que
pretensiosamente está estável.

Os textos selecionados para a análise são textos publicitários, com linguagem
verbal e não-verbal, os quais foram escolhidos pelo seu caráter persuasivo, reflexo de
suas condições de produção. Condições estas caracterizadas dentro do contexto socio-
ideológico e são reveladas pela linguagem concebida como forma de ação sobre o
mundo, dotada de intencionalidade veiculadora de ideologia e respaldada pelo poder de
argumentatividade.

3. Linguagem publicitária: a propaganda

A mensagem publicitária, segundo Carvalho (1996), ocupa lugar privilegiado em
meio à tecnologia moderna. E, embora nem todas surtam o efeito desejado, a
onipresença da publicidade comercial na sociedade de consumo cria um ambiente
cultural próprio, um novo sistema de valores que fundamentam e orientam as práticas
sociais.

A propaganda, para Carvalho (1996), está voltada para a esfera de ideias, de
valores éticos e sociais. Para Fiorin (1990), a linguagem da propaganda “condensa,
cristaliza e reflete práticas sociais”.

Para Sandmann (2010) o termo “propaganda” pode ser definido como a
propagação da ideias. Por ser um termo abrangente pode ser usado em muitos sentidos.
Quanto ao termo “publicidade”, ele assevera que é comumente usado para a venda de
produtos e serviços. O referido autor ainda discute a relação entre o termo propaganda e
retórica, a qual pode ser concebida como a arte de persuadir, de convencer e de levar â
ação por meio da palavra. Essas características também contemplam o principal papel
da linguagem de qualquer propaganda. Assim, provavelmente a única distinção que seja
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possível se revelar diga respeito a criatividade e os recursos utilizado para chamar a
atenção do leitor.

A linguagem da propaganda e a linguagem literária, segundo o autor, evidencia-
se pelo rebuscamento e explosões de inventividade, faz-se uso de recursos expressivos
que prenda a atenção do leitor (consumidor ou público alvo). O maior desafio dessa
linguagem talvez esteja em, realmente, focar a atenção do enunciatário quer seja através
do estranhamento da mensagem propagada ou por meio dos recursos linguísticos
(verbais e não-verbais), estilísticos, para o que lhe é dirigido. Para vender o produto ou
serviço, os publicitários usam os meios considerados mais adequados, os que mais
eficientemente atingem o alvo e para isso utilizam-se da principal ferramenta de
trabalho: a língua, suas estratégicas e recursos estilísticos.

Nas propagandas que selecionamos para nossa análise, as quais foram veiculadas
em revistas variadas, destinadas a um determinado público-alvo, que certamente é o da
classe dominante, tentamos enxergar as vozes discursos presentes, numa perspectiva
discursiva e polifônica, enfatizando também o aspecto irônico. Vejamos a primeira
propaganda, doravante P1.

PROPAGANDA 1

k

Na primeira propaganda (P1), composta de um slogan, ilustração e texto “O
pecado da gula com os grelhados e o buffet de frios importados. O pecado da cobiça
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pela mulher da mesa mais próxima. O pecado da preguiça nas tardes de sábado. O
pecado da inveja pela belza do lugar. O Pecado da vaidade no espelho do banheiro. O
pecado da luxúria com as loiras geladas. O pecado da ira quando você tem que ir
embora”. é possível percebermos o estabelecimento de várias vozes interpeladas,
atravessadas por diferentes discursos produzindo um efeito de polifonia.

O que podemos observar é que se trata de um texto dialógico, em que o
enunciador joga com vozes de Deus e do ser humano (ser pecador) para fazer o texto
significar. O cruzamento dessas vozes se materializa no interdiscurso, num processo em
que se incorporam temas e/ou figuras de um discurso em outro. Ou seja, é valido dizer
que o interdiscurso, o qual constitui também as condições de produção, remete a algo
que já foi dito antes, isto é, à nossa memória discursiva. É por meio deste, que as
palavras que proferimos fazem sentido, pois seus significados são oriundos de outros
dizeres que se encontram armazenados em nossa memória e que vem à tona com outras
palavras cada vez que enunciamos. É o que podemos verificar no texto em questão.

Neste anúncio encontramos a figura da maçã no meio do prato, representação
simbólica do pecado no discurso bíblico. Esta maçã nos remete para um elemento do
mundo natural e nos revela a presença concreta do discurso bíblico. A construção do
sentido neste aspecto se caracteriza porque a árvore em que se encontrava o fruto do
pecado (a maçã) estava situada no centro do jardim do Éden.

O enunciador estabelece no enunciado verbal “o primeiro pecado foi no paraíso.
Todos os outros você pode cometer no Alphaiate”, relações interdiscursivas produzindo
um efeito de sentido de “tal forma a chamar à atenção não apenas para o que está dito,
mas para a forma de dizer e para as condições existentes entre duas dimensões”.
(FIORIN, 1994). Neste sentido, constitui-se um interdiscurso irônico devido ao nível
opaco do discurso instaurado pela ironia, uma vez que esse fenômeno irônico pode ser
surpreendido como procedimento intertextual, interdiscursivo, podendo provocar efeitos
de sentido como o desmascaramento de uma pretensa objetividade em discursos tidos
como neutros.

É possível que, nesse aspecto, a ironia se materialize através da citação, uma vez
que o enunciador convoca em seu enunciado, sob forma de alusão um universo de
valores sociais, culturais, morais estabelecido em outros discursos (BRAIT, 1998).

Os mecanismos discursivos produtores de sentidos veiculados nesta propaganda
procuram focalizar as articulações configuradas pela ironia como confluência de
discursos, como cruzamentos de vozes. Cruzamento este materializado pelo discurso
bíblico, atravessado pelo discurso religioso e pelo discurso publicitário.

O enunciador joga e brinca com esses discursos para convencer, persuadir o
enunciatário a cometer pecados, os quais são categorizados pelo ser humano.

A propaganda, com seu discurso, manipula valores, atitudes, conjunto de ideias,
representações, impondo pontos de vista de uma classe dominante, ou seja, certamente
quem frequenta o restaurante Alphaiate é um público provavelmente de classe média-
alta. O gênero propaganda procurar persuadir este público com um discurso persuasivo
e cheio de valores ideológicos embutidos na sua discursividade. Uma das postas
visualizadas no anúncio para essa afirmação é que o Alphaiate está localizado na praia
de Boa Viagem – Recife, lugar privilegiado, onde praticamente só residem pessoas de
poder aquisitivo elevado. Há que se considerar que esse discurso verbal, tomado em
sentido amplo é um fenômeno de comunicação sócio-cultural.

Conforme Sandmann (2009) a linguagem da propaganda pode ser concebida até
certo ponto como reflexo e expressão da ideologia dominante, dos valores em que se
acredita, manifestando a maneira de ver o mundo de uma sociedade em certo espaço da
história. Algumas reflexões como os questionamentos sobre que aspirações humanas, a
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linguagem da propaganda procura alimentar, satisfazer e ir ao encontro, exemplificam
como os recursos de linguagem da propaganda criam padrões de comportamento
humano ligados principalmente ao consumismo, as ideologias que estão atreladas ao
discursos que circulam socialmente..

Cada discurso é carregado de ideologias que pode ser concebida em sua
materialidade específica do discurso que é a língua. Para Pêcheux (1997): Não há
discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito
pela ideologia e é assim que a língua faz sentido.

A ideologia assume, portanto, o papel de construir evidências, colocando o
sujeito em uma relação com suas reais condições de existência, por isso ela constitui-se
em um conjunto de regras utilizado para direcionar ou até mesmo moldar o
comportamento dos seres humanos. Nesse aspecto, é possível estabelecer uma relação
entre o caráter dominante da ideologia e os textos publicitários, visto que estes buscam
persuadir o consumidor a adquirir um determinado bem ou a mudar suas opiniões.
Assim, o sujeito-enunciador, ao produzir seus textos, recorrem a diferentes recursos
verbais e não-verbais para convencer seu público alvo a aderir uma determinada
ideologia.

Por isso, evidenciamos que o discurso publicitário, ora analisado, dialoga,
usando o termo de Bakhtin, com o discurso bíblico para estabelecer uma relação
polêmica com o discurso religioso, ironizando de forma bastante persuasiva que não é
pecado pecar no Alphaiate.

O texto sugere a desconstrução do mito do pecado ou o apagamento da carga
semântica negativa que envolve o termo pecar. Nesta perspectiva, convida o leitor a
pecar despudoradamente, apresentando-lhe as várias possibilidades de fazê-lo, seja
através da gula, cobiça, preguiça, inveja, vaidade, luxúria e ira, nada será pecado desde
que seja cometido nos domínios da Alphaiate.

Agora, vejamos a segunda propaganda, doravante P2.
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PROPAGANDA 2

A Segunda propaganda (P2) nos remete logo à primeira vista à história do conto
de fada clássico, em sua versão original, de Chapeuzinho Vermelho. A linguagem da
qual o enunciador faz uso neste anúncio, figurativizado pelo “lobo” (discurso do poder)
encontra-se em outros textos como, por exemplo, “o lobo e o cordeiro”, o do conto de
fadas do Chapeuzinho Vermelho que representam os mesmos discursos falados pela
mesma voz: sujeito porta voz de uma formação discursiva de uma sociedade patriarcal.

O texto recupera a linguagem do conto de fadas para chamar a atenção do
enunciatário para o tema criança ao mesmo tempo em que faz um entrelaçamento
discursivo da linguagem infantil com a linguagem erótica do mundo adulto.

Como representação concreta desses discursos o texto verbaliza uma ironia do
conto de fadas em que a menina do texto da propaganda é objeto sexual dos que
praticam abuso sexual de crianças. O “lamber todinha”, o “gostosinha”, a referência a
boca grande são objetos do mesmo desejo e surge no texto publicitário para chamar a
atenção do abuso sexual infantil e de forma irônica estabelecida pela polifonia que
recupera a “historinha ingênua” do conto de fadas. As imagens evocadas por essas
palavras revelam a possibilidade de uma relação sexual que terá caráter abusivo, tendo
em vista que uma das personagens envolvidas é uma criança. Esta construção de
imagem pode ser confirmada pelas palavras “puxou” que remete para a dominação,
“pavor” e “medo”, emoções angustiantes a serem vivenciadas pela criança no momento
em que estiver debaixo das cobertas sob o domínio do “lobo”.

É possível percebermos que tal sentido se instaura tão somente porque as
linguagens estão no mundo e o homem está na linguagem. Através dela, o homem
percebe-se homem, percebe o seu “eu”. A individualidade humana passa pelo senso
coletivo, pois a sociedade se constrói pela comunicação, pelo discurso, logo a vida é
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impossível sem a comunicação, sem o discurso. Se a linguagem é vista como mediação
entre o homem e a realidade, possibilitando-lhe agir no mundo e interagir com as outras
pessoas, o discurso é justamente o lugar, ou o momento, onde ocorre essa mediação: é
ele que abre possibilidades para a continuidade ou as transformações pelas quais passam
indivíduo e sociedade. Essa relação dinâmica de tradição e renovação permite que, a
cada situação, o homem possa criar seus “dizeres”, seus ”modos de dizer” de que se
vale para a produção de seu discurso.

Nessa perspectiva, o sujeito-enunciador, ao buscar sua singularidade, sua
essência, depara-se com lacunas, desvios, ou seja, com a incompletude do ser. Isso tudo
provoca a busca de sua voz singular e das vozes de outros, de sua presença e da
presença de outros, um processo constante de movências, de rupturas, de retornos, para
encontrar a completude, a unicidade

Outro aspecto a ser considerado, diz respeito â questão do gênero. A
contraposição masculino x feminino pode ser lida na escolha dos personagens “lobo”
masculino e “Chapeuzinho Vermelho” feminino. O estereótipo que pesa sobre a mulher
como sexo frágil é reforçado mais uma vez pela personagem Chapeuzinho Vermelho. É
interessante observar que a palavra vermelho não aparece e desta forma se desconstrói
qualquer sentido que envolva os significados da referida cor. Mas esta ausência
significa. Ela implica passividade, submissão de alguém que não reage contra a
opressão, limitando-se a chorar “baixinho” com medo, o que revela o caráter de
indefesa da criança e o abuso sexual da criança. A ausência da cor também remete para
a neutralidade acerca do aspecto da sexualidade infantil no que tange ao erotismo.

A propaganda faz portanto, uma denúncia contra o abuso sexual de crianças,
remetendo â possibilidade também de que o pai cometa o abuso, uma vez que o
enunciador toma a expressão minha filha e não minha netinha, como no conto original.

O interdiscurso fica evidente quando o enunciador da propaganda, recorrendo ao
saber linguístico de que o conto de fadas obedece a estruturação narrativa com início,
meio e fim, afirma “esta história tem que ter um fim”, da mesma forma que o conto de
fadas. Segundo Pêcheux (1969) é “algo fala” (ça parle) sempre “antes, em outro lugar
independentemente”, isto é, sob a dominação do complexo das formações ideológicas.

4. Considerações finais

O que podemos depreender é que o cruzamento das vozes presentes no texto
principalmente o do conto de fadas ora apresentado, evoca uma voz moralizante, no
sentido da obediência da criança para com o pai. O processo polifônico é perpassado
através da ironia quando o enunciador joga com a troca de papéis discursivos.

Desse modo, podemos concluir que as relações dialógicas perpassam o discurso
da propaganda, que é revelado pelas retomadas, pelas (re)construções, através de um
processo de movência de sentido que se entrecruza entre os dizeres já-ditos em outros
lugares e em outros momentos. Essa diversidade de discursos e de momentos distintos,
materializados no discurso desse gênero propaganda, funcionou como elo articulador
dessa cadeia de sentidos construídos nos textos de publicitários. Nos textos analisados
aqui, operou-se, juntamente com as condições de produção presentes nos referidos
textos, um deslocamento de sentidos que funcionou através de estratégias discursivas
utilizadas pelo sujeito-enunciador em momentos e lugares distintos. Os dizeres são
retomados, reafirmados, denunciando, deste modo, que o discurso é um processo
circulatório, marcado por aspectos sócio-histórico-ideológicos.
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Diante do que foi exposto, sem a pretensão de esgotar todas as possibilidades de
leitura e buscando pelo menos levantar o problema, o que se pode concluir nesta análise,
é que o discurso da propaganda torna-se, pois, instrumento de controle, de sedução e de
persuasão, baseia-se “em parâmetros diversos, desde a materialidade do suporte até a
base ideológico-cultural” (CARVALHO, 1996). Nesse sentido, podemos verificar que a
análise feita, confirma a ironia como marca do caráter polifônico do texto: absorve um
discurso e depois o recria para resignificar. Usando as palavras de Fiorin é possível
dizer que a ironia tem como marca o cruzamento de vozes que dialogam uma com as
outras dizendo uma coisa para significar outra.
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