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RESUMO 

Esta dissertação trata do estudo do funcionamento discursivo da campanha 

publicitária dos produtos de limpeza da marca Bom Bril, realizado a partir da seleção e 

análise do discurso de quatro propagandas veiculadas na televisão. Para tanto, utilizando-se 

como suporte teórico e metodológico a Análise de Discurso, descreve-se o processo de 

construção dos efeitos de sentido das propagandas, apontando para o estudo das relações 

interdiscursivas, a fim de revelar os elementos que as constituem como um discurso “sedutor” 

e as inscrevem como integrantes da mais famosa campanha de mídia eletrônica da publicidade 

brasileira e uma das mais conhecidas do mundo, em todos os tempos. Assim, neste estudo, 

destacam-se fatos da língua como o equívoco, as rupturas e os deslizamentos de sentido, 

ocorridos no espaço lúdico de significação instaurado pela ironia, como elementos de que se 

valem as propagandas para persuadir e gerenciar o comportamento dos sujeitos. Além disso, 

procura-se mostrar de que maneira esta prática discursiva, objetivando seduzir o sujeito, 

mobiliza posições desejadas ou assumidas no jogo do imaginário social. 



RÉSUMÉ 

Ce mémoire traite de l’étude du funcionnement discursif de la campagne 

publicitaire des produits d’entretien de la marque Bom Bril, realisé `partir de la sélection et de 

l’analyse du discours de quatre publicités véhiculées à la telévision. Pour ce faire, en utilisant 

comme support théorique et méthodologique l’Analyse du Discours, on décrit le procès de 

construction des effets de sens des publicités, ayant comme cible l’étude des rélations 

interdiscursives à fim de révéler les éléments qui les constituent comme un discours 

“séducteur” et les inscrivent comme intégrantes de la fameuse campagne de la média 

éléctronique brésilienne et l’une des plus connues du monde en tous les temps. Ainsi, en cet 

étude, se détachent des faits de la langue comme l’équivoque, les ruptures et les glissements 

de sens, dont les occurances apparaissent dans l’espace ludique de signification instauré par 

l’ironie, des quels se valent les publicités pour persuader et gérer le comportement des sujets. 

En plus on cherche montrer de quelle façon cette pratique discursive, en objectivant seduire le 

sujet en mobilisant les positions désirées au assumées au jeu de l’imaginaire social. 



INTRODUÇÃO 

A propaganda brasileira veiculada na mídia televisiva é reconhecida como uma 

das melhores do mundo em eventos nacionais e internacionais, que têm como objetivo 

premiar a criatividade dos publicitários na produção de peças que melhor vendam um 

produto, uma idéia ou um serviço. Isso nos leva a pensar que o discurso da propaganda 

brasileira é o resultado de um rico e complexo trabalho na exploração de recursos expressivos 

oferecidos pela estrutura significante do sistema lingüístico e pela imagem.  

É com freqüência que a propaganda se utiliza de fatos da língua, como o 

equívoco, as rupturas e os deslizamentos de sentidos na elaboração de anúncios criativos. 

Nesse incessante trabalho sobre o sentido, o discurso da propaganda desafia a ordem da 

língua, valendo-se dessa possibilidade para seduzir o sujeito (conquista de consumidores) e 

construir a identidade de uma marca. Desse modo, a propaganda torna-se um lugar 

privilegiado para o estudo de questões que envolvam a relação entre a língua, o sujeito e o 

discurso. 

Refletindo, pois, sobre esta relação, alguns questionamentos despertam nosso 

interesse. O primeiro deles é: de que forma a propaganda trabalha os diferentes elementos 

interdiscursivos que a constituem como um discurso "sedutor"? O segundo questionamento: 

de que modo o estabelecimento do equívoco, da ruptura e do deslizamento de sentidos 
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contribui para seduzir o sujeito? Por fim, temos a questão: que elementos apontam para a 

posição que se quer instituir na propaganda? 

Para responder a esses questionamentos, recorremos a propagandas que se valem 

do discurso irônico como estratégia discursiva para despertar no sujeito desejos/necessidades 

e, ao mesmo tempo, promover satisfação através da compra de um certo objeto e/ou adoção 

de uma idéia. Essa escolha decorre do fato de entendermos a ironia como um tipo de discurso 

que não silencia o trabalho interdiscursivo feito na relação entre o que é dito e o 

acontecimento; ao contrário, revela a opacidade dos processos discursivos.  

Ao despertar efeitos de sentido através do discurso irônico, a propaganda provoca 

efeitos humorísticos, subverte sentidos legitimados pelo senso comum e instaura novos 

estados de mundo, o que poderia caracterizá-la como um discurso despretensioso, 

descompromissado da tentativa de atuar no comportamento dos sujeitos. No entanto, na 

realidade, o que ocorre é o investimento de grande envergadura na propaganda por agentes 

sociais concretos: indústrias, empresas, instituições públicas, governo, partidos políticos, 

cidadãos. 

O propósito de gerenciar o comportamento do sujeito pode ser compreendido 

como o desejo e a ilusão de controlar a interpretação e a conseqüente efetivação de estratégias 

para atingir este fim. Essa questão é importante porque nos permite apreender, através da 

descrição do processo de produção de sentidos, o modo como o discurso da propaganda 

organiza sua relação com a discursividade, ou seja, como organiza, negocia e se vale de 

elementos provenientes da exterioridade na sedução do sujeito.  

O discurso da propaganda constrói efeitos de sentidos em condições de produção 

que diferem muito da fala cotidiana, o que se justifica pela ação conjunta e planejada por 

profissionais treinados na elaboração de enunciados que compõem as peças publicitárias. 

Além disso, são feitas pesquisas prévias que visam a ter conhecimento dos discursos que 
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preenchem o imaginário do consumidor. Os resultados são analisados e postos em evidência 

na "vitrine" através do jogo das palavras, imagens, arranjos gráficos e todas as possibilidades 

que essa prática permite. 

Dentre esses discursos que preenchem o imaginário do consumidor, estão os que 

provêm das alusões feitas a personalidades socialmente conhecidas, elementos persuasivos 

que, somados a outros, contribuem significativamente na constituição do sujeito e de efeitos 

de sentidos. 

Em função dessas colocações, o estudo que pretendemos fazer nos possibilitará 

um modo de leitura particular do processo de efeitos de sentido das propagandas selecionadas, 

constituído na relação estabelecida entre o interdiscurso e o intradiscurso, em que intervêm os 

efeitos imaginários da evidência e da unidade. 

Ainda, o ponto de vista da Análise do Discurso sobre a propaganda é interessante 

porque nos mostra de que maneira somos influenciados por um discurso que invade nosso 

cotidiano, cria/ desperta desejos, perpetua/modifica conceitos e preconceitos, enfim, nos 

seduz. Além disso, possibilita-nos, também, compreender a produção e circulação de sentidos 

atuais que nos levam à entrega ou à resistência. 

O corpus do trabalho constitui-se de quatro propagandas elaboradas pela agência 

W/BRASIL, veiculadas na televisão, que têm como objetivo, valendo-se do discurso irônico e 

dos efeitos humorísticos daí decorrentes, vender os produtos da marca Bom Bril. Cabe 

registrar que as propagandas selecionadas neste estudo integram a mais famosa campanha de 

mídia eletrônica da publicidade brasileira e uma das mais conhecidas do mundo, sendo 

registrada em 1994 no Livro Guinness dos Recordes por ser a campanha que mais tempo ficou 

no ar com um mesmo personagem, criador e produto. 

Na primeira parte deste trabalho, refletiremos, de forma sucinta, sobre a definição 

do objeto da Lingüística moderna e o nascimento e desenvolvimento da Análise do Discurso 
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de linha francesa para, em seguida, apresentar os conceitos teóricos básicos que fundamentam 

nossa pesquisa. Nesse percurso conceitual, destacaremos os estudos de Pêcheux, Courtine, 

Orlandi e Authier-Revuz. 

Na segunda parte, faremos considerações sobre a propaganda, buscando vê-la 

como uma prática discursiva que se propõe a despertar/criar desejos nos consumidores, a 

serem saciados mediante o consumo de bens simbólicos. Nesse sentido, é interessante mostrar 

como essa modalidade discursiva confere aos objetos significados além do funcional e do 

prático em um contexto social, revelando-se um discurso mediador entre sujeitos e objetos. 

Na terceira parte, constarão as considerações metodológicas e os mecanismos 

estratégicos utilizados nas análises, assim como os questionamentos que servem de norte ao 

desenvolvimento desta dissertação. 

A quarta parte tratará das implicações da análise, constituindo-se no momento de 

descrição do processo de construção de sentidos e de reflexão sobre o funcionamento 

discursivo das propagandas, apontando para o estudo das relações interdiscursivas, a fim de 

revelar os elementos que as constituem como um discurso “sedutor”. 

Na conclusão, pretendemos retratar o percurso feito e reforçaremos nossa proposta 

de estudo, esperando contribuir para as reflexões acerca da pertinência de se considerar um 

exterior constitutivo do dizer, no campo dos estudos sobre o discurso da propaganda. 



1  DISCURSO E IDEOLOGIA: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Lingüística moderna teve início com o Curso da Lingüística Geral, de 

Ferdinand de Saussure. Foi a partir da delimitação do objeto da Lingüística, efetuada pelo 

autor, que passamos a falar em uma cientificidade da língua. 

Segundo Saussure, definir o objeto da lingüística era uma tarefa difícil devido à 

relação que esta mantinha com as outras ciências como a Psicologia, a Antropologia, a 

Gramática Normativa, a Filologia etc. que, por isso, poderiam reivindicar a linguagem como 

um de seus objetos. O autor, diante deste problema, escreve: "é necessário colocar-se 

primeiramente no terreno da língua e tomá-la como norma de todas as outras manifestações 

da linguagem." (1961, p. 16-17) 

Estava assim definido o objeto específico da lingüística: a língua. A partir deste 

procedimento, Saussure define os conceitos de língua e linguagem. Esta é "multiforme e 

heteróclita (...) é de domínio individual e social. A língua, ao contrário, é um todo por si e um 

princípio de classificação". (Op. cit. p. 17) Diz, ainda, que a linguagem é uma faculdade 

inerente ao homem e que a língua é algo adquirido e convencional. 

Para separar a língua definitivamente do todo que é a linguagem, Saussure lança 

outra definição, a da fala, que é vista como "um ato individual de vontade e inteligência" (Op. 

cit. p. 22). Segundo o autor, separar a língua da fala implica separar "1º, o que é social do que 
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é individual; 2º, o que é essencial do que é acessório e mais ou menos acidental." (p. 22) 

Assim, Saussure estabeleceu como objeto da lingüística a língua, definindo-a como um 

conjunto regular, social, convencional e sistemático de signos, ao contrário da fala, que é 

definida como um ato individual e depende da vontade e inteligência do indivíduo. Disso 

decorre o fato de a fala e aquele que a executa, o sujeito, serem excluídos do campo da 

lingüística saussuriana. 

Essa tomada de posição de estudar a língua como ordem própria é reforçada na 

definição da noção de signo e na descrição de suas propriedades. Saussure conceitua o signo 

como a associação entre significante (imagem acústica) e significado (conceito). Diz que essa 

associação é arbitrária, convencional e imotivada. Para o autor, a língua é formada por um 

sistema de unidades abstratas e convencionais que tem seu valor adquirido na relação que 

mantém com os outros signos da língua, ou seja, no sistema do qual faz parte. Podemos dizer 

que há entre os signos uma relação de dependência, pois um signo só encontra sua realidade 

na presença de outros termos do sistema. Essa dependência se estabelece ainda na diferença, 

ou seja, na negatividade porque "sua característica mais exata é ser o que os outros não são" 

(Op. cit. p. 136). 

Concebido dessa maneira, o signo lingüístico não tem relação alguma com o 

mundo das coisas, o que faz com que o referente seja mantido a distância. O que se percebe 

na leitura de Saussure, aqui apresentada de forma muito sucinta, é que o autor, para garantir 

método e objeto próprios à lingüística, situa a língua em um terreno de relações internas, 

apartando o sujeito e a exterioridade de seu objeto.  

Assim, Saussure e posteriormente seus sucessores, em especial Noam Chomsky, 

impulsionaram os estudos da linguagem e promoveram o interesse à pesquisa de cunho 

lingüístico. Estes estudiosos da linguagem instauraram uma concepção de língua universal, 

lógica e transparente. Todavia, conforme Orlandi (1986, p. 48), "Os recortes e exclusões 
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feitos por Saussure e por Chomsky deixam de lado a situação real de uso (a fala, em um, e o 

desempenho, no outro) para ficar com o que é virtual e abstrato (a língua e a competência)". 

Desse modo, no século XX, tivemos a influência formalista nos estudos da 

linguagem, mas tivemos também outras tendências que privilegiaram o caráter heterogêneo, 

dinâmico e diverso da língua na observação do uso desta por falantes reais. Essas tendências 

refletiram, de um modo geral, acerca da noção de dados, de contexto, de situação, de 

sociedade e de história (Orlandi, Op. cit). 

Dentre essas outras tendências, destacamos a análise do discurso que surge para 

romper com a concepção instrumental tradicional da linguagem, reivindicando para os 

estudos da linguagem o que foi deixado de lado para estabelecer a lingüística como ciência, 

ou seja, o sujeito e a exterioridade sem negar a noção da língua como ordem própria. 

A Análise de Discurso da escola francesa nasceu na década de 60 em oposição a 

duas correntes lingüísticas hegemônicas: o estruturalismo, que dominava a conjuntura na 

França, e a gramática gerativa transformacional, desenvolvida em torno dos trabalhos de 

Chomsky e seus discípulos, que conquistava prestígio acadêmico crescente nos EUA. 

Pêcheux, em oposição ao estruturalismo e à gramática gerativa transformacional, 

ocupa-se em articular de modo particular conhecimentos do campo das Ciências Sociais 

(História, Sociologia e Filosofia), Lingüística, Teoria do Discurso e Psicanálise. Essa nova 

proposta epistemológica inaugura um novo período de reflexão não só sobre a linguagem, 

mas também sobre a ideologia - e, sobretudo, das relações possíveis, de natureza intervalar, 

entre essas concepções através da noção de discurso. 

No campo epistemológico da AD, estão articulados os saberes advindos do 

materialismo histórico, da lingüística e da teoria do discurso. A articulação dessas três regiões 

de conhecimento possibilita à AD remeter a noção de língua à ordem do discurso, enquanto 

objeto histórico e social. Sendo assim, interessa à AD descrever e estudar os mecanismos de 
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funcionamento dos fenômenos lingüísticos históricos (ideológicos) produzidos socialmente e 

pegos/observados na materialidade da língua. 

Juntamente com a proposta da articulação dessas três regiões de conhecimento, 

Pêcheux propõe que uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica as atravesse e as 

articule, trazendo para a lingüística a necessidade de considerar o inconsciente no 

funcionamento da linguagem. 

É importante dizer que a análise do discurso, ao longo dos anos, debruçou-se 

reflexivamente sobre seu objeto na tentativa de adequar-se às novas questões que surgiam em 

torno da teoria e dos procedimentos de análise; por isso, podemos dizer que a AD apresenta 

três fases. 

A primeira fase da AD caracteriza-se por partir de um corpus fechado de 

seqüências discursivas, selecionadas a partir de um espaço discursivo supostamente dominado 

por condições de produção estáveis e homogêneas. Nesta fase, estão expostos os conceitos 

iniciais relacionados à idéia de um discurso anterior que atravessaria todo dizer como o caso 

dos conceitos de interdiscurso e pré-construído. Essa idéia é sublinhada na definição das 

formações imaginárias, quando Pêcheux se refere ao fato de serem atravessadas por um já-

dito. Escreve o autor: "supomos que a percepção é sempre atravessada pelo 'já ouvido' e o 'já 

dito', através dos quais se constitui a substância das formações imaginárias" (PÊCHEUX, 

1997. p. 85) 

A segunda fase define-se por levar adiante a idéia inicial de um não-dito ser 

constitutivo do discurso com o conceito de formação discursiva, tomado de Foucault e 

reformulado sob a perspectiva materialista, com a redefinição de sujeito por influência de 

Althusser, além do interesse pelas teorias da enunciação. Estava assim teorizada a 

heterogeneidade constitutiva do discurso e do sujeito. Cabe ressaltar que a heterogeneidade do 

sujeito que a AD acena nesta fase está relacionada ao fato de o referido sujeito estar ligado a 
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um exterior específico de uma FD, ou seja, o sujeito é ainda puro efeito de assujeitamento a 

uma ordem ideológica anterior, o que implica, para o sentido, a idéia de fechamento. 

A terceira fase da AD justifica-se por uma relação mais afinada com a psicanálise, 

sobretudo na acolhida das propostas de Jean-Claude Milner em O amor da língua e do 

trabalho de Authier-Revuz sobre a heterogeneidade e as não-coincidências do dizer. 

Esse encontro resulta na possibilidade de se tomar o sujeito como sujeito do 

desejo inconsciente, não-simetrizável, pela intervenção do real como impossibilidade, nos 

procedimentos de análise. 

Ainda sob influência dos trabalhos de Authier-Revuz, há um deslocamento da 

análise para a seqüência ou, como diz a autora, para o fio do discurso. Com isso, a análise dos 

aspectos morfossintáticos e lexicais é associada ao estudo dos fenômenos enunciativos, 

tomando-se a enunciação como espaço de negociação entre a heterogeneidade mostrada e a 

constitutiva (TEIXEIRA, 2000). 

Como é possível constatar a proposta epistemológica de Pêcheux inaugurou um 

novo período de reflexão. A seguir, analisaremos as bases teórico-conceituais da Análise do 

Discurso, para uma melhor configuração da teoria que trata da determinação histórica dos 

processos de significação. 

1.1  A Ideologia 

Deve-se a Marx o formidável despertar dos idiotas. Eles descobriram 
que são em maior número e sentiram a embriaguez da onipotência 
numérica. E, então, aquele sujeito que, há 500 mil anos, limitava-se a 
babar na gravata, passou a existir socialmente, economicamente, 
politicamente, culturalmente etc. Houve, em toda parte, a explosão 
triunfal dos idiotas. (NELSON RODRIGUES) 

Geralmente, o termo "ideologia" remete a um sistema de idéias da classe 

dominante, que oculta a exploração econômica e a dominação política de um povo. Não é esse 
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conceito de ideologia, de ocultação ou mascaramento da realidade, que vai interessar a 

Pêcheux mas, sim, a perspectiva de Althusser sobre ideologia, descrita no seu trabalho 

Aparelhos Ideológicos de Estado (1998). São eles: 

1. A ideologia interpela indivíduos em sujeitos; 

2. Só há prática através de e sob uma ideologia; 

3. Só há ideologia pelo sujeito e para sujeitos. 

Pêcheux, através dessas teses, justifica a necessidade de uma teoria materialista 

dos processos discursivos em que a ideologia intervenha, pois não se pode conceber o sujeito 

como origem ou causa de si e nem a evidência de sentido. Ambos, sujeito e sentido, têm sua 

espessura, sua opacidade. 

Essa noção de interpelação-assujeitamento ideológico segue com as duas formas 

de esquecimento descrita por Pêcheux (1997): o esquecimento da ordem do inconsciente e o 

esquecimento da ordem da enunciação.  

O esquecimento ideológico e inconsciente resulta do modo como somos afetados 

pela ideologia. Há simulação, há apagamento do processo de constituição dos sentidos, 

negação da historicidade sobre as palavras. Esse esquecimento dá ao sujeito a ilusão de ser ele 

a origem do dizer, fonte exclusiva do sentido do seu discurso. 

O outro esquecimento é o da ordem da enunciação, parcial, semiconsciente, que se 

realiza pela formação de famílias parafrásticas. Essas se formam quando formulamos nosso 

dizer e muitas vezes voltamos a essas famílias parafrásticas para melhor explicitar a nós 

mesmos o que pensamos. Trata-se da operação de seleção lingüística que todo falante faz 

entre o que é dito e o que deixa de ser dito. Daí termos a impressão da realidade do 

pensamento, ou seja, que haja uma relação direta entre o pensamento, a linguagem e o mundo. 



 

 

18

Assim, o esquecimento ideológico, também chamado de esquecimento nº1, é o 

ponto de articulação entre ideologia e inconsciente. O esquecimento nº2, o esquecimento da 

ordem da enunciação, é ponto de articulação entre lingüística e teoria do discurso. 

Pêcheux afirma que a ideologia e o inconsciente são estruturas-funcionamento e, 

por isso, sua característica é de dissimular sua existência no interior do próprio 

funcionamento. 

Orlandi, no livro Interpretação (1996b), mostra essa dissimulação na prática da 

interpretação quando, diante de um objeto simbólico, interpreta-se e, ao mesmo tempo, nega-

se a interpretação, colocando-a no grau zero, isto é, apaga-se a inscrição da língua na história 

para que ela signifique produzindo o efeito de evidência. Segundo a autora, este é um dos 

efeitos ideológicos e em relação a isso diz: 

Quando o sujeito fala, ele está em plena atividade de interpretação, ele 
está atribuindo sentido às suas próprias palavras em condições 
específicas. Mas ele o faz como se os sentidos estivessem nas 
palavras: apagam-se as condições de produção, desaparece o modo 
pelo qual a exterioridade o constitui (ORLANDI, 1996b, p. 65). 

Sendo assim, é sobre o efeito da ideologia que temos a impressão de que o sentido 

está nas palavras, e de que o sujeito é dono do seu dizer. Ainda segundo a autora, não há 

sujeito sem ideologia e não há discurso sem sujeito. Isso equivale a dizer que a apreensão do 

mundo pelo sujeito se dá através da ideologia, ou seja, a compreensão do mundo só é possível 

pelo efeito ideológico (ORLANDI, 2000). 

1.2  O Sujeito 

O sujeito que escreve deixa de ser ele mesmo. Uma simples frase nos 
falsifica ao infinito. (NELSON RODRIGUES) 
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Pêcheux define o sujeito da AD através da releitura da noção desenvolvida por 

Althusser de interpelação-assujeitamento, descrita acima, e a teoria do sujeito desenvolvida 

pela psicanálise na abordagem dos conceitos freudo-lacanianos. 

Segundo Teixeira (2000, p. 47), Pêcheux amplia a noção althusseriana de 

interpelação em pelo menos quatro pontos. "A primeira ampliação ocorre quando o autor faz 

intervir aí o discurso. Para ele, os indivíduos são interpelados em sujeitos falantes pelas 

formações discursivas que representam, na linguagem, as formações ideológicas que lhe são 

correspondentes." O que se vê aqui é a questão do assujeitamento do sujeito pelo imaginário, 

pelo ideológico. 

A segunda ampliação decorre da identificação do sujeito de Althusser com o 

"Outro" de Lacan efetuada pelo autor. 

Segundo Pêcheux, se aceitarmos a formulação de Lacan de que o 
inconsciente é o discurso do Outro, podemos discernir de que modo o 
recalque inconsciente e o assujeitamento ideológico estão 
materialmente ligados, sem estar confundidos, no processo do 
Significante na interpelação e na identificação, processo pelo qual se 
realizam qual as chamadas condições ideológicas da 
reprodução/transformação das relações de produção (Op. cit., p. 47). 

Desse modo, para o autor ideologia e inconsciente são estruturas-funcionamento 

que constituem o sujeito, produzindo evidências subjetivas. É a partir dessas colocações que 

Pêcheux afirma que o sujeito é sempre-já -sujeito embora haja um apagamento deste efeito. 

A terceira ampliação do conceito althusseriano de interpelação dá-se na utilização 

que o autor faz da noção do pré-construído, trazida por P. Henry à AD. O pré-construído é um 

efeito discursivo de memória o que nos fornece a tomada do real por categorizações lógicas 

reconhecidas por todos, capazes de administrar e homogeneizar o real sócio-histórico. É o que 

nos fornece a realidade e seu sentido sob forma de universalidade (PÊCHEUX, 1988). 
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Por fim, Pêcheux realiza a ampliação do conceito althusseriano de interpelação 

através da noção dos esquecimentos nº 1 e esquecimento nº 2, já expostos e descritos 

anteriormente. 

O que observamos até aqui é que, com a articulação efetuada por Pêcheux entre 

inconsciente e ideologia na constituição do sujeito, o autor desmistifica a concepção idealista 

do sujeito que vê a possibilidade do livre arbítrio do indivíduo e a possibilidade que o sentido 

de um enunciado seja exatamente aquele pretendido por este que o formula. Mas, em 

contrapartida, esta articulação mantém o sujeito preso a uma ordem anterior, sem levar em 

conta a possibilidade da falha, do equívoco inscrito na língua. 

Em decorrência desse fato, Pêcheux passa a questionar e a rever a noção de sujeito 

pelo viés da forma-sujeito postulada por ele. É nesse ponto, então, que o autor busca levar em 

conta nos seus procedimentos de análise a condição desejante do sujeito e a heterogeneidade 

fundante em concordância com Authier-Revuz, dizendo respeito não mais só ao imaginário, 

mas ao real constitutivo do sujeito e do sentido. 

Como se pode perceber, as últimas colocações de Pêcheux sobre o sujeito, 

implicam considerar um sujeito capaz de intervir nos sentidos já-dados, já que o autor 

reconhece a heterogeneidade e o fato de haver um desejo inconsciente. Desse modo, o sujeito 

é indeterminado e está sempre em produção/renovação, sendo, assim, possíveis as mudanças e 

as transformações na sociedade. 

Nesse sentido, a propaganda é uma prática discursiva que, através do trabalho 

com o desejo, está sempre atenta aos anseios e necessidades da sociedade, procurando manter 

uma relação de cumplicidade e intimidade com o sujeito a quem se dirige. Por isso, no 

mercado de propaganda, não há acumulação, mas substituição, alteração, sendo ela própria o 

reflexo de uma sociedade competitiva, erguida sobre valores como exacerbação das posses, 

sucesso e status. 
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1.3  História 

São, pois, os meandros do texto, o seu acontecimento como discurso, 
a sua "mise-en-oeuvre", como dizem os franceses, ou, como podemos 
dizer, o trabalho de sentidos nele, que chamamos de historicidade 
(ORLANDI, 1996b) 

Com a Análise de Discurso da escola francesa, a noção de história relacionada à 

língua ganha um novo olhar, uma nova concepção. De acordo com essa perspectiva, a noção 

de história deixa de ser entendida como cronologia e evolução e passa a ser compreendida 

como constitutiva do dizer. 

Desse modo, para AD interessa compreender como um texto produz sentidos, ou 

seja, o modo como os sentidos são produzidos e circulam. A isso chamamos de historicidade 

do texto.  

Essa nova abordagem nos faz pensar o discurso no acontecimento como nos 

mostra Pêcheux em O discurso: estrutura ou acontecimento? (1997), em que o enunciado "On 

a gagné", por ele analisado, é visto em sua opacidade. O autor aponta os diferentes processos 

de significação que acontecem no próprio texto, isto é, uma série heterogênea de enunciados 

funcionando sob diferentes registros discursivos, mostrando como a história afeta a linguagem 

de sentido. 

Segundo Orlandi 

se se pode pensar uma temporalidade, essa é uma temporalidade 
interna (...), uma relação com a exterioridade tal como ela se inscreve 
no próprio texto e não como algo lá fora, refletido nele. Não se parte 
da história para o texto - avatar da análise de conteúdo -, se parte do 
texto enquanto materialidade histórica. A temporalidade (na relação 
sujeito/sentido) é a temporalidade do texto (1996b, p.55). 

Entende-se, assim, que a produção de sentidos, isto é, o trabalho simbólico 

efetivado no/pelo discurso só é possível através da ancoragem histórica, sendo o texto 
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concebido enquanto objeto lingüístico-histórico. Em decorrência disso, na AD, não se separa 

linguagem e sociedade na história (ORLANDI, 1996b). 

Se pensarmos essas colocações em relação à campanha publicitária da Bom Bril, 

podemos dizer que a historicidade exerce papel preponderante na persuasão do sujeito, já que 

essa constrói efeitos de sentido aludindo a outros discursos que previamente o sujeito, 

consciente ou não, por eles já foi constituído. Sua peculiaridade está no fato de que a remissão 

feita a outros discursos, isto é, aos discursos que sustentam a possibilidade de efeitos de 

sentido na propaganda do Bom Bril, são de grande repercussão social. Desse modo, esses 

discursos aludidos na propaganda já significaram em outros lugares, em outros dizeres e 

circulam no imaginário de um grande parcela da sociedade, facilitando compreensão da 

propaganda e garantindo excelentes resultados quanto à sedução. 

1.4  O Interdiscurso e o Sentido 

O que me espanta é que esta primeira infância não tem palavras. Não 
me lembro de uma única voz. Não guardei um bom-dia, um gemido, 
um grito. (...) Nada tinha nome, nem voz, na minha primeira infância. 
Só quando cheguei ao Rio, em 1926, é que tudo deixou de ser 
maravilhosamente anônimo. (NELSON RODRIGUES) 

Na perspectiva da AD, o modo de funcionamento da linguagem não se limita à 

materialidade lingüística, já que nele consideramos um exterior constitutivo e necessário à 

formulação dos sentidos e à constituição do sujeito. 

Desse modo, a noção de interdiscurso é fundamental na determinação dos 

processos de significação. O interdiscurso é definido por Pêcheux (1988) como aquilo que 

fala antes, em outro lugar, independentemente do que está na base de todo o dizer 

(intradiscurso).Segundo Pêcheux, o interdiscurso se realiza sob a dominação do complexo das 

formações ideológicas. As formações ideológicas (FI) são representadas pelas formações 
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discursivas (FD) que, devido à luta de classes, determinam o que pode e deve ser dito. Daí 

dizer que "as palavras, expressões, proposições, etc., recebem seu sentido da formação 

discursiva na qual são produzidas (...)" (PÊCHEUX, 1988, p. 160-161). 

Desse modo, o indivíduo, porque inscrito em uma determinada FD, é interpelado 

em sujeito de seu discurso, ou seja, a ele é possível sustentar uma posição discursiva. Essa 

constituição como sujeito não se realiza de forma consciente, pois o sujeito tem necessidade 

de desconhecer que um exterior o determina. 

Pêcheux define duas formas de interdiscurso: "pré-construído" e "articulação". O 

pré-construído, já colocado por nós na definição de sujeito, é um efeito discursivo de 

memória, o que nos "fornece-impõe a 'realidade' e seu 'sentido' sob a forma da universalidade" 

(PÊCHEUX, 1988, p. 164). A articulação estabelece a relação/encadeamento de enunciados 

que atravessam o discurso, sob forma de discurso transverso, com os efeitos do pré-

construído, produzindo as evidências de sentido. 

Courtine diz que o conceito de interdiscurso de uma FD é um ponto crucial da 

teoria desenvolvida por Pêcheux, porque é a partir da teorização do interdiscurso que 

podemos analisar o assujeitamento do sujeito (COURTINE, 1981, p.3 5). 

O autor define interdiscurso como a "instância de formação, repetição e 

transformação de saber de uma FD, em função das posições ideológicas que ela representa em 

uma conjuntura determinada. O interdiscurso é o lugar de formação do pré-construído e 

funciona como um elemento regulador do deslocamento das fronteiras de uma FD, 

controlando a sua reconfiguração e permitindo a incorporação de pré-construídos que lhe são 

exteriores, provocando redefinições, apagamentos, esquecimentos ou denegações entre os 

elementos de saber da referida FD (COURTINE, 1981, p. 49). 

É preciso dizer que Pêcheux revê, na terceira época da AD, o conceito de 

formação discursiva. O autor propõe que os saberes advindos de uma FD sejam entendidos 
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em relação ao acontecimento, isto é, não haveria uma sobreinterpretação antecipadora, sendo 

possível uma desestruturação-reestruturação das redes de memória e dos trajetos sociais. 

Assim não haveria um fechamento para o sentido e um assujeitamento total do sujeito, 

abrindo espaço para que se considere o equívoco como fato estrutural implicado pela ordem 

do simbólico. Daí dizer que "todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, 

diferente de si mesmo, de se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para outro" 

(PÊCHEUX, 1997, p. 53). 

É importante que se compreenda o funcionamento do interdiscurso, chamado 

também de memória discursiva, para entender como se dá o estabelecimento da ruptura, do 

equívoco e dos deslizamentos de sentido. Diz Pêcheux: 

a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 
como acontecimento a ler, vem restabelecer os "implícitos" (quer 
dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos-tranversos, etc.) de que sua leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível. (...) essa 
regularização discursiva, que tende assim a formar a lei da série do 
legível, é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento 
discursivo novo, que vem perturbar a memória: a memória tende 
absorver o acontecimento, como uma série matemática prolonga-se 
conjeturando o termo seguinte em vista do começo da série, mas o 
acontecimento discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar 
essa "regularização" e produzir retrospectivamente uma outra série 
que não estava constituída enquanto tal e que é assim o produto do 
acontecimento; o acontecimento no caso, desloca e desregula os 
implícitos associados ao sistema de regularização anterior. 
(PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

Assim, Pêcheux acredita haver um jogo de força na memória que, negociando a 

integração do acontecimento, pode visar à estabilização parafrástica ou, ao contrário, a 

desregularização da rede dos "implícitos". Neste sentido, cremos na possibilidade do 

equívoco, da ruptura e dos deslizamentos de sentido. 

Esse jogo de força na memória, a que se refere Pêcheux (Op. cit.), para nós, é 

bastante evidenciado no discurso irônico de que se valem as propagandas selecionadas neste 
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trabalho. Neste tipo de discurso, é possível um resgate maior das redes interdiscursivas porque 

é condição básica da ironia que a produção de efeitos de sentido seja decorrente de 

desregularização, deslocamento, para falar como Orlandi, de sítios de significância. Há um 

desejo que o instituído/sedimentado seja convocado para ser deslocado/desregulado, abrindo 

espaço para expor o movimento de construção e desconstrução da linguagem ao olhar do 

sujeito. 

O estudo de Pêcheux sobre o funcionamento da memória discursiva implica a 

questão da literalidade das palavras, isto é, a idéia de que uma palavra tenha um sentido que 

lhe seja fixo, original. Antes, conforme Orlandi, podemos dizer que "O que existe, é um 

sentido dominante que se institucionaliza como produto da história: 'o literal'" (1996a, p. 144). 

Em concordância com o que foi dito está Barbisan quando afirma: 

(...) o sentido não é mais entendido como o processo interacional entre 
dois sujeitos empíricos, um eu e tu, que compartilham conhecimentos 
de mundo e experiências, em que o eu é o onipotente dono da 
linguagem e fonte do sentido (...). O sentido não é, então, determinado 
pela referência que a linguagem faz ao mundo, mas é definido pela 
relação do sujeito com o ideológico. (BARBISAN, 1995, p. 51). 

É pertinente registrar o estudo de Orlandi sobre a questão da literalidade vista 

como um efeito discursivo, isto é, um efeito ideológico. Nele a autora aponta - considerando a 

multiplicidade de sentidos como inerente à linguagem, à interação, o processo constitutivo e 

de confronto de interlocutores no próprio ato de linguagem - algumas conseqüências desta 

visão (ORLANDI, 1996a, p. 145): 

a) Conseqüência teórica: a literalidade é produto da história. Daí pensarmos no 

processo de institucionalização, que confere legitimidade aos sentidos e no seu 

deslocamento e ruptura do processo de produção dominante através da 

polissemia (instituição do novo). Assim, a teoria do discurso torna-se 
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necessária como um espaço de reflexão sobre a determinação histórica dos 

processos semânticos (PÊCHEUX, 1975); 

b) Conseqüência metodológica: não havendo um sentido a priori e suas margens, 

cabe ao analista descrever historicamente como um sentido se sedimentou 

entre muitos, deslocando a noção linguagem -pensamento para linguagem- 

sociedade. Este estudo permite desmistificar a noção de um sujeito auto-

suficiente e da linguagem como entidade acabada e completa. 

c) Conseqüência analítica: o estudo do sentido não é feito a partir de uma forma 

abstrata para a determinação da prevalência de um sentido sobre os demais; 

parte-se do funcionamento, do uso e do observável. Desse modo, rejeita-se a 

ilusão da transparência da linguagem. 

Assim, a AD abre caminhos para contemplar a falta, o equívoco como fato 

lingüístico estruturante incontornável, caracterizando a língua como um sistema sintático 

capaz de jogo. 

1.5  Heterogeneidade Discursiva 

O mundo só pode ser dos que têm razão. Mas a razão é todo um 
maravilhoso esforço, toda uma dilacerada paciência, toda uma 
santidade conquistada, toda uma desesperada lucidez. Não era bem 
assim que eu queria dizer. Mas faltam-me palavras. (NELSON 
RODRIGUES) 

Jacqueline Authier-Revuz, com base nos conceitos de dialogismo introduzido por 

Bakhtin e na noção psicanalítica freudo-lacaniana do sujeito como efeito de linguagem, 

constrói sua teoria sobre heterogeneidade. 

Em seus estudos, Authier-Revuz (1995) distingue dois tipos de heterogeneidade: a 

heterogeneidade mostrada, que inscreve o Outro na seqüência do discurso sob forma marcada, 
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lingüisticamente descritíveis (discurso direto, indireto, aspas, glosas, etc.) e a heterogeneidade 

constitutiva, segundo a qual, no discurso do sujeito, há o Outro, sendo impossível captar a 

presença desse Outro na materialidade lingüística. 

Desse modo, a heterogeneidade mostrada é da ordem da sintaxe, lugar em que o 

enunciador deixa à mostra sua negociação obrigatória com um exterior discursivo através de 

formas marcadas, citadas, colocando-se, ilusoriamente, como UM em relação à pluralidade de 

outros. Já a heterogeneidade constitutiva representa a relação do sujeito com a exterioridade, 

reforçando a tese de um sujeito clivado, descentrado e a não transparência do sentido. Essas 

formas são representadas na materialidade lingüística como não-marcadas, puramente 

interpretativas, isto é, que dependem estritamente de interpretação, por isso, remetem-nos ao 

espaço do interdiscurso. 

Authier-Revuz fundamenta sua tese em duas noções do dialogismo de Bakhtin: a 

do dialogismo entendido como interação verbal entre interlocutores e a do diálogo entre 

discursos. A primeira noção diz respeito ao diálogo visto como a unidade da linguagem, uma 

vez que, na apreensão de uma enunciação, cada palavra tem, necessariamente, de habitar as 

consciências dos envolvidos na interação verbal e social. Diz Bakhtin, "Aquele que apreende 

a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio 

de palavras interiores. (...) A palavra vai à palavra" (1997, p. 147). Está aqui implicado o 

conceito de intersubjetividade como constitutivo da linguagem e do sujeito, pois eu me 

reconheço e minhas palavras adquirem sentido a partir da relação dialógica que mantenho 

com o outro. Ainda, conforme Bakhtin, a palavra é determinada tanto por quem a enuncia 

como por aquele a quem ela é dirigida; por isso; não pertence totalmente nem ao locutor nem 

ao interlocutor, mas é compartilhada pelos dois. 

A segunda noção de dialogismo de que Authier-Revuz se vale, diz respeito à 

recusa de uma fala original e neutra. Segundo Bakhtin, todo dizer está habitado pelo já-dito, 
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toda palavra é atravessada por outros discursos. Assim, na primeira noção, encontramos a 

interação dos sujeitos na linguagem; na segunda noção, encontramos a interação dos discursos 

entre si. 

Outra noção que vai interessar Authier-Revuz (1995, p.244), na conclusão de seu 

trabalho, é a de interdiscurso e de formação discursiva postulada por Pêcheux. Segundo a 

autora, a teoria discursiva do sentido – sobretudo notadamente registrada na obra Les Vérités 

de La Palice – constitui uma etapa importante nos estudos lingüísticos por teorizar a presença 

de um espaço discursivo exterior na constituição do discurso. Ainda, conforme a autora, as 

reflexões de Pêcheux evidenciam a não-transparência do sujeito e do sentido, contribuindo 

para a idéia do não-um como constitutivo do discurso. 

Esses exteriores teóricos convocados por Authier-Revuz são articulados com os 

saberes advindos da psicanálise, sobretudo com a leitura que Lacan faz de Freud. A 

psicanálise freudo-lacaniana interessa a Authier-Revuz por apresentar um sujeito clivado, 

rompendo com a idéia de um sujeito dono de sua morada e livre de um desejo inconsciente. A 

autora entende com isso que manifestações do inconsciente, como os atos falhos e os sonhos, 

irrompem no curso normal da vida cotidiana. 

Desse modo, os estudos psicanalíticos mostraram que o dizer explícito é 

atravessado por um outro dizer, sendo a superfície lingüística o lugar material onde se pode 

observar o discurso do Outro. É a superfície lingüística, o fio do discurso que Authier-Revuz 

elege para surpreender as maneiras pelas quais se apresenta a alteridade no discurso.  

Authier-Revuz traz para o campo da lingüística essas considerações e, em sua 

tese, mostra, no fio do discurso, a negociação do sujeito falante com a heterogeneidade que o 

constitui sob a denominação das não-coincidências. 

As não-coincidências apontadas pela autora no fio do discurso são a resposta que 

o sujeito fornece da negociação obrigatória que ele trava consigo mesmo pela divisão que 
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afeta o "eu" ["je"] e com o que é próprio de seu dizer: a falha, o equívoco. Esta negociação se 

apresenta em um dizer que se desdobra como um comentário sobre si mesmo, manifestando a 

ilusão do enunciador de, a partir de sua posição de domínio metaenunciativo, controlar o seu 

dizer. 

Desse modo, em seu trabalho a autora consagra a propriedade reflexiva da 

linguagem, que permite sua auto-representação opacificante, a modalidade autonímica, para 

apontar os quatro campos de não-coincidência que afetam o dizer. 

Os quatro campos das não-coincidências que afetam o dizer apontados por 

Authier-Revuz são: a da relação interlocutiva, a do discurso atravessado pelo discurso outro, a 

da relação das palavras com as coisas, a das palavras nas quais jogam outras palavras. 

A primeira não-coincidência, a não-coincidência interlocutiva, apóia-se no 

dialogismo bakhtiniano e na leitura lacaniana do sujeito não-coincidente consigo mesmo pelo 

fato do inconsciente que o determina. Desse modo, torna-se impossível o princípio da simetria 

entre sujeitos, ou seja, que um sentido possa ser integralmente partilhado por falantes 

irremediavelmente distintos, barrados pelo desejo (Milner,1987). Em decorrência disso, 

inscrevem-se no fio do discurso estratégias diversas para reinstaurar o UM onde ele aparece 

ameaçado ou, ao contrário, reforçar o não-um, reforçando que as palavras que digo não são 

partilhadas: (X, permita-me dizer, se quiser, como vocês não dizem, como vocês acabam de 

dizer, como vocês gostam de dizer...); 

A não-coincidência do discurso consigo mesmo está fundamentada no dialogismo 

proposto por Bakhtin e na noção de interdiscurso de Pêcheux. Esta não-coincidência 

testemunha a presença de um já-dito que habita toda palavra e atesta que todo dizer tem seu 

sentido construído em outro lugar. É a interdiscursividade representada, isto é, um discurso 

assinala a presença estranha de palavras marcadas como pertencendo a um outro discurso: (X, 

no sentido cristão, no sentido de Bourdieu...); 
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O terceiro e o quarto campos de não-coincidência do dizer apontados pela autora 

dizem respeito ao real da língua entendido como equívoco. O terceiro campo, a não-

coincidência entre as palavras e as coisas, trata da impossibilidade de captura do objeto pela 

letra, rompendo com a idéia das línguas perfeitas e marcando a distância entre as palavras e as 

coisas. Essas impossibilidades são examináveis nas formas de hesitação, na adequação do 

dizer, na dúvida sobre a palavra exata a dizer. 

Segundo Authier-Revuz as figuras que marcam essa falta de dizer se apresentam 

em três tipos (1998, p. 194): 

a) o UM tomado sob o ângulo da coincidência e intencionalidade do enunciador 

com seu dizer: X eu afirmo X, ouso dizer X...; ou da coincidência da palavra 

com a coisa: X é a palavra exata... 

b) figuras da adequação pretendida, representando uma enunciação entre "o 

dizer e o não dizer": isso que se poderia chamar X; ou uma nomeação "entre 

duas palavras": X, deveria dizer Y?, X ou melhor Y... 

c) figuras da falta da nomeação ou que representa uma imperfeição: X, eu 

emprego X por falta de palavra melhor, por comodidade, provisoriamente... 

E por fim, o quarto campo de não-coincidência do dizer, a não- coincidência das 

palavras consigo mesmas. 

As figuras apontadas por Authier-Revuz, neste campo das não-coincidências do 

dizer, opõem-se às abordagens que reduzem a questão do equívoco a fenômenos lúdicos ou 

acidentais, em concordância com o que Lacan chama de Lalangue. O encontro dos 

enunciadores com o equívoco se mostra em glosas que fazem jogar, rejeitar ou especificar em 

X outros sentidos. 

A autora destaca quatro tipos de resposta do enunciador ao encontro do equívoco 

que joga em suas palavras (1998, p. 25): 
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a) respostas de fixação de um sentido (X no sentido de p; X, não no sentido de q; 

X, sem jogo de palavras;...); 

b) figuras do dizer alterado pelo encontro do não-um: desculpas, reservas, 

modalidades irrealizantes do dizer, ligadas ao jogo de um "sentido a mais" (eu 

falhei dizendo X'; X se eu ouso dizer;...); 

c) o sentido estendido no não-um (X, também no sentido de q, no sentido de p e 

no sentido de q, nos dois sentidos, em todos os sentidos da palavra); 

d) o dizer reafirmado pelo não-um, freqüentemente imprevisto, do sentido (X, é o 

caso de dizer; X é a palavra; X, para dizê-lo em uma palavra preciosamente 

ambígua;...). 

Como vimos, Authier-Revuz explicita, ao longo de seu trabalho, a importância de 

se considerar, no fio do discurso, o processo de negociação obrigatória do sujeito como 

resposta à heterogeneidade que inevitavelmente o constitui.  

As colocações de Authier-Revuz apresentam-se, neste trabalho, como um 

dispositivo teórico que nos possibilita estudar e compreender como a propaganda 

negocia/organiza/gerencia os múltiplos sentidos decorrentes da exposição da língua a sua 

capacidade de jogo, de polissemia aberta pelo/no discurso irônico. 

Neste sentido, as glosas metaenunciativas são o modo de manifestação do 

publicitário de, a partir da posição de metaenunciador, controlar o dizer na propaganda. 

Conseqüentemente o publicitário tem a ilusão de gerenciar a interpretação do consumidor. 

1.6  A Ironia como Dissonância Discursiva 

O adultério não depende da mulher, e sim do marido, da vocação do 
marido. O sujeito já nasce marido enganado. (NELSON 
RODRIGUES)  
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Segundo Orlandi (1983), a ironia expõe a incompletude e a indeterminação da 

linguagem porque afirma o diferente (a polissemia) jogando sobre o mesmo (a paráfrase) e 

vice - versa. Afirma que a ironia não pode ser vista como um desvio ou um sentido a mais, 

mas um sentido diferente (ORLANDI, Op. cit.). Não se trata de um jogo de oposição (utilizar 

palavras que devem ser entendidas no sentido oposto do que apresentam transmitir), nem um 

sentido figurado que se sobrepõe a um sentido literal. 

A autora considera que as condições de significação do discurso irônico são 

diferentes de outros tipos de discurso, já que a ironia instaura um novo estado de mundo. A 

ironia funciona através do jogo de relações entre os universos logicamente estabilizados, 

configurados através de discursos instituídos, e a instauração de outros estados de mundo. 

Ressalta, ainda, que a instauração deste novo estado de mundo não se dá a partir da existência 

anterior deste estado de mundo, nem da forma de discurso, uma vez que são simultâneos e 

reciprocamente constitutivos. 

Em seus estudos, Orlandi opera um deslocamento de noção sobre ironia; o que era 

visto como figura passa a ser compreendido como um tipo de discurso e um modo de 

interlocução. Para a autora, a instauração da ironia não tem relação com a atitude pessoal e 

arbitrária do autor, assim como não há separação entre locutor/linguagem/mundo nem há um 

conteúdo e uma expressão separados. A ironia se estabelece na interlocução, na relação entre 

locutor, ouvinte e texto. 

A autora define a ironia como tipo de discurso, uma prática de linguagem 

circunstanciada, isto é, um funcionamento discursivo historicamente legitimado enquanto 

atividade ou práxis estruturante de um discurso determinado, por um falante determinado, 

para um ouvinte determinado, com finalidades específicas. É preciso dizer que esse 

“determinado” a que se refere a autora não diz respeito nem ao número, nem à presença física, 
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ou à situação objetiva dos interlocutores, mas, sim, às formações imaginárias, à posição dos 

sujeitos no discurso. 

Diz, ainda, que a ironia estabelece uma região significante em que simulações, 

alusões e rupturas de significação podem ser desenvolvidas e vistas na perspectiva dos 

interlocutores, do referente e da própria linguagem. 

Na perspectiva dos interlocutores, o funcionamento discursivo da ironia apresenta 

uma forma de antecipação (representação do que o outro se apresenta) que lhe é própria: 

partindo do instituído, o locutor atribui ao destinatário um estado de mundo já cristalizado e 

produz uma inversão ou mesmo um rompimento. Ele parte da idéia de que o outro diria o 

estabelecido, o senso-comum e responde a isto, antecipadamente. Assim, estabelece-se o 

efeito de eco e rompimento. 

Na perspectiva do referente, o que ocorre é a possibilidade do jogo entre as formas 

de mundo já dadas (mundos fixados, senso- comum) com outros estados de mundo, causando 

eco e ruptura. A ironia coloca em causa nossas convicções acerca do ideológico, cultural, 

lingüístico etc. Desse modo, a ironia pressupõe a congruência e a solidez dos discursos 

instituídos (paráfrase) e aproxima elementos com sentidos incongruentes (polissemia), 

produzindo, assim, um efeito dissonante. 

Na perspectiva da própria linguagem, segundo Orlandi, podemos ver a ironia 

como chiste, como jogo de palavra, e, conseqüentemente, dizer que a ironia só é eficaz se (e 

quando) produz o prazer do jogo. 

O mecanismo da ironia mostra que a linguagem pergunta pela própria linguagem, 

atentando contra o instituído estabelecido por ela. A ironia contempla a literalidade e 

simultaneamente a desloca, produzindo um estranhamento. Dessa forma, o estudo da ironia 

permite que Orlandi tome a autodestruição da linguagem como funcional, como parte dela. A 
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ironia é um modo de significar que constitui o processo em que a linguagem se nega e se 

reconstrói. 

A partir dessa concepção discursiva da ironia, atentamos para a pertinência da 

escolha dos publicitários pelo discurso irônico na elaboração da campanha publicitária da 

Bom Bril. Valendo-se da ironia e dos efeitos humorísticos daí decorrentes, as propagandas 

operam uma mudança nas configurações dos tipos de discursos que descrevem os 

acontecimentos por elas aludidos. Segundo Orlandi (1996a), esse mecanismo implica 

mudança de funcionamento discursivo, ou seja, na atividade estrutural de um discurso 

determinado. Para entendermos como isso se dá é preciso refletir sobre três tipos de discurso 

caracterizados pela autora. 

Orlandi (Op. cit.) define três tipos de discurso em seu funcionamento: o discurso 

lúdico, o discurso autoritário e o discurso polêmico. Segundo a autora, um texto pode 

apresentar mais de um tipo de discurso, sendo um deles o dominante. A definição dos tipos é 

feita na relação entre os interlocutores e o referente, e a esse respeito diz:.  

No discurso lúdico, há a expansão da polissemia pois o referente do 
discurso está exposto à presença dos interlocutores; no polêmico, a 
polissemia é controlada uma vez que os interlocutores procuram 
direcionar, cada um por si, o referente do discurso e, finalmente, no 
discurso autoritário se pretende único e oculta o referente pelo dizer 
(ORLANDI, 1996a, p.29). 

Na propaganda do Bom Bril, a escolha do discurso irônico possibilita a 

configuração do espaço lúdico de significação. Vejamos um exemplo: O acontecimento 

ocorrido no salão oval, ao qual a propaganda faz alusão, e que é protagonizado por Clinton, 

Monica Leswinsk e Hillary Clinton, configura-se como discurso autoritário, ou seja, este 

acontecimento foi descrito de acordo com saberes referentes à moral e à ética, 

institucionalizados na sociedade americana. O funcionamento do discurso autoritário se dá na 

permanência de um único sentido; neste caso, ao assujeitamento a uma ordem descrita pela 
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sociedade americana, em que não é dada ao presidente norte-americano a liberdade de manter 

relações extra-conjugais, devendo este manter-se fiel à esposa. No acontecimento da 

propaganda, o funcionamento do discurso autoritário é subvertido, configurando-se como 

discurso lúdico, espaço em que se estabelece o exagero da multiplicidade de sentidos, 

tendendo para o non-sense. Desse modo, o assujeitamento a uma ordem estabelecida, advinda 

dos saberes constitutivos da sociedade americana, é interditado, podendo o sujeito expressar 

seu desejo. Neste sentido, podemos entender a ironia como um elemento que contribui para 

sedução do sujeito e, conseqüentemente, para venda dos produtos Bom Bril. 

1.7  As Condições de Produção do Discurso 

Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de 
dentro para fora, outra que olha de fora para dentro... (MACHADO 
DE ASSIS) 

Michel Pêcheux, a partir de um esquema informacional descrito por Jakobson, que 

tem "a vantagem de colocar em evidência os protagonistas do discurso bem como seu 

'referente' ", definiu a noção de condições de produção do discurso (PÊCHEUX, 1997, p. 81). 

Pêcheux conceitua esta noção a partir da intervenção do conceito de discurso no 

lugar da noção de mensagem. Assim, o que era visto como apenas uma transmissão de 

mensagem através da disposição dos elementos da comunicação: emissor, receptor, código, 

referente e mensagem, passa a ser visto como discurso enquanto efeito de sentidos entre 

locutores. Vejamos o esquema: 
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L 

D 

A_______________________B 

R 

Respectivamente: 

A: o destinador, 

B: o destinatário, 

R: o referente (o contexto e a situação na qual aparece o discurso), 

L: o código lingüístico comum a A e B, 

_: o contato estabelecido entre A e B, 

D: efeito de sentidos entre A e B (discurso). 

Pêcheux sublinha que os elementos envolvidos no discurso "designam algo 

diferente da presença física de organismos humanos individuais"; o que é colocado em jogo 

no processo discursivo são as representações de "lugares determinados na estrutura de uma 

formação social, lugares dos quais a sociologia pode descrever o feixe de traços objetivos 

característicos (...)" Diz, ainda, que "seria ingênuo supor o lugar como feixe de traços 

objetivos funciona aí como tal no interior do processo discursivo; ele se apresenta aí 

representado, isto é, presente, mas transformado" .(Op. cit. p. 82) 

Desse modo, não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal 

que funcionam no discurso, mas suas posições discursivas que resultam das formações 

imaginárias, dentro de um contexto sócio-histórico. É neste sentido que podemos ver o Garoto 

Bom Bril falando de diversas posições discursivas: na posição de Che Guevara, de Bill 

Clinton, de Gil Gomes, da professora... 

Em concordância com Pêcheux, Orlandi (2000) atesta que a posição discursiva da 

qual o sujeito fala é constitutiva do que ele diz. Essa colocação, vista na propaganda, mostra-
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nos que as palavras do Garoto Bom Bril significam de acordo com as posições assumidas por 

ele na propaganda.  

Esse mecanismo imaginário que sustenta o dizer permite ao sujeito projetar 

imagens do seu lugar, do(s) lugar do(s) outro(s) implicados na ordem do discurso e do objeto 

do discurso dentro de um contexto sócio-histórico. Assim, no discurso, esse funcionamento 

implica a imagem da posição sujeito-locutor (quem sou eu para lhe falar assim?), a imagem 

da posição sujeito-interlocutor (quem é ele para me falar assim?) e também a imagem do 

objeto do discurso(do que estou lhe falando, do que ele me fala?). 

Segundo Nina Leite (1994), o conceito de formação imaginária refere-se à recusa 

de Pêcheux a uma noção de um sujeito da língua neutralizado e a uma noção do sujeito 

psicológico da representação, isto é, trata-se da discordância da idéia de um enunciador 

portador de escolhas, intenções e decisões. 

No discurso da propaganda esse mecanismo imaginário é bastante trabalhado. 

Basta atentarmos para as pesquisas realizadas para esse fim, ou seja, o publicitário tem 

interesse em conhecer o jogo imaginário, decorrente de seu assujeitamento a uma formação 

ideológica, com que o consumidor tem se identificado em um determinado momento. A partir 

desse conhecimento, a imagem que é projetada na propaganda não é outra senão a desse 

consumidor que se vê e se reconhece, ou seja, identifica-se. 

Isso pode ser evidenciado nas palavras de Olivetto quando fala da criação das 

peças publicitárias da Bom Bril: 

Naquele momento, queríamos apenas romper com os padrões de 
comunicação de produtos de limpeza, que menosprezavam a 
inteligência das mulheres, criando algo divertido e contemporâneo. 

Algo que se aproveitasse do fato de que o universo feminino no final 
dos anos 70 começava a preferir a inteligência do Woody Allen aos 
músculos do John Wayne. (OLIVETTO, 2000, p. 9), 
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O modo como a propaganda constrói seu discurso está de acordo com o 

mecanismo de antecipação, ou seja, o publicitário regula a maneira como a propaganda deve 

apresentar-se conforme o desejo do consumidor. Desse modo, dirige-se a um sujeito do qual 

conhece profundamente as motivações, os valores e as idéias. 



2  O DISCURSO DA PROPAGANDA: CARACTERIZAÇÃO 

2.1  Definição 

Nesta parte de nosso estudo, convém fazer referência acerca da definição da 

prática discursiva específica de que iremos tratar. Começaremos por refletir sobre a relação de 

sinonímia entre os termos publicidade e propaganda. 

A língua inglesa apresenta três termos para explicar a propaganda em seus 

diferentes aspectos: advertising, publicity e propaganda. O termo advertising refere-se ao 

anúncio comercial que visa divulgar e promover o consumo de mercadorias e serviços; assim 

como a propaganda dita de utilidade pública, que objetiva promover comportamentos e ações 

comunitariamente úteis (não sujar as ruas, doar dinheiro para obras de caridade etc.). Publicity 

descreve a informação veiculada gratuitamente através de meio de comunicação público com 

o objetivo de divulgar informações sobre pessoas, empresas, produtos, entidades, idéias, 

eventos etc. Já o termo propaganda conceitua propaganda de caráter político, religioso ou 

ideológico, objetivando divulgar idéias dessa natureza (SAMPAIO, 1999). 

Na língua portuguesa, estes três conceitos fundem-se nas palavras propaganda e 

publicidade, usadas indistintamente. No Brasil, aplicamos adjetivações como "propaganda ou 

publicidade comercial", "propaganda política", “propaganda de utilidade pública” etc., para 

diferenciarmos os diversos tipos de propaganda (Op. cit). 
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A proximidade na caracterização dos termos publicidade e propaganda é também 

evidenciada no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), que define o primeiro termo 

como: “1. Propaganda 2. Divulgação por meio de cartazes, anúncios etc. O segundo termo os 

autores definem como: "1. divulgação de uma idéia, uma crença etc. 2. anúncio; reclame; 3. 

publicidade;” 

Segundo Bigal (1999), o intercâmbio entre os dois termos é possível já que ambos 

têm a função de divulgar idéias através de meios e técnicas para isso. Diz ainda que, se há 

distinção no objetivo de cada uma, ou seja, gerar lucros (publicidade) e gerar adesões 

(propaganda), a possibilidade de sinonímia reside no fato de que a construção de uma 

mensagem com o fim de gerar lucro sempre está carregada de idéias na sua significação. 

Desse modo, a resposta de consumo a uma propaganda é decorrência da adesão à idéia 

divulgada, a um sistema de idéias de consumo.  

Neste trabalho, levando em conta a possibilidade de intercâmbio, adotamos os 

termos "publicidade" e "propaganda" indistintamente, que podem ser definidos como a 

manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão, a promover comportamentos 

em benefício do anunciante que a utiliza. Desse modo, cabe a essas práticas discursivas 

informar e despertar interesse de compra/adesão de produtos/serviços, nos consumidores, em 

benefício de um anunciante (SAMPAIO, 1999). 

Cabe dizer que, para os propósitos deste estudo, importa mais compreender o 

funcionamento desse tipo específico de discurso do que definir critérios rigorosos na 

diferenciação entre publicidade e propaganda. 

À primeira vista, a propaganda parece ser um fenômeno recente, característico do 

século XX e das economias mais desenvolvidas, mas, na verdade, essa prática existe desde 

tempos remotos.  
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A propaganda já era exercida desde a Roma Antiga, em que as paredes das casas 

que ficavam de frente para as ruas de maior movimento nas cidades, eram disputadíssimas 

para registrar mensagens publicitárias. 

É na própria Roma que a palavra "propaganda" tem origem. O termo surgiu 

quando o Império Romano, já católico, desejando exercer poder espiritual sobre o Ocidente, 

sentiu necessidade, através da Igreja, de criar uma congregação religiosa com o compromisso 

de "propagar a fé". Desde então, a propaganda vem provando que é "a alma do negócio" já 

que, em absoluta maioria, o Ocidente é cristão. 

No Brasil a propaganda ascendeu com a imprensa, em 1808, ano da fundação do 

nosso primeiro jornal a Gazeta do Rio de Janeiro. É ele que registra o anúncio inaugural de 

venda de um imóvel, dando origem à dinastia dos classificados. Rapidamente surgiram outros 

anúncios vendendo escravos, ungüentos, livros, carruagens e etc. 

O campo da propaganda estendeu-se com o aparecimento de vários jornais como, 

por exemplo, o Diário do Rio de Janeiro (1821), O Espectador Brasileiro e o Almanaque dos 

negociantes (1824) e o Diário de Pernambuco (1825). 

Com o tempo, devido à multiplicação de artigos e serviços, os classificados 

apresentaram alterações tanto no tamanho como na escrita. Parte desta mudança deve-se aos 

poetas que introduziram a rima como uma maneira de persuadir, através do efeito 

mnemônico, um público, na sua maioria, analfabeto ou semi-alfabetizado. Assim, nossa 

propaganda registra nomes ilustres como Casimiro de Abreu, Lopes Trovão e Olavo Bilac 

que, no uso do humor, da paródia e da sátira, contribuíram para imprimir o tom irreverente 

próprio da propaganda brasileira. 

Passados alguns anos, com o avanço da Revolução Industrial, deflagra-se o 

aumento demográfico, a produção em massa, surgem as megalópoles e novos conceitos 

culturais e sociais. Diante de todas essas mudanças, a população que superpovoa a cidade 
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industrial mostra-se ávida de notícias, desorientada diante de uma realidade social em rápida 

mudança e expansão. 

Dialeticamente é a própria Revolução Industrial que vem preencher o vazio que 

ela mesma criara. São os inventos como a rotativa, os meios de transportes, o alto-falante, o 

telégrafo, o cinema, que contribuem para incorporar no nosso cotidiano a propaganda e com 

ela novos hábitos e novos conceitos. 

Assim, em concordância com o ritmo acelerado imposto pela expansão industrial 

e com os novos padrões de comportamento, surgem em São Paulo as primeiras agências de 

propaganda. Essas agências reuniam profissionais com conhecimento específico e experiência 

no planejamento, criação e execução de mensagens publicitárias. Desde a abertura dessas 

empresas especializadas, a propaganda sofreu muitas modificações na sua apresentação, 

adequando-se aos tempos e ascendendo a um plano de proeminência na sociedade moderna. 

Hoje a propaganda constitui-se em uma prática muito complexa que reúne alta tecnologia, 

anos de pesquisa, profissionais preparados, agências, mídia enfim, uma infinidade de recursos 

utilizados para sua criação e veiculação. 

Muitos estudiosos da publicidade moderna definem a propaganda como a religião 

da sociedade capitalista contemporânea. Segundo Jhally (1995), o que justifica essa 

comparação é o fato da propaganda, na reafirmação da crença no consumo, conferir 

significado e objetivo à vida do sujeito, dispondo-se a resolver necessidades e carências 

humanas, assim como propiciar gratificação. 

Desse modo, o sujeito, convertido em sua maneira de pensar, volta-se para certas 

marcas que, por sinalizar qualidade, desempenho e reputação do fabricante, bem como de 

seus produtos, estabelecem ou reforçam identidade e amor próprio do consumidor, que nelas 

procurou âncoras racionais e emocionais. 
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Segundo Bigal (1999), a propaganda mantém o sistema de crença no consumo, 

através do trabalho com o desejo do sujeito que, por ser ilimitado, não é jamais saciado. A 

essas colocações acrescentam-se as palavras de Schweriner: 

(...) não há limite para os desejos do ser humano, nenhum produto 
consegue satisfazer plenamente desejos sem fim, fonte permanente de 
ansiedade e frustração (...) (SCHWERINER, 2001, p. 24) 

2.2  O Desejo na Propaganda 

Da tentativa de criar e despertar desejos no sujeito, decorrem anos de pesquisa 

patrocinadas por profissionais de propaganda e marketing, economistas e estudiosos do 

comportamento humano que ensejam duas grandes linhas de discussão (SCHWERINER, Op. 

cit., p. 24-25): 

a) o desejo já existiria no inconsciente humano na forma bruta como um diamante 

e caberia às empresas lapidá-lo na forma de produtos específicos; 

b) as pessoas basicamente se contentariam com o que possuiriam, e as empresas 

se encarregariam de "injetar" em suas mentes desejos sem fim. 

O que se percebe nessas duas colocações é que o discurso da propaganda objetiva 

cutucar, despertar e dar forma e conteúdo a desejos, latentes ou “injetados”, a fim de poder 

vender um determinado produto, idéia ou serviço. Assim, a propaganda se encarrega de tornar 

desejáveis, sedutores, quando não imprescindíveis, bens e serviços ao consumidor. 

Mas, como podemos compreender a dimensão do desejo na presente tese? Ainda, 

como o desejo está inscrito e quais são suas implicações no campo conceptual da AD? Para 

respondermos a essas questões, que se mostram relevantes para o entendimento de posteriores 

colocações acerca do sujeito e do sentido, faremos referência ao sujeito como efeito de 

linguagem, descrito por Lacan. 
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Lacan explica que, desde o nascimento, já expressamos nossos desejos através do 

choro, mas são os pais que os dizem em palavras, na tentativa de adivinhar o que seus filhos 

desejam ou de que precisam, ou seja, os pais moldam na forma da língua os desejos das 

crianças (DOR, 1990). 

Segundo o autor, não se pode dizer que uma criança sabe o que quer antes da 

aquisição da linguagem, pois o sentido dado a um desconforto é expresso por alguém que 

domina a linguagem falada. Assim, a criança assimila o Outro como linguagem, já que é o 

Outro quem possibilita a passagem do desejo inarticulado para o desejo articulado em termos 

socialmente compreensíveis. 

É a partir da constatação deste fato que Lacan afirma que todo indivíduo ao 

aprender a falar é um sujeito alienado, "pois é a linguagem que, embora permita que o desejo 

se realize, dá um nó neste lugar, e nos faz de tal forma que podemos desejar e não desejar a 

mesma coisa e nunca nos satisfazermos quando conseguimos o que pensávamos desejar, e 

assim por diante" (FINK, 1998, p. 23). 

O conceito lacaniano de alienação segue com uma segunda operação: o confronto 

do sujeito alienado com o Outro como desejo. Neste processo, Lacan coloca que a criança 

resulta do desejo dos pais (satisfação, imortalidade, vingança, poder...), em outras palavras, o 

sujeito é causado pelo desejo do Outro. Subordinada ao desejo do Outro (genitor barrado, 

dividido) a criança se esforçará para preencher toda a falta dos pais. Sendo assim, "o homem 

não somente deseja o que o Outro deseja, mas deseja da mesma forma; em outras palavras, 

seu desejo é estruturado exatamente como o do Outro. O homem aprende a desejar como um 

outro, como se ele fosse alguma outra pessoa" (Op. cit., p. 77). 

No decorrer deste processo, em que o indivíduo é forçado a anular a unidade mãe-

criança para construir seu EU, a criança percebe e aceita o fato de que ela não é a única fonte 
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de interesse da mãe, fracassando assim na posição de único e exclusivo objeto do desejo do 

Outro. 

Há ainda um terceiro momento descrito por Lacan como constitutivo da 

subjetividade: a metáfora paterna ou função paterna. Tal operação possibilita a instalação ou 

assimilação de um significante "primordial" que estrutura o universo simbólico da criança, 

podendo esta vir a ser na linguagem. 

A metáfora paterna consiste na intervenção do pai, que por se constituir em um 

desejo da mãe, cria um espaço ou uma lacuna essencial na relação mãe-filho. Diante disso, a 

criança substitui o desejo de ser para a mãe, o desejo de preencher a falta, por um símbolo, ou 

seja, pelo significante Nome-do-pai. É através da ordem do simbólico que a criança media o 

desejo do Outro, mantendo-o a distância e representando-o repetidamente, "uma vez que está 

sempre, fundamentalmente, em outro lugar que não no objeto a que ele visa, ou no 

significante suscetível de simbolizar este objeto" (DOR, 1990, p. 94). 

Vemos aí revelada a descoberta freudiana do fato da linguagem do inconsciente 

atuar a partir do jogo metaforonímico, já que os mecanismos da metáfora e da metonímia 

realizam a conexão do sintoma com o desejo para um sujeito. É neste sentido que Lacan 

afirma ser o inconsciente estruturado como uma linguagem. 

A metáfora paterna resulta no ingresso da criança na dimensão simbólica, 

permitindo que ela se afaste de seu assujeitamento imaginário à mãe e, conseqüentemente, 

advenha como sujeito desejante. 

Assim, o sujeito, cativo da linguagem, persiste em dizer o desejo, alienando-o no 

simbólico, sem jamais apreendê-lo satisfatoriamente. Portanto, o desejo remetido a uma 

seqüência indefinida de significantes irrompe na estrutura, mas é constituído por uma falta, ou 

seja, o desejo é da ordem do Real. 
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O Real é descrito por Lacan como aquilo que não pode ser simbolizado totalmente 

pela/na palavra e que por isso não cessa de não se escrever. É o impossível que escapa ao 

simbólico, conseqüentemente é a sobra, o excedente, a falta que exorbita a estrutura.  

Para sustentar a afirmação de que o Real, o Simbólico e o Imaginário estão 

articulados na estrutura de que trata a Psicanálise, Lacan recorre ao Nó Borromeu, um objeto 

topológico. Esta noção é fundamental na abordagem psicanalítica da linguagem porque 

permite apreender um conceito de estrutura que visa a suportar o Real. 

Uma das conseqüências de operarmos com uma estrutura que leva em conta a 

ordem do Real é a inclusão do sujeito do desejo inconsciente na cadeia significante. Desse 

modo, podemos dizer que o sujeito, visto como um sujeito desejante constituído pela 

estrutura, intervém na semântica da língua. 

4.3  A Propaganda na Perspectiva Discursiva 

A propaganda é uma estratégia eficiente uma vez que procura, através do 

discurso, criar, despertar e adequar-se aos desejos dos sujeitos que deverão ser saciados 

mediante o consumo de bens simbólicos. Se pensarmos na perspectiva discursiva, o 

funcionamento do tipo de discurso do corpus selecionado, a ironia, permite ao sujeito a 

realização do desejo e do prazer, uma vez que produz deslocamentos em processos 

legitimados de produção de sentidos, configurando novos estados de mundo. 

Com isso, o equívoco, as rupturas, os deslizamentos de sentido são possíveis, 

dado à polissemia aberta que caracteriza o espaço lúdico de significação, em que a ironia se 

insere, e o sujeito experimenta a possibilidade de circular por diferentes posições discursivas. 

Orlandi nos diz que "o lúdico representa o desejável. (...) O lúdico é o que 'vaza', é ruptura" 
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(ORLANDI, 1996a, p. 154-155). É neste sentido que entendemos uma liberdade possível para 

a intervenção do sujeito na semântica da língua neste trabalho.  

Um aspecto bastante interessante é que esta prática discursiva, a propaganda, por 

reafirmar a crença popular capitalista que coloca a busca da realização econômica como 

sinônimo de todas as outras realizações ou satisfações, opera como mediadora entre os 

sujeitos e as coisas. 

A relação entre as pessoas e os objetos é definidora da existência humana, pois 

está na base daquilo que podemos chamar uma experiência distintamente humana: a 

mediação, através dos objetos, do sentimento humano de necessidade. 

De fato, constantemente nos apropriamos dos elementos materiais que nos 

cercam: nos alimentamos, nos vestimos e nos abrigamos com materiais da natureza. Neste 

sentido, os autores de The Meaning of Things, Csikszentmihaly e Rochberg-Halton, observam 

que " o Homem não é somente o homo sapiens ou o homo ludens, pois ele é ainda o homo 

faber fabricador e utilizador de objectos, cujo eu é também, em grande medida, reflexo das 

coisas com que interage" (JHALLY, 1995). 

Desse modo, podemos sustentar que o homem é "mediatizado" pelos objetos, pois 

sua existência e comportamento está irremediavelmente ligada à fabricação e uso das coisas. 

Mas também podemos afirmar que as coisas são "mediatizadas" pelo homem" uma vez que, 

sem nós, elas poderiam ter existência mas não teriam significado - e que, neste sentido, as 

coisas precisam das pessoas, é igualmente verdade que o homem precisa das coisas." 

(SARTRE, 1976 apud JHALLY, 1995, p. 14) 

As palavras de Jean-Paul Sartre nos remetem às reflexões de Orlandi (1996b) 

sobre o sujeito e a interpretação. Segundo a autora, a interpretação é uma injunção, e a vida é 

função da significação e de gestos de interpretação cotidianos. Sendo assim, não podemos 

pensar em uma separação entre uso e significado, isto é, pensar que os objetos seriam usados 
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apenas pelo seu caráter utilitário e não em função do seu significado simbólico dentro de um 

contexto social. 

Seguindo as considerações da autora, se considerarmos que diante de qualquer 

objeto simbólico o sujeito tem necessidade de dar sentido e que para o sujeito que fala dar 

sentido é construir sítios de significância, é tornar possíveis gestos de interpretação, podemos 

ver o discurso publicitário como um tipo de texto facilitador, construtor e manipulador do 

processo de interpretação. 

O processo de criação de uma propaganda é um evento discursivo que busca 

gerenciar os gestos de interpretação do sujeito, usando criatividade e originalidade Na 

produção de efeitos de sentido. Isso pode ser observado se levarmos em conta que muitos 

produtos, como é o caso de materiais de limpeza, são tão parecidos e executam a mesma 

função, que sem uma diferença discursiva, promovida pela propaganda, não seria possível 

uma venda significativa de uma determinada marca. 

Acreditamos que essa diferença discursiva, capaz de consolidar e fortificar 

imagens e conceitos, é possível porque a publicidade interpreta um objeto, isto é, confere aos 

objetos um significado além do funcional e do prático, dentro de um contexto social. Segundo 

estudos antropológicos, os bens materiais são simultaneamente comunicadores (de poder e de 

idéias sociais) e meios de satisfação (das necessidades humanas) (JHALLY, 1995). 

Assim, um(s) modo(s) de interpretação é (são) conferido (s) a um objeto a partir 

de uma configuração discursiva que, por se constituir a materialidade de uma certa memória 

social, age sobre os centros sensoriais, emocionais e lógicos do consumidor. Portanto, 

criatividade e originalidade na escolha e apresentação de enunciados e/ou imagens que vêm 

contribuir com a construção de sentido, de que a memória social é suporte, são elementos 

indispensáveis e poderosos para garantir a sedução e multiplicar os investimentos aplicados 

na criação da propaganda. 
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Segundo Barreto (1982), criatividade em propaganda é sinônimo de solução de 

problemas reais e específicos, com significado econômico. Assim, uma idéia criativa é aquela 

que, partindo de um problema, oferece uma resolução. Diz ainda, que se o problema não 

existe, pode-se criá-lo, ou seja, a propaganda pode criar uma necessidade, um problema, até 

então inexistente para o consumidor. Desse modo, para o autor, a propaganda criativa é aquela 

que agrega o problema e a solução. 

Na perspectiva discursiva, a criatividade pode ser entendida na tensão entre duas 

forças que trabalham continuamente o dizer: os processos parafrásticos e os processos 

polissêmicos. O processo parafrástico representa o retorno constante ao mesmo espaço 

dizível, produzindo a reiteração de processos já cristalizados. O processo polissêmico implica 

equívoco, deslocamento, ruptura de processos de significação (ORLANDI, 2000). 

Orlandi (Op. cit.) diz que a criatividade é regida pelo processo polissêmico, pois 

seu funcionamento põe o já dito, o garantido, o sedimentado em conflito com o a se dizer, 

dando lugar ao inusitado, ao diferente. De fato, as propagandas que mais marcam/seduzem o 

consumidor são aquelas que apresentam um produto, um serviço ou uma idéia de maneira 

não-convencional. 



3  O OLHAR DO ANALISTA: METODOLOGIA 

3.1  Considerações Metodológicas 

Pêcheux (1988) define o objetivo da AD como sendo o de evidenciar os traços, 

rastros ou marcas dos processos discursivos que estão na origem da produção dos efeitos de 

sentido, sendo a língua o lugar material onde se realizam esses efeitos: as sistematicidades 

fonológicas, morfológicas e sintáticas são as condições materiais de base sobre as quais se dão 

os processos discursivos, ou seja, a língua, tomada no sentido dessas sistematicidades, 

constitui uma invariante pressuposta por todas as condições de produção possíveis do discurso 

em um momento histórico dado, sendo a própria condição de possibilidade do discurso. 

A relação língua/discurso permite, em concordância com Saussure, o estudo da 

língua de modo interno, mas sem ignorar o que o autor deixou de fora: o sujeito e a 

exterioridade. Para isso, a AD vale-se de um quadro teórico próprio que coloca conceitos 

como historicidade, interdiscurso, formação ideológica, formação discursiva, ideologia e 

condições de produção para dar conta da relação do sujeito com a língua. Desse modo, o 

método de compreensão dos fenômenos lingüísticos instaurado pela AD vai além da análise 

do produto, modo característico da lingüística tradicional, interessando-se pelos processos de 

produção de efeitos de sentido. 
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No estudo dos processos de produção de sentidos, a língua é pensada em sua 

opacidade, sendo possível comportar em seu interior um espaço para os equívocos, as rupturas 

e os deslizamentos de sentido. Essa questão relaciona-se à idéia de que, para a AD, as 

palavras não possuem um sentido que lhes seja próprio, podendo o sentido ser sempre outro. 

Segundo Pêcheux: 

(...) todo enunciado é intrincicamente suscetível de tornar-se outro, 
diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido 
para derivar para um outro (...) oferecendo lugar a interpretação. É 
nesse espaço que pretende trabalhar a análise do discurso. 
(PÊCHEUX, 1997, p. 53). 

Cabe enfatizar que na AD não se trabalha com um modelo pronto de análise a 

seguir, antes, parte-se da análise do corpus para a teoria, o que implica dizer que estamos 

sempre diante de um modelo em construção (ORLANDI, 1998). Ainda, segundo Orlandi 

(2000), o dispositivo teórico da AD é o mesmo para todo o analista de discurso, porém o 

dispositivo analítico é particular a cada um, sendo diferentes, também, os conceitos por ele 

mobilizados. Em decorrência disso, um outro analista, diante de um mesmo corpus, poderia 

apontar outros caminhos no estudo das questões que norteiam um pesquisar. 

Para o analista de discurso, o texto é uma unidade significativa complexa e 

heterogênea, que pode comportar diferentes materiais simbólicos: imagem, som, letra, etc, o 

que permite que todos sejam levados em conta na análise do corpus selecionado. Assim, o 

analista remete o texto à ordem do discurso, isto é, passa a descrever e compreender como o 

texto produz efeitos de sentidos, constituídos na articulação dos elementos ali presentes. 

É trabalho do analista desfazer os efeitos de evidência que faz com que pensemos 

que os sentidos estão presos às palavras ou, ainda, que algo só poderia ser dito daquela 

maneira. O apagamento dessa ilusão compreende o estudo de como os enunciados trabalham 

as diferentes redes interdiscursivas e, em decorrência desse gesto, a que formações discursivas 

e ideológicas os enunciados remetem. 
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Em decorrência desse dispositivo analítico, têm-se as várias posições que, uma 

vez assumidas pelos sujeitos, resultam em identificação. Segundo Orlandi & Guimarães 

(1988) o sujeito discursivo pelo fato de não ser uno, pode assumir várias posições 

enunciativas dentro do discurso. Ainda, segundo os autores, essas diferentes posições 

discursivas assumidas pelo sujeito em um discurso são, em sua maioria, de modo 

inconsciente, podendo ser por ele mesmo ocultadas. 

É, pois, na descrição do processo de constituição dos sentidos, levando em conta a 

relação língua-história e um sujeito afetado pelo inconsciente e pela ideologia, que 

pretendemos entender o funcionamento de um discurso pelo qual somos pegos/seduzidos e, a 

partir disso, ter conhecimento das posições discursivas que desejamos e com que nos 

identificamos. 

3.2  Mecanismos Estratégicos das Análises 

Como vimos, a Análise do Discurso conta com princípios metodológicos próprios 

que possibilitam proceder à análise do corpus. Sendo assim, passaremos a explicitar como 

procedemos na escolha de nosso corpus discursivo, segundo essa metodologia. 

Primeiramente, delimitamos um campo discursivo de referência, o qual é 

constituído por um tipo específico de discurso. Em nosso trabalho, o campo discursivo de 

referência é a campanha publicitária, criada pela agência W/BRASIL, para os produtos de 

limpeza da marca Bom Bril, cuja caracterização se dá pelo uso, como estratégica 

discursiva/persuasiva, do discurso irônico e dos efeitos humorísticos daí decorrentes. Logo 

após, através da seleção de quatro propagandas veiculadas na mídia eletrônica, demarcamos 

nosso espaço discursivo, a partir do qual foi feito o recorte das seqüências discursivas que 
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mostram propriedades relevantes em relação aos objetivos e à temática desta pesquisa. Essas 

propriedades indicam características de processos de significação que pretendemos descrever. 

Em nosso estudo, as seqüências discursivas recortadas buscam evidenciar, através 

do estudo do funcionamento das redes interdiscursivas trabalhadas no acontecimento da 

propaganda, a constituição heterogênea do sujeito e do discurso no jogo da ironia e dos efeitos 

humorísticos daí decorrentes. Com esse procedimento, objetivamos desfazer as evidências 

pelas quais o sujeito é sempre já sujeito, ou seja, será operada a de-sintagmatização 

discursiva, através da qual é possível remeter o discurso às formações discursivas e, 

conseqüentemente, aos fatores a elas relacionados. A seguir, será realizada a de-

sintagmatização lingüística, que compreende a análise de elementos presentes no nível da 

formulação e que se mostraram relevantes à pesquisa. Desfeitas as evidências, será atingido o 

processo discursivo, sendo possível descrever e compreender como os elementos 

interdiscursivos constituem a propaganda como um discurso “sedutor”. A partir disso, será 

investigado o modo como o estabelecimento do equívoco, da ruptura e dos deslizamentos de 

sentido contribuem para seduzir o sujeito. Por fim, sabendo-se que o interdiscurso, enquanto 

memória discursiva, é lugar de filiação do sujeito a redes de sentido, pretendemos investigar 

como emergem as diferentes posições de sujeito, as quais, reclamando identificação, 

sustentam o caráter sedutor dessa prática discursiva. 

Tratando-se, a propaganda, de um discurso que articula, na produção dos efeitos 

de sentido, diferentes materiais simbólicos, serão levados em conta os registros verbais e 

visuais na descrição dos processos de construção de sentido. 

Cabe dizer, que o estudo da heterogeneidade que pretendemos fazer neste trabalho 

não se limitará a uma unidade significativa específica, ou seja, não serão feitas restrições a 

uma forma lingüística anterior (escolhida previamente) na descrição dos processos de 

construção de efeitos de sentido. Desse modo, serão levantados elementos de ordem 
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fonológica, lexical, discursiva e enunciativa que apontem para a heterogeneidade da língua, 

do sujeito e do discurso. Esse procedimento nos permitirá atentar para os elementos 

significativos e particulares que cada propaganda oferece para tratar das relações entre a 

língua, o sujeito e o discurso. Isso se deve também ao fato de termos selecionado as 

propagandas da marca Bom Bril, veiculadas na mídia televisiva, no programa Intervalo. 



4  AS RELAÇÕES INTERDISCURSIVAS 
NO DISCURSO IRÔNICO: ANÁLISE 

4.1  Che Guevara na luta contra a gordura 

Holá, grande comandante! Viva nuestro heroe limpiante! 

Holá, grande comandante! Asi siempre limpecara. 

Aqui esta la clarísima, la verdadeira transparência, de la querida presencia del 
comandante Limpol 

La senora que és la comandante de su lar 
Sabe que hay de endurecer contra la gordura pero sin perder la ternura con sus 
manos jamas. 
Quer dizer: Limpol limpeza contra a gordura suavidade para suas mãos. 

Viva Limpol, el comandante de la limpieza! Óleo o gordura! 
Adelante, Limpol a todos los lares de las companheiras. Limpem tudo, limpem 
tudo! Viva, Limpol! Viva, Limpol! 

(Canal TVE Brasil, Programa Intervalo, 1998) 

Os efeitos de sentidos deste texto publicitário nascem da articulação de discursos 

de diferentes filiações sócio-históricas. No jogo da persuasão estão mobilizados o discurso da 

esquerda socialista/comunista, na imagem de Che Guevara, ex-líder guerrilheiro, e o discurso 

da direita capitalista, na imagem das donas de casa consumidoras de produtos de limpeza. 

O entrelaçamento desses discursos antagônicos produz uma dissonância em 

relação à posição do sujeito do discurso da esquerda, Che Guevara, que é justificada/possível, 
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pela prática discursiva configurada (a ironia), no acontecimento da propaganda. Este fato 

causou polêmica, citando as palavras de Washington Olivetto: 

Meia dúzia de representantes da esquerda retrógrada protestaram 
dizendo que estávamos aviltando a imagem de um símbolo sagrado. 
Meia dúzia de representantes da direita hidrófoba, daqueles que vêem 
comunistas embaixo da cama, também protestaram dizendo que 
estávamos exaltando um marginal na mídia. (OLIVETTO, 2000, p.9) 

A citação acima comprova que o imaginário faz, necessariamente, parte da 

produção de sentido e que, na interlocução, a ironia não está no locutor, no ouvinte e no texto, 

mas está na relação estabelecida entre os três. Além disso, mostra-nos que as redes 

interdiscursivas, trabalhadas pelos enunciados da propaganda, não são os mesmas para todos 

os sujeitos, possibilitando várias interpretações e diferentes posições discursivas.  

Uma característica da campanha publicitária do Bom Bril é trabalhar com as 

formações imaginárias dos sujeitos. Nesse caso, há um apelo à memória discursiva para fazer 

intervir a posição de Che Guevara no discurso da propaganda e, desse modo, validar, por 

associação a sua imagem social, um objeto (lava-louças Limpol) socialmente desprovido de 

significação. Além disso, o texto é construído para que, no gesto de leitura, a dona de casa 

inscreva-se numa posição pré-determinada tanto pelo publicitário quanto por ela mesma, pois 

Che Guevara já "habitava" o imaginário, " atual ícone pop, a camiseta mais disputada" 

Olivetto (2000, p. 8). O que vemos aqui é o funcionamento do mecanismo de antecipação, isto 

é, o publicitário vale-se da condição de colocar-se no lugar em que o consumidor “ouve” suas 

palavras, estabelecendo uma cumplicidade. 

Desse modo, evocar o imaginário através do discurso é intercambiar posições: "A 

senhora é comandante do seu lar". Conforme Orlandi (2000), o que significa são as posições 

dos sujeitos no discurso, daí dizer que o que funciona na propaganda não é a dona de casa e 

nem Che Guevara vistos fisicamente ou empiricamente inscritos na sociedade, efeito que 
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permite que as palavras que o Garoto Bom Bril fala signifiquem de acordo com a posição na 

qual ele se inscreve. O mecanismo imaginário permite, ainda, que as palavras tenham 

identidade em relação às outras posições; assim, dizer “a senhora é comandante do seu lar” 

significa em relação a, por exemplo, todas posições identificadas com a mulher submissa, 

subserviente às ordens do marido. Ainda, dizer que “a senhora é comandante do seu lar” 

afirma que quem manda na casa é a mulher, negando o enunciado “O homem é o chefe da 

casa”. 

Observamos que o imaginário do sujeito é também construído através do marcante 

efeito de qualificação, tanto pelo uso do adjetivo como pelo uso do substantivo, o que nos 

possibilita reconhecer julgamentos de valor atribuídos ao objeto e à dona de casa. Se fizermos 

um levantamento das palavras que qualificam a dona de casa, teremos: comandante, 

companheira, dura e terna, palavras que constituem uma mulher que sabe ser dura, firme, 

decidida (dura com a gordura) sem perder sua condição de mulher carinhosa, vaidosa 

(cuidado com as mãos). Segundo Teixeira (2001, p. 275),"dizer que alguém é 'fraco', 'feio', 

'desajustado', 'sem compromisso' convoca sempre a comparação com um outro (ausente) 

'forte', 'bonito', 'ajustado', 'com compromisso', cujo parâmetro é equívoco, embora produza 

efeitos de absoluto". O que vemos aqui é justamente a construção de uma posição para a dona 

de casa sobre a equivocidade inscrita no enunciado de Che Guevara, pois a mulher pode ser 

dura e terna ao mesmo tempo, apagando o efeito da aparente homogeneidade do discurso e do 

sujeito (anulação do absoluto). Vale lembrar a posição da mulher dos anos 90 que, através de 

muita luta (revolucionária), conquistou lugar no mercado de trabalho, mostrando que podia 

ser tão "forte" quanto o homem, sem deixar de ser mãe e dona de casa. Além disso, o célebre 

enunciado de Che Guevara anula os discursos que descrevem os produtos de limpeza em 

geral, ou seja, que todo produto eficiente contra a gordura tem necessariamente em sua 

fórmula algum componente que estraga as mãos. 
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Assim, justifica-se a escolha dos publicitários da posição de Che Guevara no 

discurso para seduzir o sujeito. Diríamos que esta peça publicitária (re)interpreta o imaginário 

do sujeito, trazendo à tona um discurso que constitui uma nova mulher, rompendo com o 

determinismo em relação aos discursos que constituem uma mulher unicamente talhada para 

os afazeres domésticos. Desse modo, os efeitos de sentido que a propaganda mobiliza e 

privilegia são da ordem do desejo, estabelecendo, com isso, uma relação de cumplicidade e 

compreensão. Além disso, a propaganda defende e apóia a posição desejada pela mulher, 

colocando o produto Limpol como símbolo/aliado dessa luta. 

Conforme, Bakhtin "aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser 

mudo, privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. (...) A palavra 

vai à palavra (BAKHTIN, 1997, p.147)." A partir desse fato, constatamos a escolha do sujeito 

por um discurso que aponte uma posição comprometida com as práticas sociais e, nesse caso, 

a recusa ou a acolhida dos discursos será vista nas vendas do produto Limpol.  

O chamamento que a propaganda faz à memória discursiva do sujeito se dá, além 

do aspecto iconográfico, sob forma de retomada do célebre enunciado de Che Guevara, "Hay 

de endurecerse, pero sin perder la ternura jamás". Esse enunciado é trabalhado na 

intradiscursividade na forma: Hay que endurecer con la gordura, sin perder la ternura con las 

manos jamás! 

Observamos que os efeitos de sentido produzidos a partir do entrelaçamento de 

duas seqüências discursivas pertencentes a filiações sócio-históricas antagônicas, estão 

articulados e aliados no plano intradiscursivo. A propaganda vale-se do non-sense instaurado 

pela ironia e pelo humor, para que filiações sócio-históricas antagônicas coexistam 

pacificamente, direcionadas para um mesmo objetivo: vender o produto Bom Bril. 

Este enunciado constrói sentidos assinalando em suas palavras a presença 

marcada de um discurso outro, permitindo o desenho de uma fronteira interior/exterior na 
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forma da não-coincidência do discurso consigo mesmo (AUTHIER-REVUZ, 1998). Percebe-

se que o enunciador desdobra reflexivamente o dizer do enunciado, através do trabalho 

interpretativo da glosa, anulando, por parte do interlocutor, qualquer erro de recepção que o 

enunciado potencialmente oferece. Observemos: 

Hay que endurecer com la gordura sin perder la ternura com suas manos jamás. 

"Quer dizer: Limpol limpeza contra a gordura suavidade para suas mãos" 

A glosa metaenunciativa retoma o enunciado e insere o substantivo Limpol, que 

ressignifica, determina e singulariza a interpretação e o sujeito. O processo metaenunciativo 

fixa explicitamente o sentido pretendido pelo enunciador, anulando a possibilidade de que 

outras significações (inserção de outro nome de detergente) se abram para o sujeito. Assim, 

este recurso justifica à alusão a imagem de Che Guevara e garante a eficácia na sedução do 

discurso da propaganda. 

Faz-se bastante pertinente o modo como o ator enuncia a glosa nesta propaganda. 

Há um deslocamento de personagens, ou seja, a figura do Che Guevara deixa de ser 

representada quando a glosa é dita, pois é o Garoto Bom Bril quem a diz. Percebe-se que há 

uma escolha na posição que este UM deve ser explicitado e lido, uma vez que o Garoto Bom 

Bril é a personagem que dá idéia de homogeneidade sobre as suas mais variadas aparições. 

Assim, a construção da aparente transparência dos sentidos da propaganda é duplamente 

ancorada na estrutura icônica (passagem do personagem Che Guevara para o personagem 

Garoto Bom Bril) e verbal. 

Se pensarmos no real sócio-histórico que está na ordem da materialidade do 

discurso (universo logicamente estabilizado), trabalharíamos com o fato de que, se a política 

de mercado caracteriza a economia capitalista, esta descaracteriza e anula a economia 

socialista, mas não é o que ocorre no acontecimento discursivo da propaganda. Por isso, para 

que não sejamos inocentes a ponto de pensarmos que as mudanças de sentido na propaganda, 
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sejam, aqui, uma manobra de publicitário, faz-se necessário um estudo atento sobre a 

interdiscursividade. 

Partindo da noção de sujeito da AD, trabalhamos com o fato de que o enunciável é 

exterior ao sujeito enunciador. Assim, no texto que estamos analisando há a presença 

necessária de um já dito, de um discurso constitutivo do dizer e do sujeito, como havíamos 

assinalado anteriormente. Portanto estamos trabalhando com um texto fortemente 

heterogêneo, mas é preciso atentar para o fato de que, embora esse texto evidencie seu caráter 

discursivo fragmentado por formulações-origem do domínio de memória1 (aspectos 

intradiscursivos iconográficos que caracterizam Che Guevara, como por exemplo, as 

vestimentas e o charuto cubano; aspectos intradiscursivos verbais: comandante, Hay que 

endurecer(...) sin perder la ternura jamás, companheiras) que apontam os clássicos da 

esquerda socialista no imediatismo de uma leitura, estes têm seus sentidos provenientes da 

luta socialista anulados, em oposição aos capitalistas. Sinclair (1971, p. 9), em seu estudo 

sobre Ernesto Guevara, escreve sobre essa questão: "This attitude [o idealismo] was central in 

Che's later thinking, which elaborated this same concept, of the socialist who is not and 

cannot be a materialist in outlook, because true socialism is a negation of materialism." 

Essa afirmação nos leva a evocar Pêcheux (1999, p. 52): 

essa regularização discursiva, que tende assim a formar a lei da série 
do legível, é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento 
discursivo novo, que vem perturbar a memória: a memória tende a 
absorver o acontecimento, como uma série matemática prolonga-se 
conjeturando o termo seguinte em vista do começo da série, mas o 
acontecimento discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar 
essa "regularização" e produzir retrospectivamente uma outra série 
sobre a primeira, desmascarar o aparecimento de uma nova série 
constituída como tal e que é assim o produto do acontecimento; o 
acontecimento, no caso, desloca e desregula os implícitos associados 
ao sistema de regularização anterior. 

                                                        
1 Termo utilizado por COURTINE (1982). O chapéu de Clémentis. In: INDURSKY, F.; LEANDRO 
FERREIRA, M. C. (Orgs.). Os múltiplos territórios da análise do discurso. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1999 
p. 19. 
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Desse modo, podemos dizer que os saberes advindos dos princípios da luta 

socialista, inscritos na ordem do discurso sob modo de interdiscurso, sofrem uma perturbação 

antes de se desdobrar em paráfrase na memória do sujeito, formando novos sentidos 

necessários para a instauração do efeito irônico e humorístico. É a desregularização de uma 

cadeia anterior que a ironia faz eco, de um exterior que traz Che Guevara na posição de ícone 

dos ideais socialistas, que produz o riso, porque a memória se deixa esburacar e, assim, 

trabalha o acontecimento aqui e agora em uma nova série que sustenta Che Guevara na 

posição de vendedor-consumidor de lava-louças. 

No processo de produção dos sentidos da ironia e do humor há, portanto, o 

estabelecimento de uma região significante no jogo simultâneo de relações entre uma 

memória institucionalizada e um rompimento/desregulamento desses elementos discursivos, 

possibilitando a instauração do mundo próprio a esse tipo de prática discursiva e por essa 

razão acreditamos, em concordância com Orlandi, que "a ironia se configura em um discurso 

de condições de significação diferente de outros tipos de discurso" (ORLANDI, 1983). 

O que caracteriza este acontecimento discursivo é sua efemeridade contraditória, 

pois, apesar de não operarmos, enquanto memória institucionalizada, com um Che Guevara na 

posição consumidor de lava-louças, buscamos esta posição nas prateleiras dos supermercados. 

Na verdade não compramos Limpol, mas posições discursivas que foram 

assumidas/reconhecidas/desejadas no processo de construção de sentido, no acontecimento da 

propaganda, por nós e pelos objetos envolvidos neste processo. 

4.2  Bom Bril limpa até piada suja 

Bom Bril limpa tudo, quer ver? 
Sala de aula a professora diz: 

- Quem sabe uma rima para lambreta? 
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O Joãozinho levanta a mão: 

- Eu sei, eu sei. 
Você não, Joãozinho. Mariazinha, responda. 

Lambreta rima com caderneta. 
Muito bem. Agora uma rima para fruta. 

Joãzinho levanta a mão: 
Eu sei, eu sei. 

Você não, Joãozinho. Pedrinho. 
Araruta. 

Correto. 

Quem sabe uma rima para urubu? 

Joãozinho levanta a mão: 
Eu sei, eu sei. 

Você não, Joãozinho. Verinha. 
Urubu? Tutu. 

Tutu?! Muito bem. Agora uma rima para avião. 
O Joãozinho não levanta a mão. 

Responda você, Joãozinho. 
Avião rima com anão. Anão, mas com o Bom Bril deste tamanho. 

- Viu, Bom Bril limpa até piada suja. 
- Eu sei uma rima pra Bom Bril, hê,hê... 

- Psiu. 
(Canal TVE Brasil, Programa Intervalo, 1998) 

Esta propaganda constrói sentidos articulando redes interdiscursivas referentes à 

educação, gênero e comportamento na relação com o que é dito. A cena que se mostra é uma 

caricatura do que seria um dia de uma professora e seus alunos: Joãozinho, Pedrinho, 

Mariazinha e Verinha. 

Todos os elementos postos na propaganda, verbais e iconográficos, explicitam o 

tom irônico e humorístico característico das peças publicitárias da marca Bom Bril. Dos 

elementos verbais, destacamos os nomes próprios escolhidos e ditos no diminutivo que, dado 

ao seu uso legitimado em piadas e em práticas infantis, apontam para o discurso lúdico. 
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Quantas vezes já lemos ou ouvimos o nome Joãozinho e Mariazinha nas piadas e nos contos 

infantis?  

Desse modo, os substantivos próprios Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha e Verinha, 

mostram-nos que as palavras têm inscritas na sua materialidade lingüística a relação 

constitutiva com a exterioridade. Além disso, o acréscimo dos sufixos "inho e inha" aos 

substantivos próprios João, Maria, Pedro e Vera, funcionam como marcas que conferem ao 

substantivo um lugar de identificação e adequação em uma prática discursiva (a piada). A 

historicidade inscrita na materialidade da língua afeta de sentidos o sujeito, apesar de sua 

vontade, daí dizer que o sujeito é duplamente determinado pelo interdiscurso e pelo 

inconsciente. 

Nesse sentido, podemos pensar as formações imaginárias, cujo mecanismo 

estabelece no imaginário do sujeito posições discursivas que, atravessadas por um já dito, já 

ouvido, estão instituídas em nossa formação social. Sendo assim, é pertinente atentarmos para 

os enunciados que descrevem os substantivos próprios Mariazinha e Joãozinho no 

acontecimento das piadas. Em geral, Mariazinha remete a gênero feminino, comportada, 

educada, ingênua, e Joãozinho remete a gênero masculino, esperto, endiabrado, irreverente. 

Na peça publicitária que estamos analisando, há, também, a escolha dos nomes 

próprios Verinha e Pedrinho na identificação dos personagens. Verinha representa em cena, a 

exemplo de Mariazinha, a menina comportada e ingênua; Pedrinho está em concordância com 

Mariazinha e Verinha, pois se mostra comportado e ingênuo. 

O que se evidencia na construção discursiva destes personagens é que o sujeito 

feminino se constitui por discursos supostamente homogêneos: Mariazinha e Verinha 

apresentam-se na mesma posição discursiva. Já Joãozinho e Pedrinho ocupam posições 

discursivas antagônicas; um é ingênuo e o outro é esperto, ou seja, o sujeito masculino é 

constituído discursivamente por discursos heterogêneos. 
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Será que a leitora-consumidora que evidenciamos na propaganda do Che Guevara 

aceita livremente a posição discursiva sugerida por Mariazinha e Verinha, como descrevemos 

acima? Ainda, seu desejo de mudança, de revolução, de alteração dos discursos estabilizados 

estaria mudo? Diríamos que de uma certa maneira, sim.  

Para sermos coerentes com nossa afirmação faz-se essencial o estudo dos 

substantivos comuns na formação das rimas pronunciadas e sugeridas/provocadas, pois é no 

jogo das rimas que acreditamos serem os sujeitos seduzidos pela propaganda. Vejamos: 

Os substantivos comuns encontrados no jogo das rimas são: lambreta/caderneta, 

fruta/araruta, urubu/tutu e avião/anão. Há também a formação de substantivos comuns 

desencadeados pelo jogo das rimas para se formarem e serem silenciados. Estes substantivos 

são censurados socialmente, "termos tabus", por isso não podem ser ditos. Isso é claramente 

evidenciado na interdição que a fala de Joãozinho sofre em todo o decorrer do diálogo entre 

ele e a professora. 

Proibidos de serem enunciados, esses substantivos comuns fluem/surgem sem que 

o sujeito procure ou se esforce para reproduzi-los. Observa-se que o publicitário explora com 

eficácia o equívoco inscrito na língua, zona em que os sentidos podem ser deslocados, 

viabilizando ao enunciado outras possibilidades de significação.  

É pertinente ressaltarmos que essas palavras interditadas, censuradas, além de 

serem desencadeadas pelo mecanismo fonológico das rimas (caderneta/lambreta), estão 

relacionadas ao Joãozinho, ou seja, a posição discursiva, ocupada por ele e reconhecida pelo 

leitor, autoriza a suspensão do impedimento de uma forma de dizer. É nesta posição 

discursiva que a censura2 é desobedecida, possibilitando a emergência do desejo. 

                                                        
2 Entendemos o termo censura conforme Pereira (1994) como o que determina aquilo que deve ser dito- como 
função de assujeitamento, na ordem da paráfrase, interditando o desejo e a alteração. 
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Assim, o desejo de romper com os sentidos provenientes da moral e dos bons 

costumes não é contido, dando lugar ao diferente, ao subversivo, ao interditado pela censura. 

É neste jogo entre a paráfrase e a polissemia que vemos instaurada a ironia. 

A configuração de um estado de mundo, até então inexistente, possibilita que, no 

gesto de interpretação, o sujeito experimente a liberdade enquanto emergência do desejo. 

Dessa forma, a leitora consumidora pode experimentar a posição de Joãozinho e então se 

constituir, mesmo que de forma velada, por discursos heterogêneos. É ela própria a voz que 

desafia a censura, quem restitui o discurso do desejo e da alteridade. 

Ainda em relação à articulação da linguagem e sua exterioridade observada no 

jogo das rimas, interessa destacar o retorno metaenunciativo presente na última rima dita por 

Joãozinho: "Avião rima com anão; anão, mas com o Bom Bril deste tamanho." Soma-se a este 

enunciado a imagem que mostra Joãozinho moldando a palha de aço na forma de um pênis 

avantajado. 

O retorno metaenunciativo que "anão" sofre explicita o porquê da escolha do 

substantivo anão e como este deve ser entendido, mostrando que a cena discursiva e o 

acontecimento não são capazes de, por si só, autorizarem ou solicitarem o sentido pretendido. 

Ainda, esta é a única vez em que falar é permitido a Joãozinho, fato que confirma o que foi 

registrado antes. 

Dessa forma, o funcionamento discursivo e os efeitos de sentido irônico e 

humorístico desta propaganda apontam para heterogeneidade constitutiva do sujeito e do seu 

dizer. A partir do equívoco da língua, a leitura da propaganda testemunha a ordem do desejo 

na semântica da língua, mostrando o sujeito dividido entre domínio e ruptura. 



 

 

66

4.3  Bom Bril limpa qualquer sujeira; até as internacionais 

Bill Clinton: - Onde está a estagiária? 

Monica Lewinsky: - Uau! Mr. Presidente, Bom Bril. 
Hillary Clinton: - Estou desconfiado que tem Bom Bril nesta história. 

Garoto Bom Bril: - Calma, Primeira Dama, calma. Bom Bril vai colocar tudo em 
pratos limpos, agora. 

Bill Clinton: - A estagiária me deu um Bom Bril e eu limpei a minha imagem, yé! 
Hillary Clinton: - Oh, Bom Bril deixa a minha casa branquinha. 

Monica Lewinsky: - Oh, Bill! Bom Bill, oh! 
(Canal TVE Brasil, Programa intervalo, 1998) 

Dia 7 de janeiro de 98, Monica Lewinsky negou o romance com o 
presidente norte-americano Bill Clinton. Dia 12 de janeiro surge a 
primeira prova do romance, uma fita. O caso se arrasta pelos jornais 
até o dia 30 de junho, quando Monica Lewinsky entrega um vestido 
com manchas de esperma para o promotor Starr. No dia 6 de agosto, 
Monica presta depoimento ao grande júri e confessa ter mantido 
relações sexuais "incompletas" por várias vezes com o presidente. 
Nesse momento percebemos que Bom Bril não podia mais se abster 
de discutir assunto tão relevante. Fomos às televisões e às contracapas 
das revistas defender a liberdade sexual do presidente norte-
americano. (OLIVETTO, 2000, p. 80) 

O romance entre o presidente norte-americano Bill Clinton e a estagiária da Casa 

Branca, Monica Lewinsky, foi narrado pela mídia mundial e assim se constituiu em um 

acontecimento de grande repercussão. 

O escândalo do salão oval foi tratado segundo as leis da sociedade norte-

americana. Dentre essas leis estavam as que dizem respeito ao assédio sexual, à ética e à 

moral. Estava assim delimitado um assunto que invadia o imaginário do brasileiro e, por isso, 

tinha tudo para se tornar matéria prima da ironia e da campanha publicitária da Bom Bril. 

Nessa peça publicitária o ator Carlos Moreno interpreta Bill Clinton, ex-presidente 

norte- americano, Hillary Clinton, ex-primeira dama, e Monica Lewinsky, ex- estagiária da 

Casa Branca. Os três personagens são caracterizados por hábitos e/ou atributos físicos que 
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lhes são peculiares, como, por exemplo, o saxofone que o personagem Bill Clinton traz na 

mão quando aparece em cena. Outro aspecto fortemente marcado é a postura das personagens 

Hillary Clinton e Monica Lewinsky, enquanto a ex- primeira dama apresenta seriedade e 

comedimento, a ex- estagiária apresenta atitudes (voz, gestos, olhares) sensuais. 

As cores apresentadas em cena também significam e, por ironia do destino, 

Hillary Clinton é loira, lembrando as heroínas frágeis e ingênuas dos contos de fada, e Monica 

Lewinsky é morena, evocando as maldosas vilãs. Observando suas vestimentas notamos que a 

ex-primeira dama veste amarelo, reforçando suas origens nórdicas (acentua a cor do cabelo) e 

a ex-estagiária veste preto, que é uma das cores eleitas pelos segmentos da sociedade que 

trabalham com o comércio do sexo. 

Além disso, é importante que se atente para a forma fálica do saxofone, da palha 

de aço e dos microfones, reforçando/sublinhando o caráter sexual do acontecimento sócio-

histórico de que a ironia faz eco. 

A análise dos enunciados permitiu-nos observar a intenção dos publicitários de 

fixar e explicitar na materialidade lingüística a relação da língua com o exterior que a 

atravessa. É o caso do trabalho realizado com o substantivo Bom Bril, o qual sofre uma 

reformulação na sua materialidade lingüística original e é enunciado, então, como Bom Bill 

(entrelaçamento do nome da marca da palha de aço, Bom Bril, e do primeiro nome do ex-

presidente norte-americano, Bill Clinton). 

O novo signo criado (Bom Bill) não silencia a presença das redes interdiscursivas 

trabalhadas pelos enunciados postos no acontecimento da propaganda, necessárias à sua nova 

significação. Assim, o substantivo Bom Bril assume sentidos distintos dele mesmo enquanto 

palha de aço, sem deixar de sê-lo, efeito que nos permite identificar funcionamento da língua 

e do sujeito na transferência dos valores sexuais e morais para preencher um objeto de 

significação. 
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Desse modo, revestida de um processo discursivo alusivo ao escândalo do salão 

oval a palha de aço torna-se um objeto físico que se "apodera" de um discurso, provendo-o de 

significação, diferenciando-o de todas as outras palhas de aço. Lembrando Orlandi (1996b,  

p. 65), "face a qualquer objeto simbólico, o sujeito se encontra na necessidade de 'dar' 

sentido", e, neste caso, a propaganda constrói e atribui efeitos de sentidos para a palha de aço, 

que ultrapassam os sentidos advindos do plano da utilidade. 

O discurso que constitui uma nova e inusitada significação para palha de aço 

agrega sentidos estranhos e insólitos ao campo semântico de materiais de limpeza, 

estabelecendo a instauração da ironia e do humor. Valendo-se deste tipo de discurso, a 

propaganda opera a passagem do discurso autoritário para o discurso lúdico, o que possibilita 

uma mudança de posição discursiva na identificação da imagem de Bill Clinton, abrindo para 

outras posições. Daí dizer que Bom Bril limpa a imagem do presidente Bill Clinton ("A 

estagiária me deu um Bom Bril e eu limpei minha imagem"). 

É interessante refletirmos acerca das possíveis posições discursivas postas em 

jogo pelo funcionamento da ironia no acontecimento da propaganda como, por exemplo, as 

criadas para Bill Clinton: a posição discursiva assegurada pelo senso-comum: presidente da 

nação mais rica do mundo, casado, fiel à esposa, íntegro; a posição discursiva não aceita pelo 

instituído: presidente da nação mais rica, infiel à esposa, que gosta muito de mulher, de sexo 

oral e de romances extra-conjugais; a posição discursiva proposta pela ironia: caricatura do 

presidente da nação mais rica do mundo, que gosta muito de mulher, de sexo oral, de 

romances extra-conjugais e que tem sua imagem limpa por uma palha de aço.  

Assim, a propaganda permite tratar com liberdade assuntos referentes a questões 

sobre relações extra-conjugais sem que o sujeito tenha que assumir uma posição X, já que 

mostra Hillary Clinton e Monica Lewiski: a primeira, conservadora, representa a família, a 

moral e os bons costumes; e a segunda, liberal, representa a liberdade sexual. 
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Essa peça publicitária explora o fato lingüístico do equívoco em seus enunciados, 

provocando a instauração de um outro sentido na leitura da marca Bom Bril. Tomemos os 

enunciados: 

1) "Estou desconfiado que tem Bom Bril nesta história". 

2) "Bom Bril vai colocar tudo em pratos limpos". 

3) "Bom Bril vai deixar a minha casa branquinha". 

4) "A estagiária me deu um Bom Bril e eu limpei a minha imagem". 

No enunciado 1, na posição ocupada pela personagem Hillary Clinton, Bom Bril 

designa problema, encrenca, adultério, o que pode apontar para esperteza ou conhecimento do 

comportamento do marido; no enunciado 4, dito pelo personagem Bill Clinton, Bom Bril 

aparece como algo restaurador da moral. No enunciado 2, Bom Bril é capaz de colocar tudo 

em pratos limpos, ou seja, Bom Bril serve-se da possibilidade de deslizamento de sentido 

inscrito em pratos limpos, mostrando-se capaz de limpar a louça e de promover a paz. No 

enunciado 3, na posição de Hillary Clinton, casa branquinha significa casa livre de sujeira, 

tanto a física quanto a moral, e faz alusão à Casa Branca, morada dos presidentes norte-

americanos. 

Desse modo, as palavras marcadas pela não-transparência do dizer, mostram a 

relação do sujeito com um dizer outro que atravessa o enunciado, fato que permite articular os 

efeitos de sentido advindos do escândalo do salão oval com os advindos do uso da palha de 

aço. Com isso, a propaganda leva o consumidor a ler o produto como um objeto de desejo, 

identificando, nesse, satisfação e realização.  

4.4  Gel Gomes na cozinha 

- Eu, Gel Gomes, estou aqui neste comercial de Limpol para identificar os quatro 
novos elementos que precisam estar na sua cozinha. Limpol Gel rende três vezes 



 

 

70

mais, eu disse três vezes mais que os detergentes comuns. É só passar um 
pouquinho na esponja e acabar de uma vez por todas a sujeira que aí está. 
Gil? - Gel. Limpol Gel não esbanja na esponja. 

(Canal TVE Brasil, Programa Intervalo, 1998) 

Essa peça publicitária explora a imagem de Gil Gomes, repórter policial do 

programa voltado para o segmento popular Aqui Agora, do SBT, extinto em 1997. O repórter 

ficou conhecido por seu jeito característico de denunciar, com a mão espalmada em 

movimentos circulares e em voz pausada, atos que ferem a sociedade como crimes, fraudes, 

roubos, etc. 

A remissão feita a Gil Gomes não se limita à imagem e à imitação dos gestos do 

repórter, ela também pode ser apreendida nos enunciados ditos pelo Garoto Bom Bril, durante 

a exibição da propaganda. Dessa forma, os registros verbais atestam a presença de um outro 

discurso que não pertence ao campo semântico identificado com materiais de limpeza, 

estabelecendo, assim, efeitos irônicos e humorísticos. 

Na análise da construção dos efeitos de sentido, observa-se a 

preocupação/intenção em apresentar similaridade sintática com os enunciados proferidos 

pelos repórteres policiais, em especial por Gil Gomes. Isso estabelece uma relação de 

interdiscursividade com os sentidos advindos do campo semântico da investigação, da 

denúncia e da justiça, que devem ser percebidos pelo consumidor. 

Nesse sentido, é pertinente destacar o enunciado "Eu, Gel Gomes, estou aqui neste 

comercial de Limpol para identificar os quatro novos elementos que precisam estar na sua 

cozinha". 

Nota-se que, para tornar conhecidos do consumidor os novos detergentes na 

composição gel, foi usado o verbo "identificar" em vez de verbos como 

apresentar/mostrar/exibir. Esse verbo aponta para o movimento de investigação, próprio do 
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investigador de polícia, do detetive. Assim, o verbo identificar confere 

seriedade/rigidez/credibilidade na apresentação dos produtos. 

Em concordância com o que foi expresso anteriormente está a seqüência 

discursiva que constitui o complemento do verbo "os quatro novos elementos". Aqui 

elementos substitui produtos: os quatro novos produtos/ os quatro novos elementos. Essa 

substituição é construída de forma a apelar para a memória discursiva no resgate do programa 

Aqui e Agora, no sentido de que o caráter de denúncia e justiça sejam aplicados na leitura do 

detergente. 

Desse modo, a propaganda promove o intercâmbio dos valores da justiça, da luta 

contra os malfeitores, para o detergente, ou seja, o detergente aplica a justiça na luta contra a 

sujeira. 

A propaganda em análise apresenta, além do poder de limpeza, a economia como 

uma possível característica de sedução do detergente na forma de gel. O interessante é que o 

poder de limpeza, como já vimos, tem sua exibição na retomada que a propaganda faz do 

programa Aqui e Agora e da imagem do repórter policial, Gil Gomes, mas o aspecto 

econômico é ressaltado de uma outra forma de heterogeneidade, a heterogeneidade marcada. 

Observemos o enunciado: 

"Limpol Gel rende três vezes mais, eu disse três vezes mais que os detergentes 

comuns". 

A glosa "eu disse três vezes mais que os detergentes comuns" confirma o dizer de 

um X. A glosa mostra que no comentário que se volta sobre o signo, o enunciador sobrepõe 

dois planos, na inserção de uma seqüência reformuladora de X, para enfatizar e controlar a 

interpretação do enunciado. 

Assim, a propaganda apresenta o produto de limpeza não como econômico, mas 

como mais econômico que os outros. Essa construção de sentido aponta também para 
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desconstrução da idéia de que existam outros produtos econômicos, ou seja, nenhum produto 

na forma líquida é econômico.  

Os sentidos dessa propaganda concorrem para que o detergente Limpol Gel 

assuma uma outra significação, preenchendo "o vazio" que o acompanha enquanto objeto de 

limpeza. Dito de outra forma, o detergente Limpol Gel dito/constituído, a partir de um dizer 

exterior ao seu campo semântico, agrega ao seu caráter utilitário outras significações que 

abrem para possíveis identificações com o sujeito do desejo. Poderíamos dizer que a 

propaganda faz um chamamento àqueles que anseiam por justiça, segurança, transparência...  



5  A TRAJETÓRIA PERCORRIDA: CONCLUSÃO 

Alguns canais de televisão veiculam, em seu quadro de atrações, programas que 

tratam da publicidade mundial de mídia eletrônica. Em sua maioria, destacam a criatividade 

das agências na elaboração de campanhas publicitárias, exibindo propagandas premiadas em 

festivais nacionais e internacionais como, por exemplo, o de Cannes e o de Gramado. Incluí-

se nesses, o extinto programa Intervalo, rodado nas tardes de sábado, na TVE, em que o 

publicitário Lula Vieira comentava as grandes campanhas e entrevistava os mais bem-

sucedidos profissionais da área. Dentre muitas peças, premiadas pela criatividade no uso das 

diferentes materialidades simbólicas, na intenção de construir a identidade de uma marca e de 

seduzir o sujeito, o programa Intervalo apontou a campanha publicitária elaborada pela 

agência W/BRASIL, para os produtos da marca Bom Bril, como parte da mais famosa 

campanha de mídia eletrônica da publicidade brasileira e uma das mais conhecidas do mundo 

em todos os tempos. Em função deste sucesso de mídia, decidimos selecionar quatro 

propagandas, veiculadas na TV, e investigar o seu funcionamento discursivo, a fim de 

compreender como se dão os efeitos de sentidos e, assim, apontar os elementos que as 

constituem como um discurso tão “sedutor”. 

Trabalhar com a propaganda, enquanto prática discursiva, é lidar com o fato 

incontestável de que o analista, assim como todas as pessoas integrantes das modernas 
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sociedades de consumo, está sujeito à linguagem publicitária e a seus efeitos. Desse modo, 

fazer análise de discurso, tendo a propaganda como objeto de estudo, é, para o analista, um 

exercício interessante e revelador, pois supõe uma alteração da posição de interpretante para a 

posição daquele que contempla o processo de produção de sentidos em suas condições. Isso 

permite dizer que, ao término desse trabalho, sem a pretensão de buscar a racionalidade do 

ceticismo e a indiferença, acreditamos ter uma relação menos ingênua com a linguagem 

publicitária. 

Eleger as peças publicitárias da Bom Bril, objeto desta pesquisa, implicou remetê-

las à ordem do discurso, o que significa opor-se à idéia de evidência e de unidade do sentido e 

do sujeito, relacionando, para isso, a linguagem à sua exterioridade. A exterioridade de que 

trata a AD não é algo visto de fora, apartado da palavra, mas como constitutivo do sujeito e do 

sentido. Assim, procuramos descrever o processo e as condições de produção das 

propagandas selecionadas, operacionando com conceitos que possibilitam compreender o 

discurso como um objeto sócio-histórico. Acreditamos serem as noções e o dispositivo 

analítico, mobilizados na presente tese, os que melhor corresponderam aos propósitos desse 

trabalho, ou seja, responder às questões que o nortearam. 

Nesse percurso, tivemos como ponto de partida a noção de interdiscurso. A 

aplicação desse conceito possibilitou evidenciar as redes interdiscursivas que os enunciados 

remetiam e, a partir disso, quais as possíveis redes de sentido poderia o sujeito filiar-se e 

significar-se ao interpretar. Verificamos que o chamamento à memória discursiva dava-se na 

relação crítica a temas constituídos pelo senso comum, a discursos instituídos na sociedade, 

situados no nível dos grandes modelos sócio-culturais e que, por isso, estavam fortemente 

arraigados no imaginário do sujeito. Constatamos que essa filiação a redes de sentido não se 

dá de maneira consciente, vem pela memória, sob o jugo de um apagamento necessário da 

historicidade das palavras, produzindo, assim, o efeito de evidência dos sujeitos e dos 
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sentidos. Isso deve-se ao fato do sujeito só ter acesso ao mundo através do efeito ideológico, 

tendo a impressão que é dono do seu dizer e de que as palavras refletem a realidade, e não de 

que as palavras tomam sentido nas formações discursivas e de que não há relação direta entre 

palavra e coisa. Além disso, vimos que as redes interdiscursivas não são as mesmas para todos 

os sujeitos, o que nos mostra a impossibilidade de haver uma interpretação, mas algumas 

possíveis em que o sujeito pode ser pego. 

Todavia, descobrimos que os publicitários, valendo-se da possibilidade de desafiar 

a ordem da língua, na exploração fatos da língua como o equívoco, as rupturas e os 

deslizamentos de sentido, no espaço lúdico de significação, possibilitaram ao sujeito romper 

com o instituído, com o senso comum e assim exercer seu desejo de significar numa posição 

ou noutra, sem a imposição de uma formação discursiva a qual está necessariamente inscrito. 

Isso justifica a escolha dos publicitários da ironia e dos efeitos humorísticos daí decorrentes 

como estratégica discursiva para seduzir o sujeito e construir uma identidade para os produtos 

da marca Bom Bril. 

O estado de mundo instaurado pela ironia opera uma modificação no 

funcionamento do discurso estabelecido, ou seja, a ironia promove abertura a processos 

polissêmicos de significação, configurando o espaço lúdico. Assim, não há orientação de 

sentidos, ou seja, desfaz-se o efeito da literalidade. No entanto, isso não quer dizer que não 

haja uma tentativa, por parte dos criadores da propaganda, de direcionar/gerenciar a 

interpretação do sujeito, já que, como mencionamos, há abertura de sentidos. Nesse sentido, 

observamos a presença de glosas metaenunciativas no propósito de trabalhar, de disciplinar o 

que é próprio da língua: o fato de que todo enunciado é suscetível de tornar-se outro, 

diferente de si mesmo; de se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 

outro (PÊCHEUX, 1997, p. 53). 
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No funcionamento discursivo da ironia, sujeito e objeto não têm compromisso 

com a “realidade”, assim, a propaganda garante a liberdade de brincar com a imagem de 

pessoas conhecidas socialmente e, a partir disso, constitui um espaço em que as palavras 

significam de acordo com o lugar de onde o sujeito fala. Assim, o discurso da propaganda 

promove o intercâmbio dos sentidos trabalhados, na relação entre intradiscurso e no 

interdiscurso, para os objetos, ultrapassando os sentidos advindos do plano da utilidade, 

dentro de um contexto social. O mesmo ocorre com o sujeito, as posições que a propaganda 

pretende instituir aproximam-se do lugar em que a mulher, sujeito para quem a propaganda se 

dirige, deseja, ou ainda, de uma posição discursiva mais próxima da contemporaneidade. 

Temos, então, que o discurso das propagandas da Bom Bril, constitui-se em um 

espaço discursivo em que a censura é burlada, desafiada, e o sujeito pode exercer seus 

desejos. Das análises feitas, apontamos alguns desejos da mulher: de não ser submissa ao 

marido, de liberdade sexual, de liberdade de expressão e de justiça. É precisamente no 

reconhecimento aos anseios, necessidades e desejos, estabelecidos através da ruptura, do 

equívoco e do deslizamentos de sentido, fatos da língua que se constituem no espaço 

discursivo da ironia, que a propaganda do Bom Bril constitui-se na mais famosa campanha de 

mídia eletrônica da publicidade brasileira e uma das mais conhecidas do mundo, em todos os 

tempos.  
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ANEXOS 



MIL E UMA PALAVRAS A RESPEITO DE BOM BRIL 

Washington Olivetto 

"Quando, em 1978, Francesc Petit e eu criamos a campanha do lava-louças Bril, 

novo produto da empresa Bom Bril, a gente sabia que tinha feito um bom trabalho, mas 

jamais imaginava que aquele seria o início da mais famosa campanha de mídia eletrônica da 

publicidade brasileira - e uma das mais conhecidas do mundo em todos os tempos. 

Naquele momento, queríamos apenas romper com os padrões de comunicação de 

produtos de limpeza, que menosprezavam a inteligência das mulheres, criando algo divertido 

e contemporâneo. 

Algo que se aproveitasse do fato de que o universo feminino no final dos anos 70 

começava a preferir a inteligência do Woody Allen aos músculos do John Wayne. 

Coisa que se materializava no Brasil, particularmente na novela Gabriela, exibida 

pela Rede Globo de Televisão, onde o ator Marco Nanini fazia furor com a mulherada 

interpretando um professor desajeitado e tímido. 

De 1978 pra cá, muita coisa aconteceu: o personagem criado inicialmente para 

anunciar apenas um produto acabou se transformando no porta-voz da empresa, conquistou 

vários prêmios da publicidade nacional e internacional, implantou a linguagem coloquial na 

publicidade brasileira, gerou modismos, paródias, estudos, teses e monografias e entrou pro 

Livro Guinness dos Recordes. 

Deixou de ser apenas publicidade para se transformar num fenômeno da cultura 

popular. 

E foi indiretamente responsável pelo imediato e estrondoso sucesso da W/Brasil: 

em 1986, quando saí da DPZ para abrir meu próprio negócio, a Bom Bril resolveu me 

acompanhar, e a presença desse anunciante - assim como a do Grupo Grendene - desde o 

primeiro dia da agência foi fundamental para o êxito do projeto. 
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Hoje, 22 anos depois do primeiro comercial e 14 anos depois da fundação da 

W/Brasil, não é muito difícil explicar as razões que determinaram a construção desse 

fenômeno de comunicação chamado Garoto Bom Bril. Certamente a boa administração da 

biografia do personagem, o número de talentos que pudemos agregar na criação de cada um 

dos comerciais, a manutenção do diretor Andrés Bukowinski em todos eles e a minha 

liderança no todo do projeto foram importantes. 

Obviamente que a confiança dos profissionais do anunciante Bom Bril também 

contou pontos. 

Mas o fator fundamental de todo esse sucesso está centrado na figura e no talento 

do ator Carlos Moreno. Desde sua transformação física (Carlinhos é um sujeito com mais de 

1,80 m que nos comerciais parece pequeno e frágil) até (e principalmente por causa da) sua 

incrível e múltipla capacidade interpretativa, que permite que ele seja vários ao mesmo tempo, 

sem nunca deixar de ser ele mesmo o mesmo o tempo inteiro. 

Graças a esse enorme talento, pudemos criar comerciais engraçados, ternos, 

didáticos, racionais, emocionais, musicais, testemunhais, de monólogos, de diálogos, enfim, 

pudemos explorar todas as alternativas da comunicação publicitária - e sempre com a mesma 

eficiência. Gerando uma notável coleção de comerciais (221 até agora), que certamente daria 

um grande livro. Assim como só o material jornalístico, com matérias e citações em todo tipo 

de imprensa, do Brasil e do mundo, escrita ou eletrônica, especializada ou não, quase daria 

uma enciclopédia. 

Mas o livro que você tem nas mãos agora não é nem uma coisa nem outra. 

Surge de um fato relativamente recente, para ser mais preciso de 1997, quando a 

mais famosa campanha de mídia eletrônica do Brasil começou a se transformar também na 

mais famosa campanha de mídia impressa. 
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Até então, pelas características extremamente populares dos produtos Bom Bril e 

pela excelente relação de custo por mil da televisão aberta no Brasil, a Bom Bril, era um 

anunciante praticamente exclusivo da mídia eletrônica. Só para lembrar, a esponja de aço 

Bom Bril, produto carro-chefe da companhia, é um dos itens mais encontrados nos lares 

brasileiros, junto com os pacotes de açúcar e caixas de fósforos. 

Em 1997, devido a uma situação momentânea na qual os custos de televisão se 

tornavam inviáveis para a Bom Bril, resolvemos, incentivados por Álvaro Novaes, então 

diretor de markenting da companhia, partir para a mídia impressa, mais especificamente para 

as contracapas de revistas. 

Curiosamente o primeiro desses trabalhos, que ilustra a capa deste livro, ainda é 

filho da mídia eletrônica. Eu estava na paradisíaca ilha de St. Barthélemy, no caribe Francês, 

quando ouvi uma música do compositor Carlos Puebla exaltando Che Guevara. Achei que o 

ex-líder guerrilheiro, atual ícone pop, tendo aquela canção como trilha sonora, poderia ser 

bem interpretada por Carlos Puebla exaltando Che Guevara. Achei que o ex-líder guerrilheiro, 

atual ícone pop, tendo aquela canção como trilha sonora, poderia ser bem interpretado por 

Carlos Moreno num comercial de televisão. 

Trouxe a música, fizemos o comercial e desenvolvemos uma contracapa de 

revista. 

Meia dúzia de representantes da esquerda retrógada protestaram dizendo que 

estávamos aviltando a imagem de um símbolo sagrado. 

Meia dúzia de representantes da direita hidrófoba, daqueles que vêm comunistas 

embaixo da cama, também protestaram dizendo que estávamos exaltando um marginal na 

mídia. 

Mas o público - que é normal e tem mais o que fazer - adorou. 



 

 

84

A partir daquele momento, começamos a criar contracapas de revistas, 

aproveitando a incrível capacidade que o Carlinhos Moreno tem de se transformar, 

incorporando e relendo os personagens, na maioria dos casos sem necessitar a ajuda dos 

efeitos de computação. 

Esses anúncios abriram caminho para algo de novo, primo da charge ou do 

cartum, onde fatos, acontecimentos e pessoas que se destacaram no dia-a-dia passaram a 

servir de inspiração para novos anúncios. 

Rapidamente a campanha se tornou extremamente comentada, obtendo através da 

mídia impressa um recall gigantesco, típico de mídia eletrônica. Virou motivo de curiosidade 

por parte de todos ("Qual é o próximo?"), item de colecionador para alguns ("Estou 

guardando todos os anúncios") e uma espécie de comenda, atestado de sucesso para os 

indiretamente citados ("Adorei minha foto"). 

Todo esse sucesso nos motivou para a publicação deste pequeno livro, que não 

substitui um futuro livro com todo o case Bom Bril, sua história e repercussão, suas 

conseqüências sociais e mercadológicas, mas serve como peça de coleção para alguns, 

homenagem para todos os envolvidos nesse trabalho, de criadores a maquiadores, de clientes 

a musos e musas inspiradores, e, como se tudo isso ainda não bastasse, acrescenta mais uma 

utilidade ao nosso querido Bom Bril: ajudar na educação de crianças carentes do Brasil. 

Pronto: mil e uma palavras, conforme prometido". 


