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Resumo: O presente artigo apresenta um estudo sobre o discurso imbuído na figuração de

celebridades que caíram no ostracismo midiático em peças publicitárias. Tomando como base os

pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) pecheutiana, analisamos o discurso da publicidade

em três anúncios veiculados em TV aberta (2011): o da Fiat Cinquecento, o da Skol e o da Bradesco

Seguro Auto. Em todos eles é empregada a aparição de personalidades que estavam apagadas da

memória popular. Procuramos compreender os efeitos de sentido do escárnio, do cômico e do

sarcástico que emergem desses anúncios, bem como compreender como os sujeitos envolvidos nesse

discurso são afetados por esses efeitos de sentido e como se harmonizam com a ideologia do capital

ao comercializar as suas imagens nos referidos anúncios da forma pejorativa com que são

apresentadas.
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OSTRACISM AND RESURRECTION IN ADVERTISING DISCOURSE: MOCKERY AND

COMICALITY IN THE REPRESENTATION OF (SUB) CELEBRITIES

Abstract: This article presents a study on the discourse imbued the figuration of celebrities who have

fallen into oblivion in media advertisements. Based on the theoretical assumptions of Discourse

Analysis (DA) from Michel Pêcheux, we analyze the discourse of advertising in three ads running on

broadcast (2011): Fiat Cinquecento, Skol and Bradesco Auto Insurance. Employed in all of them is

the appearance of personalities who were erased from popular memory. We seek to understand the

effects of sense of scorn, the comic and sarcastic that emerge from these announcements, as well as

understand how the subjects involved in this discourse are affected by these effects of meaning and
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how they harmonize with the ideology of capital to market their images in the pejoratively referred to

ads that are displayed.

Keywords: Advertising discourse. Ostracism of artists. Mockery.
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1. Introdução

A ave mitológica Fênix, que renasce das próprias cinzas, é frequentemente lembrada quando alguém,

que parece ter sido vencido por algum infortúnio, supera seus obstáculos e renasce, tornando a ter o

mesmo sucesso e êxito de antes da adversidade sofrida. O mito da Fênix dá corpo discursivo a uma

memória que constantemente se reinscreve de formas variáveis em formações discursivas variadas,

como na política, na literatura, no esporte. O que nos interessa nesse artigo é como essa memória

vem se reinscrevendo em um dos maiores campos da prática ideológico-discursiva atual: a mídia e

seu instrumento, a publicidade.

Muitos atores e cantores, após alcançarem sucesso, experimentam as perdas e o esquecimento.

Essas pessoas que abandonam suas carreiras ou que, mesmo não abandonando, não conseguem

sustentar o sucesso no universo da fama, recebem um rótulo midiático: celebridades que caíram no

ostracismo[i] ou, simplesmente, subcelebridades. Essas expressões têm sido largamente utilizadas

pela dita imprensa cor-de-rosa, que se ocupa em divulgar a vida de celebridades e de difamar a vida

das subcelebridades.

Algumas agências de publicidade começaram a explorar, de forma bastante pejorativa, a imagem de

várias dessas pessoas que desapareceram da mídia. Os anúncios publicitários que têm contratado

subcelebridades para a divulgação de seus produtos são bastante reincidentes. É sobre alguns desses

comerciais que tratarão nossas análises.

Analisaremos os discursos materializados em anúncios publicitários, cujas imagens de pessoas são

exploradas de forma pejorativa, fundamentados nos conceitos teóricos da AD francesa de Michel
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Pêcheux. Assim, constitui-se como nosso objetivo identificar as condições de produção desses

discursos, quais são os seus sujeitos e em qual formação ideológica que estes estão inscritos. Além

disso, intencionamos compreender como esses discursos funcionam e como os seus efeitos de

sentido emergem, derivam e são consolidados no meio social. Ao identificar a matriz de sentido do

discurso, estaremos trabalhando com o conceito de formação discursiva. Buscamos entender

também, através dos efeitos de sentido e dos silenciamentos, como os sujeitos são interpelados pela

ideologia presente no discurso.

Elencamos três sequências discursivas que representam o tipo de anúncio a que nos referimos: a

propaganda da Skol, da Fiat e o da Bradesco Seguros. Todas elas foram veiculadas em emissoras de

televisão (TV aberta) no ano de 2011.

2. O discurso publicitário e o sarcasmo

As condições de produção amplas, segundo Eni Orlandi, “incluem o contexto sócio-ideológico” (2003,

p. 30) do dizer, isto é, as circunstâncias mais abrangentes do discurso. Dessa feita, abarcamos o

discurso publicitário nas nossas análises, pois ele faz parte das condições amplas de produção do

discurso das materialidades que elencamos para analisar.

A publicidade nasceu há muito tempo. Na Antiguidade Clássica, já existiam os anúncios feitos através

de pregoeiros que divulgavam a venda de produtos e escravos. Os símbolos e emblemas,

comparáveis aos logotipos atuais, também já eram conhecidos: como não havia números nas casas,

nem nomes nas ruas, os comerciantes utilizavam-se de símbolos nas portas de suas casas que

identificavam o ofício de quem morava ali ou o produto que lá era vendido (MUNIZ, 2004, p.2).

Com o passar do tempo, a publicidade passou por algumas transformações. Podemos considerar que

ela passou por três fases distintas, até chegar àquela que conhecemos hoje,

Alguns sociólogos dividiram em três épocas (ou eras) o longo caminho

percorrido pela publicidade. Na era primária, limitava-se a informar o público

sobre os produtos existentes, ao mesmo tempo em que os identificava através

de uma marca. Isto sem argumentação ou incitação à compra. Na era

secundária, as técnicas de sondagem desvendavam os gostos dos

consumidores e iam orientar a publicidade, que se tornou sugestiva. Na era

terciária, baseando-se nos estudos de mercado, na psicologia social, na

sociologia e na psicanálise, a publicidade atua sobre as motivações

inconscientes do público, obrigando-o a tomar atitudes elevando-o a

determinadas ações. A publicidade contemporânea mitifica e converte

em ídolo o objeto de consumo, revestindo-o de atributos que

frequentemente ultrapassam as suas próprias qualidades e a sua

própria realidade.(op.cit. p.3 – grifo nosso).
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Sob a perspectiva da mitificação, da conversão do produto em ídolo, percebemos que há, na

atualidade, não apenas uma fetichização da mercadoria, no sentido marxiano do termo, isto é, não só

relativa à dissimulação do custo real da força de trabalho que existe no produto, mas que nele

também há a fetichização da imperativa necessidade de ser consumido. A principal responsável pela

produção do fetiche do consumo é a publicidade,

Tanto o consumidor quanto o sujeito do desejo remetem a um campo de

investigação em que as necessidades humanas se encontram desnaturalizadas

pela ação da linguagem, de tal modo que as supostas necessidades naturais

são, de fato, criadas pela ação do aparelho da linguagem, pelo discurso no

qual o sujeito está inserido. (BARROSO, 2006, p.01)

A publicidade combativa, que impõe o consumo, se tornou extremamente sagaz a fim de alcançar

seus objetivos. A partir das duas citações acima, podemos afirmar que estes – os objetivos da

publicidade combativa – passam por dois momentos: primeiro, o de fabricar no público o desejo pelo

consumo; e, segundo, levar o sujeito[ii] desejante a adquirir o produto. Ela – a publicidade

combativa – apesar de ser “freada” pelos órgãos reguladores da publicidade e propaganda no Brasil,

ainda comete excessos em nome dos lucros. Um exemplo desses excessos é o apelo à depreciação

das (sub)celebridades o qual mencionados. E, em relação a isso, se faz necessário que façamos uma

breve introdução sobre o uso do escárnio para a produção do riso na dramaturgia.

A história da comédia no teatro e na literatura frequentemente foi e tem sido associada ao escárnio,

ao maldizer, que é o que, frequentemente, produz o riso. As cantigas de escárnio e de maldizer na

literatura portuguesa na Idade Média, por exemplo, fizeram muito sucesso. As críticas e sátiras

(muitas vezes, acompanhadas de palavrões) eram engraçadas para o público ouvinte.

Já na era moderna, a exploração da desventura alheia tem sido uma das principais estratégias para

promover a diversão em filmes, novelas e desenhos animados. Os tombos e as tortas lançadas ao

rosto provocam risos nesses entretenimentos. Vários programas de televisão da atualidade usam as

“Pegadinhas” – que, em sua maioria, são imagens da vida real – como carro-chefe de audiência.

Afinal, a ridicularização do outro diverte.

Entretanto, a zombaria, quando fictícia, é bem diferente daquela da vida real. Por isso, entre outras

razões, é que O CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – que é

fundamentada em leis, diretrizes e recomendações nacionais e internacionais preconiza,

Artigo2º

Todo anúncio deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade

social, evitando acentuar, de forma depreciativa, diferenciações sociais

decorrentes do maior ou menor poder aquisitivo dos grupos a que se
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destina ou que possa eventualmente atingir.

Artigo19

Toda atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito à dignidade da

pessoa humana, à intimidade, ao interesse social, às instituições e símbolos

nacionais, às autoridades constituídas e ao núcleo familiar.

Artigo20

Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de

fensa ou discriminação racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade.

Artigo 37- [...]

I–Os anúncios deverão refletir cuidados especiais em relação a

segurança e às boas maneiras e, ainda, abster-se de: a. desmerecer

valores sociais positivos, tais como, dentre outros, amizade,

urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e respeito a pessoas,

animais e ao meio ambiente;b. provocar deliberadamente qualquer

tipo de discriminação, em particular daqueles que, por qualquer

motivo, não sejam consumidores do produto. (Grifos nossos)

Como todas as demais leis e regulamentos existentes, as regras estabelecidas pelo CONAR, embora

éticas, não são praticadas conforme ditas no papel. Vemos uma contradição patente entre o que ela

rege e as práticas nos anúncios publicitários. A maior contradição que identificamos no discurso dos

anúncios que elencamos está no artigo 37, pois enquanto todo o segmento escolar e pedagógico

esforça-se para combater o bullying nos ambientes escolares brasileiros, os anúncios publicitários

fomentam a desvalorização da dignidade humana, estimulando a ridicularização do outro e a ofensa

ao semelhante, exatamente de forma contrária ao que dita os artigos acima citados.

Poder-se-ia argumentar que a (auto)depreciação nos anúncios foi vendida como produto pelo ator e

pelos cantores[iii]. Entretanto, temos de considerar que não se trata de uma mera encenação fictícia.

Os anúncios desnudam os fracassos dos artistas, o ostracismo de cada um deles, através de uma

ressurreição midiática de suas imagens que explora suas posições de loosers, no sentido

americano-cultural do termo, o que se configura em um sarcasmo.

1. Análises

2.1 - SD 1[iv]

(Na frente de uma parede de cor neutra, aparece o ator Ricardo Macchi. O diretor de gravação
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avisa:) Ricardo Macchi,1,90. Ação. (Ricardo Macchi dramatiza - em inglês com legenda em

português:) Não sabia que ia me apaixonar por você. Aconteceu. Aconteceu muito rápido. E não sei

como parar. Te amo. Te amo. Te amo. (O ator, inseguro, sai de cena. Aparece o ator Dustin Hoffman

com o fundo da mesma parede que apareceu Ricardo Macchi. O diretor de gravação avisa:)Dustin

Hoffman,1,65. Ação. (Dustin Hoffman dramatiza – em inglês com legenda em português:) Não sabia

que ia me apaixonar por você. Aconteceu. Aconteceu muito rápido. E não sei como parar. Te amo. Te

amo.

(Aparecem ambos os atores lado a lado, Ricardo Macchi se abaixa para ficar do mesmo tamanho de

Dustin Hoffman, enquanto o locutor diz:)Pra ser um atorzão não precisa ser grande. Nem pra ser um

carrão. Novo Fiat Cinquecento. Airblag duplo. Câmbio automático. Teto solar elétrico. Função esporte.

O carro mundial da Fiat tem tudo o que um carrão tem. Fiat Cinquecento. (Na imagem final,

enquanto o locutor termina de anunciar as vantagens do carro, aparecem três jovens vindo em

direção do veículo: um homem e duas mulheres. O homem entra no carro e toma a direção do

veículo. As duas mulheres sentam-se no banco do carona e atrás.)

___________________________

Analisaremos primeiramente as condições amplas de produção do discurso que, além daquelas já

abordamos no item 1, referem-se às condições socioeconômicas do dizer. O Brasil, que é a sexta

economia mundial, possui público consumidor de veículos bastante proeminente, que vem crescendo

ano após ano.

O precursor da política neoliberal no Brasil, o presidente Fernando Collor de Melo, certa vez, disse

uma frase que criou muita polêmica à época em que governava, mas que soa como verdadeira até

hoje: “Comparados com os carros do mundo desenvolvido, os carros brasileiros são verdadeiras

carroças”. Na atualidade, as indústrias automobilísticas no Brasil recebem inúmeras críticas quanto à

qualidade dos veículos nacionais (principalmente os populares) quando comparados aos importados.

Antes do governo presidente Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90 do século XX, a concorrência

no mercado automobilístico era bem menor do que é hoje. As indústrias de automóveis brasileiros

não tinham que concorrer com veículos importados. Com a abertura econômica, o público começou a

ter a opção de escolher entre veículos brasileiros e importados na hora de comprar seu automóvel.

Assim, a concorrência nesse mercado tem se acirrado dia a dia.

Além disso, nos últimos anos, a classe C tornou-se a maioria no Brasil[v] e a popularização de

veículos começou a se tornar realidade. Também houve um crescimento acentuado dos públicos

consumidores pertencentes às classes A e B. Assim, a concorrência entre as indústrias

automobilísticas tornou-se extremamente competitiva, e, consequentemente, a competição entre as

agências de publicidade também cresceu, visto que tiveram que atender às novas demandas, criando
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comerciais cada vez mais criativos, persuasivos e irreverentes. No anúncio do automóvel Fiat

Cinquecento é possível identificar esses elementos.

Vejamos as condições estritas de produção do discurso. Elas apontam para as “condições imediatas

que engendram a sua formulação” (Florêncio et al, 2009, p. 65), referem-se diretamente às

circunstâncias em que o anúncio publicitário foi realizado. Nesse sentido, há uma estreita ligação

entre as condições estritas de produção do discurso desse anúncio e o interdiscurso. A campanha

publicitária do automóvel Fiat Cinquecento, dirigido pelo cineasta Fernando Meirelles, apresenta um

diálogo entre discursos bastante pontual. Esse diálogo, chamado Interdiscurso, Pêcheux (2009)

conceitua,

esse ‘todo complexo com dominante’ das formações discursivas, esclarecendo

que também ele é submetido à lei de desigualdade-contradição-subordinação

que, como dissemos, caracteriza o complexo das formações ideológicas. (p.

149).

Dito de outro modo, a categoria interdiscurso refere-se ao movimento de interação entre discursos

que ocorre dentro de um discurso determinado. Ao dizer, o sujeito reproduz o que já foi dito em

outro tempo e lugar. Entretanto, ele não apenas reproduz, mas atualiza o dito. E é isso que faz

sentido, haja vista que todo dizer possui uma memória que se atualiza a cada novo dito e que lhe

confere sentidos. Essa atualização é o intradiscurso, ou seja, o discurso do agora, o discurso que se

enuncia, no momento em que se enuncia, que se atualiza e, portanto, se ressignifica.

Quando dizemos que o interdiscurso é bastante pontual nesse anúncio da Fiat, estamos nos referindo

à memória do dizer em relação à atuação do ator Ricardo Macchi. Ele foi bastante criticado em sua

primeira atuação na telenovela Explode Coração, veiculada pela Rede Globo de Televisão em

1995/1996. Macchi protagonizava o personagem Igor, um cigano que era apaixonado por Dara, outra

cigana, interpretada pela atriz Tereza Seiblitz. Na novela, Igor falava constantemente que amava

Dara. A frase “Eu te amo, Dara”, virou jargão e motivo de chacota, à época, não só entre os críticos

reconhecidos da teledramaturgia, mas como também entre os telespectadores em geral, em razão da

má interpretação do ator na novela. Depois disso, ele nunca mais ganhou papel de destaque em

nenhum outro folhetim, cinema ou peça de teatro e o estigma de péssimo ator lhe tem

acompanhado.

Esses dizeres, em relação ao ator, estão inscritos na formação ideológica capitalista, visto que são

regidos pelos interesses do capital. A categoria discursiva formação ideológica diz respeito à

contradição entre capital e trabalho, são lugares ideológicos,

[...] as palavras, expressões, proposições [...] mudam de sentido, segundo as

posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas

adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é em relação às
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formações ideológicas. (PÊCHEUX, 2009, p. 146)

Quando falamos que esses dizeres sobre o ator estão inscritas na FI capitalista, estamos dizendo que

os interesses do capital estão acima das individualidades, acima dos valores humanos, embora o

próprio CONAR prescreva que os anúncios tenham cuidado em não “desmerecer valores sociais

positivos, tais como, dentre outros, amizade, urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e

respeito a pessoas, animais e ao meio ambiente;” (Art.37). Isso significa que, se o talento de alguém

produz ganhos, explorar-se-lhe-á; mas se a inépcia de um indivíduo pode produzir alguma vantagem

econômica, isso também será aproveitado pelo capital.

A partir desse lugar ideológico, os dizeres, nesse anúncio, produzem um efeito de sentido

cômico-sarcástico que fomenta a irreverência. Além disso, esses falares são carregados de

credibilidade, visto que produzem o efeito de sentido que Ricardo Macchi é mesmo um ator ruim. Isso

se faz claro quando, por três vezes, ele diz “Te amo”, o que estabelece um dialogismo entre a atual

atuação – no anúncio publicitário – com a atuação dele na novela Explode Coração há quase duas

décadas. Além disso, existe a consolidação do sentido de que é verdade que Ricardo Macchi

realmente realiza más interpretações, na comparação de atuações dele e de Dustin Hoffman, o qual

interpreta o mesmo texto que o ator brasileiro, sem a necessidade de dizer três vezes “Te amo”,

visto que duas vezes bastam para convencer o público da boa atuação do ator estadunidense.

A cena toda serve como argumento e premissa para a Fiat convencer o seu público consumidor de

que assim como um ator grande não é necessariamente um grande ator, um carro grande não é

necessariamente um grande carro. Também, um pequeno carro, como o Fiat Cinquecento, pode ser

excelente, exatamente como o pequeno ator – Dustin Hoffman – é excelente.

A cena discursiva também contribui para a consolidação desses sentidos quando o ator Ricardo

Macchi abaixa-se para ficar ao mesmo nível de Dustin Hoffman. Um dos efeitos de sentido que esse

gesto – que também é discurso – traz é que a disparidade de altura – 1, 90 para 1,65 –p ortanto, 25

cm, remete para a distinção entre um ator e outro em relação ao talento de interpretar, de modo

inversamente proporcional a altura dos atores: o talento de um é bem maior que o do outro.

Naturalmente, o efeito de sentido que emerge dessa cena também aponta para a qualidade dos

veículos que nessa encenação é metaforizada: um carro grande pode estar no mesmo nível de que

um carro pequeno.

Além disso, temos de considerar que o próprio Ricardo Macchi abaixa-se para ficar ao mesmo nível

do ator estadunidense. Isso ocorre voluntariamente, numa atitude de reconhecimento que o outro é

melhor do que ele. Aqui identificamos efeitos de sentido importantes: primeiro, a cena traz o cômico

consigo, afinal o próprio ator reconhece que teve atuação inferior, numa atitude de autodepreciação;

segundo, os outros carros de maior porte, representados na figura do ator grande, devem se abaixar,

numa clara atitude de reconhecimento de que o Fiat Cinquecento, que é metaforizado aqui na figura
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do ator Dustin Hoffman, é um carro excelente. Lembremo-nos que o narrador diz “O carro mundial da

Fiat tem tudo o que um carrão tem.” Isso quer dizer que o veículo anunciado é colocado ao mesmo

nível de igualdade que qualquer outro carro de alto padrão do mundo.

Uma questão que não podemos deixar de levantar é: por que o ator Ricardo Macchi aceitou realizar o

anúncio que aviltaria a sua imagem?

Podemos elencar pelo menos quatro razões: o seu retorno à mídia; o cachê; o fato de figurar ao lado

do ator Dustin Hoffman; e pelo comercial ser dirigido pelo premiado cineasta Fernando Meirelles. Isso

tudo pode ter lhe trazido esperanças de ressuscitar sua fama e multiplicar as oportunidades de

trabalho. Ricardo Macchi, no entanto, continua no ostracismo e a sua fugaz aparição no comercial

consolidou ainda mais os sentidos acerca do estigma que já lhe acompanhava.

Por fim, além da formação discursiva (FD) do escárnio que predomina nesse discurso publicitário,

identificamos também a FD machista. A FD, que é uma categoria da AD, depende das formações

ideológicas para estabelecerem seus sentidos: “Dependendo da FI, haverá um conjunto de

Formações Discursivas (FD), isto é, de lugares de dizer que funcionarão como incentivadores e

ou/repressores do dizer do sujeito.” (MAGALHÃES, 2005, p. 27). A FD é,

aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição

dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes,

determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga,

de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa

etc).(PÊCHEUX, 2009, p.147).

Os efeitos de sentido que emergem dessa FD machista são amplamente difundidos nos discursos

publicitários de automóveis. Observamos que, no anúncio da Fiat, quem toma a direção do veículo no

final da encenação é um homem, que está acompanhado por duas mulheres jovens e atraentes que

entram no carro com ele e sentam-se no banco do carona e no banco de trás do veículo. Trata-se de

um clichê largamente utilizado nesse tipo de anúncio que consolida os sentidos de que para o homem

que tem carro novo e de alto padrão não lhe faltam belas mulheres.

1. - SD 2[vi]

(Um rapaz chega a um lugar onde se faz um churrasco em que várias pessoas estão presentes. O

locutor do comercial anuncia:) A Skol ensina como queimar o filme no churrasco. É só chegar de

sunga de crochê, pochete, blazer de ombreira, óculos ‘new wave’, ensaiando passos de lambada na

ilustre companhia do Beto Barbosa.(As imagens acompanham a narração, isto é, o rapaz aparece

com todos os acessórios narrados e faz os passos de lambada ao som da música “Adocica, meu

amor, adocica” de Beto Barbosa que aparece no evento cantando a música. As pessoas que estão no

churrasco entreolham-se dando a impressão que não estão gostando do que estão vendo e ouvindo.
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E o locutor continua:) Pra fazer bonito também é fácil: Skol litrão, muito mais litrão para dividir com

os amigos. Skol litrão: o jeito mais redondo de economizar. (letreiro e narração). (A cena volta para

o churrasco, e a imagem do Beto Barbosa aparece mais uma vez sendo abordado por uma bela

jovem que chama:) Beto Barbosa! (Ele diz:) Eu. (Ela diz:) Me apresenta o seu amigo aí. (O amigo – o

mesmo que aparecera no início - aparece ao lado dela, servindo a Skol a algumas pessoas que estão

sentadas.)

________________________

Em relação às condições amplas do discurso materializado no anúncio, afirmamos que o estereótipo

da cultura brasileira, isto é, o país de clima tropical, do carnaval, do futebol e de belas mulheres,

propiciou que os anúncios de cerveja acentuassem a sensualidade e o machismo nos seus roteiros de

anúncios publicitários. Nos últimos anos, os comerciais de cerveja têm sido alvos de inúmeras críticas

em função da reificação da figura feminina como objeto sexual nos reclames. Em razão disso, as

agências de publicidade começaram espraiar a imagem da mulher também como consumidora da

bebida (não só como objeto de consumo), haja vista que é impossível ignorar o fato de que o

consumo de bebidas alcoólicas por mulheres tem crescido significativamente.[vii]

Assim, hoje, nesse nicho publicitário, as mulheres são, ao mesmo tempo, apresentadas como produto

de consumo e como consumidoras. A mulher que aparece no final do comercial é o troféu do

protagonista da encenação. Isso quer dizer que a divulgação desse produto segue na mesma

tendência dos outros comerciais de cerveja, isto é, a mulher é sempre um troféu para o homem, o

que nos permite afirmar que o discurso desse anúncio é atravessado por uma formação discursiva

machista, embora a FD predominante seja a de uma FD publicitária onde circula o discurso do

escárnio/de zombaria.

Ao analisarmos as condições estritas de produção do discurso, percebemos que é trabalhada, de

forma irônica, a questão do prestígio dos homens com os amigos e com as mulheres. Ao usar a

pochete, os óculos new wave, a sunga de crochê e as ombreiras – que são acessórios típicos da moda

dos anos 80 do século XX, o rapaz é alguém considerado retrô, isto é, fora de moda, logo, é alguém

que faz papel de ridículo. Assim, temos a premissa que se trata de alguém que não tem prestígio

entre as pessoas. Esse sentido é consolidado na cena discursiva pelos olhares de aversão dos

indivíduos presentes na festa. Olhares esses que significam.

A presença do Beto Barbosa e os passos da dança “lambada”, que também fora moda nos anos 80, é

o clímax do comercial. Portanto, podemos inferir que o sujeito Skol que, ironicamente, “ensina a

queimar o filme no churrasco”, considera ridículo dançar lambada em uma reunião de amigos ao som

da música cantada pelo Beto Barbosa. Existe ainda a ratificação do efeito de sentido irônico e

sarcástico desse discurso publicitário, através do adjetivo ilustre, quando a presença do cantor no

churrasco é anunciada pelo locutor do comercial: “...ensaiando passos de lambada na ilustre
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companhia do Beto Barbosa.”

Identificamos aqui um silenciamento importante. Pêcheux (2009), afirma que a linguagem serve

tanto para comunicar como para não comunicar. O silenciamento é uma noção fundamental em AD,

pois ele comunica o que não é patente, o que é dissimulado, isto é, o funcionamento da ideologia e

do inconsciente no interior do discurso. Assim, entendemos que o está sendo silenciado nos dizeres

desse anúncio é fato de que a moda que vem e que vai dita não só regras de vestuário e tendências

musicais, mas dita quem deve ser prestigiado ou não. Os valores humanos são colocados em

segunda instância em nome do que se veste, da música de que se gosta e do estilo de dança a que

se tem preferência. Assim, a instabilidade da moda e das tendências musicais, que são regidas pelo

capital, governa as afetividades. Portanto, o sujeito desse discurso – a Skol – identifica-se com o

Sujeito do capital. É o capital que rege também quem tem prestígio e quem não tem.

A Skol, a partir de sua posição na formação ideológica capitalista, dita que aquele que consome essa

marca de cerveja é aceito pelos amigos e é desejado pelas mulheres. O sujeito do discurso exalta a

marca Skol, de onde emerge o efeito de sentido de que quem consome a cerveja Skol litrão está tão

na moda, que mesmo utilizando acessórios de três décadas atrás e apreciando uma música

antiga/brega como a lambada cantada por Beto Barbosa, ainda consegue ganhar o prestígio dos

amigos e a atenção das mulheres.

Outro ponto importante a abordar é o fato de que o protagonista do comercial encena um

personagem brega, porém, o cantor Beto Barbosa não interpreta nenhum personagem, trata-se dele

mesmo, o cantor de lambada que fizera muito sucesso nos final dos anos 80 e no início dos anos 90,

mas que desapareceu da mídia. Assim, o comercial consolida os sentidos de que o cantor Beto

Barbosa é alguém fora de moda e brega. Assim, como suas músicas não estão mais nas paradas do

sucesso, não é mais alvo de admiração ou de afeto das massas. Afinal, no modo de produção

vigente, o prestígio está com quem produz lucros e gera riquezas.

O cantor de “Adocica” é mais um cantor explorado pela indústria fonográfica (e cultural) que teve seu

período de fama e que, enquanto gerava lucros para as gravadoras e aparecia na mídia, possuía o

prestígio das massas. Assim, como não se pode mais gerar lucro com o sucesso de Beto Barbosa, o

capital ainda conseguiu extrair-lhe o seu último sumo, através do seu ostracismo e de seu

desprestígio, ressuscitando-o nesse comercial de cerveja, como uma Fênix às avessas.

2.3 - SD 3[viii]

(Um ladrão, na rua, força a porta de um carro para entrar nele e roubá-lo. Ele entra no automóvel e

liga o carro. Nesse momento, o cantor Biafra, com microfone em mãos, aparece no banco de trás do

veículo e começa a cantar a música de sua autoria “Sonho de Ícaro”:) “Voar, voar, subir, subir, ir por

onde for, descer até o céu cair...”(O ladrão então se impacienta, sai do carro e o abandona na rua.

Surge a voz do locutor:) Vai que o seu carro não vem com um Biafra cantando. Aí é melhor ter um
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Bradesco Seguro Auto que oferece cobertura contra roubo e furto. Afinal, vai que... Bradesco

Seguros: é melhor ter!

__________________________

O comercial tem objetivo de atingir um público específico: um público mais velho, proprietário de

veículo, que se preocupa em fazer seguro do seu carro com uma empresa tradicional no mercado.

Para esse público, o comercial trará os efeitos de sentido desejados de forma bastante objetiva, visto

que foram contemporâneos do sucesso da música e do cantor e também acompanharam o

desaparecimento de ambos da mídia.

O cantor Biafra, tal como Beto Barbosa, obteve muito sucesso na década de 80 com a música “Sonho

de Ícaro”. No comercial do Bradesco Seguros, esse cantor, ao aparecer na campanha publicitária, não

interpreta personagem algum, ele é ele mesmo, o compositor da música “Sonho de Ícaro” que, no

anúncio, causa tanta aversão, que nem mesmo um ladrão de carros pode suportar ouvi-la durante

um furto.

Os efeitos de sentido remetidos ao sarcasmo em relação à música e ao cantor são ratificados, quando

o locutor caçoa do cantor: “Vai que o seu carro não vem com um Biafra cantando”. Além disso, há

um não-dito, cuja supressão de palavras – “Afinal, vai que...” – produz o mesmo efeito de sentido da

afirmação anterior, isto é, de forma parafrástica, o narrador está afirmando que é melhor ter um

Bradesco Seguro Auto, porque se o público consumidor, que possui automóvel, não tiver um cantor

ruim como o Biafra guardando o seu carro, poderá ter o seu veículo roubado sem ter como reavê-lo.

Esse discurso, tal como a dos outros dois anúncios que analisamos, inscreve-se na formação

ideológica do capital, visto que é regido pelo interesse de lucros. Nessa sequência discursiva,

identificamos que o cantor Biafra – assim como o ator Ricardo Macchi na SD1 e o cantor Beto

Barbosa na SD2 – identifica-se com o sujeito da publicidade, que coloca os valores humanos em

segundo plano, ao submeter-se ao escárnio e a autodepreciação, em razão do dinheiro recebido, de

um breve retorno à mídia e de uma improvável permanência na media mass. Assim, vemos que, se

um dia, ele vendeu seu sucesso e seu talento para o capital, para a mídia de massa, para as

gravadoras, hoje ele vende seu fracasso, sua inépcia e o denigrar de sua imagem para o mesmo

capital, no segmento publicitário.

Considerações Finais

Ao analisar as materialidades dos anúncios da Fiat, da Skol e do Bradesco Seguros, percebemos que

o sujeito da publicidade, que é identificado com o Sujeito do capital, põe em segundo plano os

valores humanos e da ética, em detrimento dos lucros que podem ser alcançados, mediante a

ridicularização do outro.
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Identificamos também que a autodepreciação a que os sujeitos envolvidos nos anúncios, se

submetem livremente, como indivíduos livres (enquanto sujeitos jurídicos), a serem sujeitos do

capital, quando vendem suas reputações, seus fracassos e suas dignidades em nome dos lucros

adquiridos pelas suas fugazes (re)aparições na mídia, harmoniza-se com os interesses do modo de

produção vigente.

Compreendemos também como os efeitos de sentidos acerca dos dizeres do outro pode provocar o

riso através do interdiscurso e renovar os ditos realizados em outros tempos e lugares, consolidando

sentidos já existentes. Esses sentidos presentes em vários discursos compreendem uma gama de

valores sociais que formam a cultura de uma determinada sociedade, cultura essa que normatiza e

naturaliza práticas e comportamentos.

Nesse sentido, entendemos que, embora haja leis para frear os excessos cometidos pelas agências

de publicidade, essas não bastam para conter os sujeitos (da publicidade e consumidores) que são

interpelados pela ideologia dominante, cujo interesse vital é o lucro, a vantagem. Sendo assim, os

excessos a que nós fazemos referência, são naturalizados no meio social, mesmo que, a princípio,

tragam à tona as questões dos valores humanos e da ética, visto que os interesses do capital lhes

sobrepujam.

Notas:

[i] Ostracismo era o nome que se dava a uma atitude política na antiga Atenas. Tratava-se do

banimento, por dez anos, de alguém que oferecesse algum risco ao governo democrático.

[ii] Aqui faz-se necessário esclarecer a diferença entre os termos sujeito e Sujeito para a AD: O

Sujeito Universal, forma-sujeito ou Sujeito (com S maiúsculo) é um conceito trazido por Louis

Althusser na obra “Aparelhos Ideológicos de Estado” do qual Pêcheux tomou emprestado. Althusser

explica que “toda ideologia tem um centro, lugar único ocupado pelo Sujeito Absoluto, que interpela,

à sua volta, a infinidade de indivíduos como sujeitos, numa dupla relação especular que submete os

sujeitos ao Sujeito, dando-lhes no Sujeito, onde qualquer sujeito pode contemplar sua própria

imagem (presente e futura), a garantia de que certamente trata-se deles e Dele [...]”(ibidem, 1985.

p. 102).

[iii] Na revista Veja on line de 9 de setembro de 2011, há a informação de que Ricardo Macchi teria

recebido um cachê de aproximadamente R$ 400.000,00 pelo seu trabalho no anúncio. Já Dustin

Hoffman teria recebido cerca de R$ 2.000.000,00 pela sua aparição no mesmo comercial.

[iv] As falas do comercial foram transcritas a partir da publicação do referido anúncio publicitário no

site http://

www.

youtube.com

/watch?
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v=NUsP1_H4ZEc.

[v] Conforme estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que se fundamentou nas informações

da última Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada pelo IBGE em 2010.

[vi] As falas do comercial foram transcritas a partir da publicação do referido anúncio publicitário no

site http://

www.

youtube.com

/watch?

v=wD6-QeagcAE

[vii] Conforme pesquisa feita, em 2009, pelo grupo Sophia Mind, que realiza pesquisa de encomenda

para o mercado consumidor feminino, 47% das mulheres consomem alguma bebida alcoólica.

Dessas, 88% das entrevistadas afirmaram consumir cerveja.

[viii] As falas do comercial foram transcritas a partir da publicação do referido anúncio publicitário no

site http://

www.

youtube.com

/watch?

v=IMYAG2KNKD4
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