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RESUMO

Este trabalho objetiva analisar o corpus escolhido à luz do conceito
bakhtiniano de dialogismo. Para Bakhtin, a unidade textual acontece pelo
amplo e complexo quadro de relações de valores humanos que presidem
a atividade de produzi-lo. Para ele, o discurso é sempre resultado de
entrecruzamentos com outros textos, daí o aspecto coletivo do “eu”,
marcado por outras vozes que se mesclam no discurso. A fundamentação
teórica serão as descobertas e reflexões de Bakhtin (1998; 2006; 2010)
a cerca do caráter dialógico da linguagem. A metodologia consistirá na
busca de desvendar o diálogo que a campanha publicitária mantém
com alguns filmes conhecidos. Espera-se alcançar, como resultado, a
confirmação de que a propaganda, tal como qualquer materialidade
discursiva, é sempre memória e eco de outros textos, pelo seu caráter
intertextual e interdiscursivo. Assim, quando o emissor cria a propaganda
a partir de vozes já conhecidas, desperta expectativa no receptor, com
o qual travará um diálogo que, consequentemente, gerará uma réplica.
No caso, o interesse do receptor pelo produto anunciado.
Palavras-chave: Bakhtin; dialogismo; propagandas; filmes.
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ABSTRACT

This work aims to analyze an advertising corpus chosen in the
light of Bakhtin’s concept of dialogism. For Bakhtin, the textual unit
happens by the broad and complex framework of relationships of
human values that govern the activity of producing it. For him, discourse is always the result of crossovers with other texts, hence the
collective aspect of “I”, marked by other voices that blend in speech.
The theoretical basis will be findings and reflections of Bakhtin (1998;
2006; 2010) on the dialogical character of language. The methodology
will consist in seeking to unravel the dialogue that the hype keeps
with some known films. The expected result is the confirmation that
advertising, like any discursive materiality, is always memory and echo
of other texts, because of its intertextual and interdiscursive character.
Thus, when the issuer creates the hype from voices already known, it
arouses expectation in the receiver with whom he will dialogue, what,
consequently, will generate a replica. In this case, the interest of the
receiver for the advertised product.
Keywords: Bakhtin; dialogism; advertisements; hype.

INTRODUÇÃO

Analisar propagandas como meios de edificação de identidades
sociais e de representação da realidade é importante porque ajuda a
elucidar e a compreender o papel da mídia, sobretudo a publicitária, na
sociedade em que vivemos.
O objetivo deste artigo é compreender como as relações dialógicas se dão em um texto publicitário, no caso, relacionadas ao padrão
de beleza imposto pela mídia à população feminina, com o apoio dos
conceitos de dialogismo de origem bakhtiniana.
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A metodologia consistirá na busca de desvendar o diálogo existente
entre o corpus escolhido, os filmes que o ilustram e a sociedade para a
qual foi criado. Para isso, as propagandas serão lidas à luz dos conceitos
bakhtinianos de dialogismo, conforme os quais as relações dialógicas são
constitutivas dos enunciados, ou seja, são a sua natureza, a sua essência.
Como corpus, foi escolhida a campanha publicitária do iogurte
Fit Light, da marca Itambé, na qual encontramos um modelo fora do
padrão estético socialmente aceito, atualmente chamado de plus-size,
representando três atrizes em três cenas de filmes distintos e conhecidos
pelo público em geral.
A fundamentação teórica serão as reflexões de Bakhtin (1998;
2006; 2010) sobre o caráter dialógico fundante da linguagem, e de outros estudiosos de sua obra, tais como Brait (2005; 2010), Fiorin (2006),
e Faraco e Castro (1996).
Intenciona-se descobrir, neste estudo, se a propaganda, como qualquer outra materialidade discursiva, também se concretiza em vozes e
ecos de outros lugares e de outros textos com os quais dialoga.
ALGUNS CONCEITOS BAKHTINIANOS

Há três eixos básicos do pensamento bakhtiniano: “unicidade do
ser e do evento; relação eu/outro; dimensão axiológica”. Essas orientações estão na essência da concepção dialógica da linguagem (FIORIN,
2006, p. 17).
Conforme Marchezan (apud BRAIT, 2006, p. 116, grifo da autora),
o diálogo é a forma clássica da comunicação verbal. Cada réplica possui
um acabamento específico “que expressa a posição do locutor, sendo
possível tomar, com relação a essa réplica, uma posição responsiva”,
mesmo em diálogos curtos ou fragmentados.
Para Bakhtin (2006), a unidade do texto não é dada basicamente
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pela sua forma externa, mas no próprio plano do objeto estético, isto é,
a unidade textual acontece pelo amplo e complexo quadro de relações
de valores humanos que presidem a atividade de produzi-lo. Para ele,
o discurso é sempre resultado de entrecruzamentos e de diálogo com
outros textos, daí o aspecto coletivo do “eu”, marcado por outras vozes
que se mesclam no discurso.
Assim, para o filósofo russo,
a orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo o
discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em
todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se
encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com
ele, de uma interação viva e tensa (BAKHTIN, 1998, p. 88).

A esse eco dialógico constitutivo dos enunciados, Bakhtin denominou dialogismo, que é a ordem do enunciado, seu mandamento.
De acordo com Fiorin (2006, p. 58), “o mundo interior é a dialogização da heterogeneidade de vozes sociais”. Portanto, os enunciados,
produzidos pelo sujeito, são constitutivamente ideológicos, uma vez
que respondem ativamente às vozes interiorizadas. Consequentemente,
eles nunca são expressão de uma consciência individual, isolada da
sociedade. Ao mesmo tempo, entretanto, o sujeito não é totalmente
assujeitado, pois é parte do diálogo de vozes “porque a história da
constituição de sua consciência é singular. O sujeito é integralmente
social e integralmente singular”.
Assim, conforme o mesmo autor, o homem encontra o espaço de
sua liberdade e de seu acabamento. Ele não é submetido completamente
aos discursos sociais. A singularidade de cada indivíduo no “simpósio
universal” ocorre na “interação viva das vozes sociais”. Cada ser humano
é social e individual (FIORIN, 2006, p. 28, grifos do autor).
Fiorin diz ainda que “na obra bakhtiniana, não ocorrem os termos
interdiscurso, intertexto, interdiscursivo, interdiscursividade, intertextu-
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alidade”. No conjunto da obra está presente, uma única vez, o termo
intertextual: “as relações dialógicas intertextuais e intratextuais. Seu caráter
específico (extralinguístico). Diálogo e dialética” (FIORIN apud BRAIT,
2006, p. 162, grifo do autor).
Dessa forma, segundo Fiorin,
o que é exatamente a intertextualidade? Qualquer referência ao Outro,
tomado como posição discursiva: paródias, alusões, estilizações, citações,
ressonâncias, repetições, reproduções de modelos, de situações narrativas,
de personagens, variantes linguísticas, lugares comuns etc. (apud BRAIT,
2006, p. 165).

O que é chamado de intertextualidade, conforme Fiorin (2006, p.
52-53), é um tipo de concepção estreita ou composicional de dialogismo:
“aquele em que há no interior do texto o encontro de duas materialidades
linguísticas, de dois textos”.
Fiorin afirma que há duas maneiras básicas de incorporar distintas
vozes no enunciado:
a) aquela em que o discurso do outro é abertamente citado e nitidamente
separado;
b) aquela em que o enunciado é bivocal, ou seja, internamente dialogizado.
Na primeira categoria, entram formas composicionais como o discurso
direto e o discurso indireto, as aspas, a negação; na segunda, aparecem
formas composicionais como a paródia, a estilização, a polêmica velada
ou clara; o discurso indireto livre (apud BRAIT, 2006, p. 174, grifo nosso).

Assim, analisaremos aqui as relações dialógicas que se estabelecem
entre duas materialidades discursivas independentes, propaganda e filme,
por meio do conceito bakhtiniano de paródia.
A PARÓDIA

O nome de Bakhtin é imprescindível quando tratamos do conceito
de paródia, pois é esse autor quem excede esses estudos, por meio dos
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princípios básicos da teoria da carnavalização por ele formulada (OLIVEIRA; PINHEIRO-MARIZ, 2012).
Conforme Fiorin (2006, p. 98, grifo do autor), paródia, em grego,
quer dizer “canto paralelo”, ou seja, uma outra voz.
Na campanha escolhida há inversão de papéis, o que configura
as vozes da irreverência e da divergência com o texto original, o que
caracteriza, conforme Bakhtin, a paródia
é uma imitação de um texto ou de um estilo que procura desqualificar o
que está sendo imitado, ridicularizá-lo, negá-lo. No próprio processo imitativo dá-se uma direção diversa ao sentido do que está sendo parodiado.
Nesse caso, imita-se para acentuar diferenças. Para perceber o texto ou o
estilo parodiado, o leitor precisa valer-se de sua memória textual, isto é,
de seus conhecimentos a respeito dos textos produzidos ou de maneiras
de escrever (FIORIN, 2006, p. 42, grifo nosso).

O locutor leva o leitor ao encontro do novo quando propõe a
construção de novos sentidos a partir de vozes já conhecidas. Isso
acontece porque, para Bakhtin, a paródia é bivocal: “o autor fala da
linguagem do outro [...] como diametralmente oposta à orientação
do outro. O discurso se converte em palco de luta entre duas vozes”
(FIORIN, 2006, p. 42).
Conforme Genette (1982, apud OLIVEIRA; PINHEIRO-MARIZ, 2012),
a paródia objetiva desconstruir e recriar, nos sentidos já existentes, sentidos contrários que irão, numa luta de vozes infinita, significar. Dessa
forma, para existir, a paródia precisa do texto do outro, por isso não quer
apagá-lo ou destruí-lo, quer apenas invertê-lo para recriá-lo.
O enunciador na paródia pretende fazer uma denúncia das relações
desiguais entre os “seres”. O seu objetivo é apresentar “as vontades de
verdade de um tempo em que é preciso mudar padrões de comportamento” (OLIVEIRA; PINHEIRO-MARIZ, 2012).
No caso do corpus escolhido, o público-alvo das propagandas é
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levado a agir, buscar e valorizar os padrões de beleza impostos socialmente, custe o que custar.
OS GÊNEROS DISCURSIVOS

Conforme Bakhtin (2006, p. 261-262), a língua se realiza em enunciados, usados de acordo com o campo da atividade e em contextos
sociais definidos. Esses enunciados são criados de acordo com o seu
conteúdo temático, seu estilo de linguagem e, principalmente, sua construção composicional. Assim, cada esfera de utilização da língua inventa
seus tipos “relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos
gêneros do discurso”.
O filósofo (BAKHTIN, 2006, p. 262) diz ainda que todo estilo está
indiscutivelmente ligado ao enunciado e às suas formas típicas, ou seja,
aos gêneros do discurso. Para Fiorin (2006, p. 46), “o estilo é o conjunto
de procedimentos de acabamento de um enunciado”. O estilo é formado
por todos os recursos linguísticos empregados na elaboração do enunciado, são eles que delimitam sua especificidade.
A variedade dos gêneros do discurso é infinita, uma vez que os
ramos de atividade humana são inesgotáveis. Cada esfera dessa atividade
abrange um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se
e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve (BAKHTIN,
1997, apud FIORIN, 2006, p. 59).
Segundo Fiorin,
o gênero estabelece, pois, uma interconexão da linguagem com a vida
social. [...] Os gêneros estão sempre vinculados a um domínio da atividade humana, refletindo suas condições específicas e suas finalidades.
Conteúdo temático, estilo e organização composicional constroem o todo
que constitui o enunciado, que é marcado pela especificidade de uma
esfera de ação (2006, p. 62).

Assim sendo, a necessidade discursiva do locutor adapta-se e pro-
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gride sob a forma de um gênero dado. Sua escolha é definida pela especificidade de uma esfera de atividade, pelas urgências de uma temática etc.
Fiorin diz que Bakhtin separa os gêneros em primários e secundários:
os primários são os gêneros da vida cotidiana. São predominantemente, mas
não exclusivamente, orais. Pertencem à comunicação verbal espontânea
e têm relação direta com o contexto mais imediato. São, por exemplo, a
piada, o bate-papo, a conversa telefônica... E o mail, o bilhete, o chat...
Já os secundários pertencem à esfera da comunicação cultural mais elaborada, a jornalística, a jurídica, a religiosa, a política, a filosófica, a
pedagógica, a artística, a científica. São predominantemente, mas não
unicamente, escritos: por exemplo, o sermão, o editorial, o romance, a
poesia lírica, o discurso parlamentar, a comunicação científica, o artigo
científico, o ensaio filosófico, a autobiografia, as memórias (FIORIN, 2006,
p. 74, grifos do autor).

A propaganda, devido ao fato de pertencer a um nível de comunicação mais elaborado, é um gênero secundário. Entretanto, é imprescindível ressaltar que os gêneros primários e secundários são, essencialmente,
interdependentes.
O GÊNERO PUBLICITÁRIO

O gênero publicitário é veiculado pela mídia, a qual é bastante
persuasiva e capaz de modelar as atitudes e os comportamentos das
pessoas no mundo contemporâneo.
Conforme Souza (2009), a finalidade da publicidade é persuadir:
o emissor (locutor) tem o objetivo de convencer o receptor (interlocutor)
a respeito da boa qualidade de um determinado produto, para que este
último possa vir a adquiri-lo. Ela faz uso de mensagens de duplo sentido
e de imagens para convencer o receptor. As escolhas verbo-visuais da
propaganda são intencionais para que ela possa dialogar com a ideologia
da sociedade à qual pertence. Assim,
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a interação entre linguagem verbal e não verbal é essencial na construção
desse gênero. O emissor, tendo em mãos essas ferramentas, com sua
criatividade, considerando o leitor pressuposto, o estilo da revista e seu
próprio estilo, fazendo sua entoação avaliativa e exigindo uma atitude
responsiva do enunciatário faz as escolhas verbo-visuais que julga serem
as corretas para que o propósito comunicativo do gênero seja atingido. No
entanto, essa escolha não é aleatória, na verdade ela é fruto da ideologia
da sociedade, de um grupo ou do próprio criador (SOUZA, 2009, p. 8-9).

A publicidade é tida como um dos gêneros mais próximos da população devido à sua grande capacidade de circulação social. Por isso,
a sociedade convive com tanta familiaridade com as ideias transmitidas
pelos meios de comunicação de massa. Esses conteúdos são aceitos
como verdades e utilizados para guiar escolhas e criar padrões. Dessa
forma, a publicidade reflete os comportamentos e os valores de uma dada
cultura. Entretanto, devido ao seu forte intuito de venda e de propagação
do consumismo, ela deforma a realidade para remodelá-la conforme as
suas vontades e expectativas (SOUZA, 2009).
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APRESENTAÇÃO DO CORPUS

Figura 1 - Propaganda 1.
Fonte: SABER É BOM DEMAIS, 2007.

Figura 2 - O pecado mora ao lado.
Fonte: ALLEN, 2011.
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Figura 3 - Propaganda 2.
Fonte: SABER É BOM DEMAIS, 2007.

Figura 4 - Beleza americana.
Fonte: FORBLOG, s.d.
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Figura 5 - Propaganda 3.
Fonte: SABER É BOM DEMAIS, 2007.

Figura 6 - Instinto selvagem.
Fonte: MILIOZI, 2011.

Na Figura 1, temos a clara representação da atriz Marilyn Monroe,
famosa por ter sido ícone de beleza e sensualidade na época em que
viveu. A cena imitada pertence ao filme O pecado mora ao lado (ALLEN,
2011, Figura 2), em que a atriz citada tem seu vestido levantado pelo
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vento no meio da rua. Na propaganda, a modelo usa uma réplica fiel da
roupa utilizada no filme, tanto na cor quanto nos detalhes.
Na Figura 3, a referência feita é ao filme Beleza americana (FORBLOG, [s.d.], Figura 4), cuja capa traz a atriz Mena Suvari, também
magra, nua, deitada em pétalas de rosas vermelhas. Sabe-se que as rosas
vermelhas possuem, popularmente, forte apelo erótico.
Na Figura 5, há a cópia da famosa cena da “cruzada” de pernas
da atriz Sharon Stone, no filme Instinto Selvagem (MILIOZI, 2011, Figura
6), em que a personagem usa a sua sensualidade e a sua beleza para
convencer os policiais da sua inocência e, assim, sair da delegacia onde
está sendo interrogada. Como na Figura 1, a imitação da roupa da atriz é
perfeita, assim como o penteado e o posicionamento da modelo na foto.
LEITURA BAKHTINIANA

Atualmente, é preciso pensar sobre as distinções entre corpo saudável e corpo belo. Na mídia, percebe-se que a beleza é muito mais
valorizada do que a saúde. Como exemplo disso, temos a utilização de
modelos consideradas bonitas em propagandas de bebida alcoólica,
ou seja, é mais importante ser bela do que saudável, partindo da ideia
de que o álcool faz mal à saúde. Sob essa perspectiva, ficam claras as
estratégias discursivas da propaganda, as quais reproduzem no discurso
concepções que mesclam as ideias de saúde e de beleza, o que faz com
que duas se juntem e formem o que se conhece como padrão de beleza
socialmente aceito.
Nesse contexto, intenciona-se expor quais são os efeitos de sentidos obtidos por meio da construção da discursividade nos anúncios do
corpus escolhido, por intermédio da qual se quer levar os interlocutores
a acreditarem que o iogurte Fit Light, da marca Itambé, seria a resposta
definitiva para todos os problemas, sejam estéticos ou pessoais.
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O público-alvo da propaganda são mulheres das classes sociais A
e B, as quais possuem acesso a revistas de circulação geral (em que, se
fosse aprovada, a propaganda seria veiculada posteriormente) e, sobretudo, condições financeiras para cuidar do corpo e da beleza, uma vez
que se sabe que os produtos light são mais caros do que aqueles sem
controle de gordura na sua composição. Ademais, é necessária alguma
escolarização para compreender conceitos como light e diet, e as consequências do uso de tais produtos na dieta diária.
As relações dialógicas na campanha se dão por meio do diálogo que
estabelece com filmes mundialmente difundidos. Conforme Marchezan,
“entende-se que os diálogos sociais não se refletem de maneira absoluta,
mas não são completamente novos, reiteram marcas históricas e sociais,
que caracterizam uma dada cultura, uma dada sociedade” (apud BRAIT,
2006, p. 118, grifo nosso).
Em resumo, para Bakhtin, a história é interior ao discurso, pois o
sentido é histórico. Para perceber o sentido, é preciso situar o enunciado
no diálogo com outros enunciados e “apreender os confrontos sêmicos
que geram os sentidos”. Portanto, é preciso notar o dialogismo que o
cerca (FIORIN apud BRAIT, 2006, p. 192).
Assim, ao utilizar discursos familiares, o locutor propõe a ativação da
memória coletiva do interlocutor para as atrizes hollywoodianas, famosas
e conhecidas pela sua sensualidade, a qual é alcançada por meio da
obediência aos padrões de beleza ditados pela mídia em geral. A imagem
das atrizes é uma forma de representação simbólica da realidade que se
quer veicular: o corpo é lugar da beleza. Esse diálogo se concretiza na
paródia, ou seja, na permuta das atrizes pela modelo plus-size.
O objetivo da criação da paródia, neste caso, está intimamente
relacionado ao slogan da marca, colocado, em todas as peças da campanha, abaixo da foto da modelo: “Esqueça: o gosto dos homens nunca
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vai mudar”, ou seja, o padrão estético de beleza dito perfeito pela mídia
e aceito socialmente é o da mulher magra. Dessa forma, a propaganda
grita: “não adianta você se fazer passar pelas belas do cinema, você
deve, de verdade, emagrecer tomando o nosso iogurte light”. Logo após
a frase, tem-se a imagem do iogurte para que a leitora possa fazer a
ligação entre propaganda e produto.
Assim sendo, a mensagem é clara: “tome o iogurte light da Itambé
e fique magra para ter o homem que desejar”. O modo verbal utilizado
é o imperativo: “esqueça”, ou seja, a voz do apelo, da ordem, aquela
que quer regular o comportamento do outro. Temos ainda o advérbio
“nunca”, o qual traz em si os sentidos de tempo (e de negação).
Conforme Gregolin (2007, p. 19-20, grifos da autora), esse conceito midiático de beleza “é uma espécie de grau zero do corpo, cuja
minimalidade é apresentada como ideal; um corpo-mínimo associado
[...] com a saúde e a beleza e oferecido como meta almejada estética e
eticamente”. A autora diz que a mídia trabalha com “um jogo do olhar:
[...] aquilo que Foucault denomina governamentalidade, o governo de si e
do outro por meio de técnicas, dispositivos que produzem identidades”.
Ainda de acordo com Gregolin (2007, p. 19-20),
esse biopoder materializa-se no governo de si: o sujeito deve autocontrolar-se, modelar-se a partir das representações que lhe indicam como
deve (e como não deve) ser o seu corpo. [...] [assim] faz parecer que é
dado ao sujeito a possibilidade de escolher como quer modelar o seu
corpo, pelo jogo entre o excessivo e mínimo. Essa operação se repete
em inúmeras propagandas, reiterando insistentemente a positividade
do corpo mínimo.

Conforme Fernandes (2009), todas as peças da propaganda do
iogurte foram criadas para a participação da agência publicitária em um
concurso. Posteriormente, foram colocadas na internet. Devido ao seu
conteúdo discriminatório, receberam inúmeras críticas por difundirem o
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preconceito, no caso, às pessoas obesas. Além disso, a campanha estimula
o pensamento machista quando deixa claro que a mulher precisa mudar
(no caso, ficar magra) para conseguir conquistar um homem, ou seja, a
mulher é colocada numa condição menor, de submissão com relação
aos gostos e aos desejos masculinos, como se tudo fosse justificado pela
busca incessante da beleza física.
Depois de muitas discussões, segundo nota, a marca Itambé explicou que a campanha não foi aprovada pela empresa (GORDINHAS
MARAVILHOSAS, 2008; FERNANDES, 2009).
CONSIDERAÇÕES

O gênero discursivo publicitário tem como função principal exercer
uma influência forte sobre a sociedade de maneira geral. Faz isso com
facilidade, pois é encontrado em todos os momentos e em todos os lugares.
Na propaganda, a produção de sentidos e, como consequência,
de identidades, apesar de ser implícita em muitos casos, possui grande
influência nas pessoas. Com isso, ela consegue, com autoridade, moldar
os comportamentos e os hábitos de vida da sociedade. Ao observar
alguns caminhos de sentidos em textos da mídia, é possível perceber
a sua função na produção social das identidades. Assim, evidencia-se,
com tais observações, que a mídia reflete as circunstâncias de um lugar,
de um tempo, de uma ideologia e, principalmente, de alguns interesses
e posições de poder, o que cria a imagem de um sujeito historicamente
situado.
Quando o emissor toma para si as cenas mundialmente conhecidas
e usa a intertextualidade como recurso persuasivo, dá à sua produção
um efeito de vinculação com os filmes originais. Dessa forma, a identificação do receptor é imediata, o que lhe permite perceber as relações
intertextuais e, a partir delas, criar uma expectativa, a qual é quebrada
após a leitura do slogan da marca, o que configura a paródia. No caso,
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as cenas citadas são formas de legitimar as vontades do emissor, calcadas
na inversão, as quais estão impregnadas de ideologia compartilhada entre
o emissor e as películas por ele citadas.
Após as leituras realizadas, pôde-se observar que a propaganda,
como quaisquer outras materialidades discursivas, constitui-se dialogicamente a partir de memórias e de ecos de outros textos. Além de se
basear nesse diálogo, ela estabelece relações de sentido entre o discurso
do emissor, do receptor e da sociedade na qual estão inseridos, ou seja,
continua dialogando, diálogo esse que não tem fim.
Enfim, as vozes do cinema se entrecruzam com as vozes da pós-modernidade, concretizadas na propaganda e, assim, tem-se a inversão
de condutas, sobretudo quanto à posição da mulher. Cabe ao leitor
observar e recuperar essas vozes dentro do fio discursivo.
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