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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivos caracterizar e definir a ironia, investigando 

suas diferentes estratégias de construção. Baseamo-nos em estudos de 

Tannen e Wallat (2008), que afirmam que todo tipo de interação é construída 

sobre estruturas de expectativa, isto é, noções do que seria comum ocorrer em 

determinadas situações comunicativas. Nosso corpus compõe-se de 

propagandas veiculadas em outdoors e dos romances A Caverna e A Jangada 

de Pedra, ambos de José Saramago. Uma definição comum de ironia a 

apresenta como modo de dizer algo, mas significar o seu contrário. (Muecke, 

1970) Defendemos que a ironia não aparece apenas como um meio de 

expressar o contrário do que é dito, mas como modo de significar algo 

diferente – o contrário, às vezes, mas, não sempre – do enunciado. Essa 

diferença entre o que é dito e o que se quer dizer gera uma quebra nas 

estruturas de expectativa, o que ocasiona um efeito cômico, o qual, somado à 

crítica, produz a sensação de ironia. O fenômeno pode revelar-se sob três 

aspectos: (1) de forma predominantemente verbal, através de ditados 

populares, repetições e demais recursos linguísticos capazes de possibilitar 

uma interpretação dialética; (2) por meio da multimodalidade, em que fotos, 

desenhos e cores diferenciadas unem-se a recursos linguísticos para a 

produção de sentido; (3) por meio exclusivamente verbal, porém gerando uma 

imagem que, uma vez concluída, dispensa a linguagem utilizada em sua 

formação e inscreve-se como desenho crítico na mente dos leitores. Nosso 

conceito de ironia envolve duas características indispensáveis: a quebra das 

estruturas de expectativa e a possibilidade de interpretação em ao menos dois 

sentidos distintos.   

 

Palavras-chave: ironia, propagandas, romances. 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

This study aimed to characterize and define irony, examining its different 

construction strategies. We rely on studies and Wallat Tannen (2008), who 

argue that any kind of interaction is built on structures of expectation, ie, 

common notions of what would occur in certain communicative situations. Our 

corpus consists of the advertisements on billboards and in the novels The Cave 

and The Stone Raft, Jose Saramago of both. A common definition of irony 

presents it as way to say something but mean the opposite. (Muecke, 1970) We 

argue that the irony appears not only as a means of expressing the opposite of 

what is said, but as a way to mean something else - otherwise, sometimes but 

not always - the utterance. This difference between what is said and what is 

meant generates a break in the structures of expectation, which leads to a 

comic effect, which, added to criticism, it produces a sense of irony. The 

phenomenon may reveal itself in three aspects: (1) in a predominantly verbal, 

through popular sayings, repetition and other languages resources capable of 

providing a dialectical interpretation, (2) by means of multimodality, where 

photos, drawings and colors unite the different linguistic resources for the 

production of meaning, (3) by exclusively verbal, but creating an image that, 

once completed, the waiver language used in its formation and shall register as 

a design critic in the minds of readers. Our concept of irony involves two 

necessary characteristics: the breakdown of structures of expectation and the 

possibility of interpretation in at least two distinct meanings. 

 

 

Key words: irony, advertisements, novels. 
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INTRODUÇÃO 

_______________________________________________________________ 

 

A ideia de estudar a ironia surgiu durante o curso de uma disciplina, no 

último semestre da graduação, em que nos foram apresentadas, em síntese, 

as teorias de Bakhtin. Para a elaboração de um trabalho de conclusão da 

disciplina, sobre o tema ironia (ironicamente escolhido para nós através de 

sorteio), tivemos certa dificuldade em encontrar fundamentos teóricos dentro 

da área da Linguística, embora houvesse, sem dúvida, muitos livros teóricos 

em áreas afins, como a filosofia e a psicologia.  

 Naquele mesmo ano, 2006, o Detran havia lançado uma campanha 

educativa em outdoors, em que cinco textos irônicos tentavam alertar os 

motoristas aos perigos de ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir seus 

veículos. Decidimos utilizar esses textos numa análise inicial da ironia. No 

entanto, outras propagandas e textos publicitários1, cuja construção também 

se dava através da ironia, foram chegando a nossas mãos e resolvemos fazer 

deles parte do corpus.  

 Mais ou menos na mesma época, conhecemos A Jangada de Pedra e 

um tipo de ironia que não aparecia em nenhuma das propagandas analisadas 

nos chamou a atenção. Como primeiro impulso, demos-lhe nome: ironia 

imagética, pois as palavras usadas em sua construção não eram 

necessariamente irônicas, nem remetiam a ditados populares ou a paradoxos, 

como acontece com muitos textos irônicos, mas simplesmente formavam uma 

imagem, dentro da qual residia o sentido crítico. Decidimos, então, que era 

necessário abordar também esse tipo de ironia.  

 Outro romance saramaguiano, A Caverna, nos propiciou ampliar nosso 

ponto de vista acerca da ironia imagética, pois, assim como a imagem da 

jangada de pedra a flutuar no oceano, a caverna torna-se um desenho crítico 

pintado, na mente do leitor, com palavras não necessariamente irônicas. Esse 

romance apresenta uma série de propagandas, oferecendo, dessa forma, uma 

                                                 
1 Alguns autores, como Charaudeau (apud. Carvalho, 2003: 9), fazem uma diferenciação 
conceitual entre propaganda e publicidade, afirmando que a primeira é mais abrangente 
enquanto a segunda refere-se apenas a mensagens comerciais. Essa diferenciação de 
conceitos não se mostra relevante para nosso estudo da ironia, portanto, não nos ateremos ao 
uso diferenciado dos termos. 
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intersecção entre os gêneros analisados, a qual favorece nosso estudo da 

ironia. Decidimos, assim, utilizá-lo como uma ponte entre a propaganda e o 

romance, observando adicionalmente como se dá o fenômeno irônico nas 

propagandas construídas dentro do romance.  

 Convém salientar que, ao analisarmos os romances, não temos 

intenção de fazer nenhuma crítica literária – nosso foco está nas estratégias de 

construção da ironia enquanto fenômeno discursivo.  

 Além das propagandas lançadas pelo Detran em 2006, coletamos mais 

alguns textos veiculados através de outdoors ou de revistas. Selecionamos as 

propagandas tendo em mente nosso conceito de ironia: uma estratégia 

discursiva em que ocorre a quebra nas estruturas de expectativa, 

possibilitando ao leitor uma interpretação plural e, embora não 

obrigatoriamente, um viés crítico, contundente e moralizante.  

 Foram analisadas cinco propagandas e dois textos publicitários 

veiculados através de outdoors e duas propagandas e um texto publicitário 

lançados ao público por meio de revistas informativas2.  Em outdoors, temos: 

quatro propagandas veiculadas pelo Detran, em campanha educativa contra a 

mistura entre álcool e direção, e uma de cunho político, veiculada pelo partido 

português PSD, da Vila do Conde, além de dois textos publicitários da SINAF, 

empresa funerária que funciona também como seguradora. Em revistas 

informativas, analisamos: uma publicidade do Banco Real, a respeito do plano 

de aposentadoria oferecido pela instituição, e duas propagandas acerca da 

política de contenção da poluição visual em São Paulo, que provocou grande 

insatisfação às empresas de propagandas. Ressaltamos, como já dito em nota, 

que, embora sejam gêneros com finalidades diferentes – a propaganda com 

fins ideológicos, a publicidade com objetivos comerciais – a construção da 

ironia, em ambos os gêneros, não mostra diferenças substanciais, portanto, 

não nos deteremos demasiadamente nas distinções entre eles e trataremos, 

exceto quando necessária uma visão histórica, os dois gêneros sob o rótulo da 

propaganda. 

                                                 
2 A morte é um tema recorrente no corpus analisado. Isso ocorre por ser um tema tabu na 
propaganda e na publicidade, o que torna difícil abordá-lo. A ironia parece ter sido a solução 
encontrada pelas agências de publicidade e propaganda para tratar de um tema que infunde 
tanto medo.  
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 Essa delimitação de corpus, por sua vez, nos fez pensar nos prismas 

teóricos que permitiriam uma visão adequada a nossos objetivos, que eram, 

principalmente, examinar a relação entre o gênero textual, a técnica de 

construção da ironia e a função social do texto e, além disso, identificar as 

estratégias que contribuem para a construção da ironia em cada gênero. O que 

tentamos responder através da pesquisa é: quais são as estratégias 

discursivas para a construção de ironias nos gêneros estudados (a propaganda 

e o romance)? E como o "ironista"3  sinaliza o sentido irônico do texto? 

Tentamos fazer uma comparação entre esses gêneros no que tange à 

construção do discurso irônico, levando em conta as funções sociais de cada 

um. No caso da propaganda, isso envolve, muitas vezes, uma afronta à face do 

leitor. Como um gênero que tem por objetivo seduzir e persuadir abre espaço 

para uma estratégia aparentemente ofensiva? E que pistas discursivas 

favorecem a aceitação desse texto pela sociedade?  

Optamos por olhar através da janela da sociopragmática, pintando na 

paisagem leves traços com as cores do sociointeracionismo e da teoria de 

gêneros. Outros matizes vieram se misturar a nosso embasamento teórico – e 

não poderia ser diferente em se tratando de um tema que nos foi delimitado 

em disciplina acerca de Bakhtin: não haveria uma teoria única, suficiente, para 

explicitar os fatos analisados; haveria sim uma rede de teorias imbricadas, 

participando, de forma mais ou menos direta, na construção de nossa 

pesquisa.   

Acreditamos que a propaganda, assim como a publicidade, tem um 

duplo papel: “pode ser considerada a mola mestra das mudanças verificadas 

nas diversas esferas do comportamento e da mentalidade dos 

usuários/receptores” (Carvalho, 2003:10) e, como defende David Olgivy (apud 

Carvalho 2003:10), é capaz de refletir os costumes sociais. O romance 

imprime um caráter mais subjetivo a essa reflexão de costumes e crenças 

sociais. Optamos pela análise desses dois gêneros por nos parecerem duas 

faces de uma mesma moeda, ambos capazes de retratar e influenciar a 

sociedade em que se inserem.  

                                                 
3 Ironista é a tradução do termo “ironist”, usado por Linda Hutcheon, autora canadense cujos 
estudos linguísticos no campo da ironia são extremamente relevantes a nossa pesquisa. 



 

 14

Apoiamo-nos em estudos teóricos prévios reconhecidos, como se 

poderá perceber da leitura dessa dissertação, mas, nosso trabalho caracteriza-

se, primeiro, como rigorosamente empírico (no sentido de que só dados 

autênticos são utilizados) e, segundo, de metodologia indutiva (as categorias 

de análise são produtos dos dados e não previamente construídas). O material 

apresentado nos capítulos 2 a 5 são fruto de nossas próprias observações e 

análises.  

No capítulo 1, abordamos as teorias linguísticas relevantes a nossa 

pesquisa, algumas das quais não foram construídas tendo em vista o estudo 

da ironia, mas aplicam-se perfeitamente a nossa análise do tema. Entre os 

teóricos que nos norteiam está a autora canadense Linda Hutcheon (2000), 

com sua abordagem da ironia sob a ótica interpretativa dos interactantes; o 

antropólogo John Gumperz (2002) que nos possibilita um enfoque 

interacionista, baseado em pistas de contextualização que sinalizam e 

norteiam a interação e Cynthia Tannen e Debora Wallat (2002), que 

contribuem para o estudo de qualquer comunicação ao defenderem a 

existência de estruturas de expectativas nas quais os interactantes se baseiam 

para tirar conclusões comunicativas durante as interações.  Nesse capítulo, 

abordamos uma breve história dos gêneros analisados, a fim dar ao nosso 

leitor uma ideia da função social das propagandas e dos romances. 

A partir do segundo capítulo, apresentamos nossas próprias 

classificações da ironia. No capítulo 2, abordamos o que chamamos de ironia 

linguística – aquela construída, predominantemente, através de elementos 

verbais. Fazemos uma catalogação para mostrar como esses elementos 

sinalizam a ironia, baseando-nos nos dados coletados e apresentados em 

nosso corpus. Nesse capítulo abordamos também as ironias linguísticas 

presentes em propagandas construídas no romance, utilizando como corpus o 

romance A Caverna. O capítulo 3 trata da ironia construída através da 

multimodalidade – a qual chamamos ironia multimodal – que mantém uma 

relação de dependência entre os elementos pictóricos e os verbais. No capítulo 

4, apresentamos ao leitor uma espécie de ironia de base mais cognitiva – a 

qual denominamos ironia imagética – que consiste em uma imagem mental 
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construída através de palavras não necessariamente irônicas4. O quinto 

capítulo demonstra como a construção da ironia varia de acordo com o gênero 

que a veicula e sua função na sociedade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Sabemos e concordamos que nenhuma palavra é, por si só, irônica e que a ironia é sempre 
um efeito discursivo. No entanto, a ironia imagética, diferentemente da linguística, não requer o 
uso de palavras que, necessariamente, remetem à crítica irônica, nem requer a memorização 
de um ditado popular ou de uma frase de efeito para manter o sentido irônico. As palavras, na 
ironia imagética, pintam um quadro mental que carrega em si o efeito irônico, mesmo que se 
descartem as palavras exatas usadas pelo autor. 
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CAPÍTULO 1 

TEORIAS QUE PERMITEM A CONSTRUÇÃO DESTE EDIFÍCIO 

_______________________________________________________________ 
 

Enxerguei longe porque 

 subi nos ombros de gigantes. 

(Isaac Newton) 

 

Algumas teorias são relevantes em nosso percurso acerca da ironia, 

possibilitando-nos enxergar mais longe, por assim dizer. Não temos a intenção 

de analisar exaustivamente as referências que abordam a ironia sob a ótica de 

diversas ciências, mas apresentamos aqui as teorias que maior contribuição 

poderiam oferecer à consecução de nossos objetivos.  

De acordo com Miller (2009), os gêneros são mais do que simples 

textos, constituem formas de ação social. A propaganda age sobre a sociedade 

numa tentativa de persuasão e o modo como se constrói varia de acordo com o 

meio usado na sua divulgação e com o público ao qual se destina. Assim, a 

propaganda visa a um público específico, sendo este, no mundo real, as 

parcelas da sociedade capazes de adquirir um produto, de desfrutar do serviço 

ofertado ou de realizar mudanças comportamentais e, no mundo ficcional, os 

personagens, com sua respectiva representação simbólica, afetando os 

leitores.  

A ironia é uma técnica de persuasão e crítica usada desde a 

Antiguidade, com fins moralizantes, e que chega aos dias atuais com papel 

garantido em ambos os gêneros estudados neste trabalho, tendo por objetivo, 

para usar as palavras de Henri-Pierre Jeudy, “aparecer como um mecanismo 

de defesa na vida cotidiana, um meio de contornar as normas, de brincar com 

as instituições, de dar razões ao que se impõe como necessidade e de aceitar 

uma racionalidade na qual se tem bastante dificuldade de acreditar”. (2001:9). 

Esta pesquisa pode explicitar técnicas úteis a profissionais de propaganda e 

publicidade, além de outros interessados em recursos linguísticos voltados à 

crítica, à persuasão e à provocação da face.  

O fenômeno a que se chama “ironia” hoje não é necessariamente o 

mesmo chamado assim pela primeira vez. O termo grego eironeia, registrado 
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primeiramente n’A República, de Platão, fornece-nos uma ideia do que se 

conhecia como ironia na época. É apresentado através da figura do eiron, 

retratado como personagem alusivo, afeito a respostas indiretas, evasões e 

fingimentos. A eironeia era encarada como uma forma lisonjeira de tapear 

alguém.  

 A palavra foi ganhando significados adicionais no decorrer da História. 

Para Cícero, a ironia era um modo de tratar o oponente num debate. Para 

Quintiliano, um argumento só estaria completo se utilizasse essa estratégia 

linguística. Schlegel afirma que “a ironia é a forma do paradoxo e paradoxo é a 

conditio sine qua non da ironia, sua alma, sua fonte e seu princípio.” (apud 

Muecke 1970: 40) Com o passar do tempo, a palavra assumiu diversos outros 

significados, como por exemplo, “termo que diz uma coisa, mas significa outra”, 

“forma de elogiar a fim de censurar e de censurar a fim de elogiar” e “modo de 

zombar e escarnecer”. (Muecke, 1970: 33)  

 Tais conceitos trazem até os nossos tempos uma ideia negativa da 

ironia. Geralmente esse recurso é associado a um ato de ameaça à face, 

tomando-se como definição de face o que Brown e Levinson (1987) chamam 

de imagem pública de cada membro perante a sociedade. Ao propor uma 

ironia, o falante protege sua face, distanciando-se o máximo possível do papel 

de locutor, e, ao mesmo tempo, provoca um ataque à face de pelo menos um 

dos ouvintes. Esse distanciamento é a causa de a ironia ser classificada, por 

Dominique Maingueneau (2002), como polifonia, considerando-se que o falante 

apenas empresta sua voz para que a fala de outrem seja expressa, mais ou 

menos como os atores gregos, que escondiam sua verdadeira identidade atrás 

de máscaras.  

 De acordo com Muecke (1970: 45), Solger tenta despir a ironia dessa 

roupagem negativa. Afirma que suas aplicações na sociedade podem fazer de 

eventos trágicos acontecimentos felizes, beneficiando a todos, ou, pelo menos, 

a um grupo. Essas implicações da ironia, às quais se refere Solger, poderão 

ser verificadas ao longo da análise do corpus desse trabalho: eventos trágicos, 

como acidentes fatais no trânsito, abordados de forma irônica, podem ser 

usados como campanhas educativas. 

 Para que a ironia seja eficaz enquanto tal, é necessário haver contraste 

entre uma realidade e uma aparência. Quem constrói uma ironia parece propor 



 

 18

o texto de tal forma que incentivará o leitor a abandonar o sentido mais 

imediato, considerado como literal, a favor de um sentido implícito de 

significação contrastante. Para Clark e Gerrig (1984), bem como para Sperber 

(1984), uma teoria que oponha sentido literal e figurado não explica 

satisfatoriamente o fenômeno da ironia, pois o enunciado irônico utiliza-se 

exatamente do sentido dito “literal”, imediato, mas não único, das palavras. 

Afirmamos, seguindo o pensamento da teórica canadense Linda Hutcheon 

(2000), que a ironia não despreza o sentido dito “literal”, mas o incorpora ao 

que não foi dito, a fim de gerar uma área híbrida, onde “acontece” a ironia. 

 Não se pode esquecer que a ironia também confere certo prazer por 

distanciar, elevando, o falante do ouvinte, ou o ironista do alvo, fazendo aquele 

sentir-se superior a este por não padecer das características ironizadas. Deve-

se salientar também que, conforme Bakhtin (2006), a enunciação é uma prática 

social e requer um outrem a quem se dirige. A publicidade e a propaganda 

esperam uma atitude responsiva desse público-alvo, que se dá pela aquisição 

de determinado produto ou por mudanças comportamentais.   

Ainda mais, convém ressaltar que o discurso propagandístico, assim 

como muitos outros, não se limita a dois participantes, mas envolve pessoas 

que não necessariamente são o ironista ou seu alvo. Conforme Goffman muito 

bem salienta, existe o fato de que “a fala se processa no âmbito visual e 

auditivo de pessoas que não são participantes ratificados [...] A sua presença 

deve ser considerada a regra e não a exceção.” (2002: 118) Com um pouco de 

ousadia e imaginação – não vistas como instrumentos científicos, mas, ainda 

assim, sendo porta aberta às investigações de qualquer ciência – podemos 

aplicar a teoria de Goffman aos textos escritos, em especial às propagandas 

lançadas às ruas através de outdoors e revistas informativas. Muitos dos 

leitores desses textos não são seu público-alvo, mas, devido a seu 

conhecimento cultural, podem captar o efeito irônico presente nos textos, ou, 

segundo outros pontos de vista (Hutcheon, 2000), fazer a ironia acontecer. 

 De acordo com Seixas (2006), a ironia desempenha uma função crítica, 

não estando a serviço do riso, mesmo quando faz rir. Brait complementa esse 

argumento, afirmando que  
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“o deslindamento de valores sociais, culturais, morais ou 
de qualquer outra espécie parece fazer parte da natureza 
significante do humor. Assim sendo, uma manifestação 
humorística tanto pode revelar a agressão a instituições 
vigentes, quanto aspectos encobertos por discursos 
oficiais, cristalizados ou tidos como sérios.” (2008:15) 

 

  É o que acontece em propagandas que zombam da corrupção política, 

criticam a criação de leis de contenção à poluição visual (o que afeta 

grandemente as empresas de publicidade) e tentam mudar a atitude 

irresponsável de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. 

De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2008), as teorias que 

tratam da ironia classificam-na como: a) tropo, seguindo a tradição retórica, a 

que pertence Kebrat-Orechionni, para quem a ironia objetiva dizer o contrário 

do que se quer que o interlocutor compreenda; b) menção, proposta por Wilson 

e Sperber, ou seja, uma espécie de citação de um personagem desqualificado, 

o qual expressa seu ponto de vista, deslocadamente, em relação ao contexto – 

Oliveira define assim a teoria de menção: “os autores sustentam que as 

menções são interpretadas como o eco de um enunciado ou de um 

pensamento no qual o locutor assinala a falta de ajuste ou de pertinência.” 

(2006: 39); c) polifonia5, em que um locutor apresenta, mas não assume e até 

considera absurda, a posição de um enunciador e d) paradoxo, visto por 

Berrendoner como capaz de invalidar, no próprio ato de produzir, uma 

enunciação.  

 Brait analisa a ironia sob a perspectiva discursiva, segundo a qual o 

fenômeno se dá “como conjunção de discursos e, mais especificamente, como 

forma particular de interdiscurso” que ‘não parece estar necessariamente a 

serviço do riso, embora essa seja uma consequência inevitável’. (2008: 13). 

Sendo um fenômeno discursivo, a ironia não está restrita a gêneros 

específicos, podendo aparecer em textos cujo objetivo é humorístico bem como 

                                                 
5 O termo polifonia foi emprestado da música e faz alusão aos textos poderem veicular vários 
pontos de vista, fazer falar várias vozes. Esse conceito é expresso, originalmente, por Bakhtin 
(2005), em relação ao romance de Dostoievski, envolvendo personagens cujas vozes, 
equipolentes, teriam lugar e peso igualmente garantidos no discurso. Tendo em vista sua 
concentração num gênero específico, o romance, dificilmente se consegue aplicar sua teoria a 
outros gêneros sem que sejam feitos ajustes. Maingueneau, Kebrat-Orecchioni e Ducrot são 
alguns dos que se utilizam do conceito de polifonia e o adaptam para a análise de outros textos 
que não o literário. 
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naqueles que ostentam um papel social sério, educativo e disciplinador, 

utilizando-se da ironia como estratégia de persuasão.     

 Enquanto todas as teorias, tomadas em conjunto, podem favorecer a 

visão panorâmica do objeto estudado, cada uma delas, separadamente, visa a 

defini-lo de acordo com óticas específicas. Em nosso caso, acontece o mesmo. 

Para nós, a ironia não aparece apenas como um meio de expressar o contrário 

do que é dito, mas como modo de significar algo diferente – o contrário, às 

vezes, mas, não sempre – do enunciado. Essa diferença entre o que é dito e o 

que se quer dizer gera uma quebra naquilo que Tannen e Wallat (2002) 

chamam de “estruturas de expectativa”, sobre as quais se constrói toda e 

qualquer interação. Para nós, é essa quebra o que ocasiona um efeito cômico, 

tantas vezes presente em textos irônicos, o qual, muitas vezes somado à 

crítica, produz a sensação de ironia.  

As autoras, com cujo ponto vista concordamos, apresentam uma noção 

interativa de enquadre  

 

“que se refere à definição do que está 
acontecendo em uma interação, sem a qual nenhuma 
elocução (ou movimento ou gesto) poderia ser 
interpretado... A noção interativa de enquadre, então, 
refere-se à percepção de qual atividade está sendo 
encenada, de qual sentido os falantes dão ao que 
dizem.” (TANNEN; WALLAT, 2002: 188, 189). 

 

 O enquadre e as estruturas de expectativa estão intimamente 

relacionados e a quebra nessas estruturas, de certa forma, contribui para o 

fenômeno da interferência de séries, apontado por Bergson como componente 

da comicidade – tantas vezes presente em um discurso irônico – e expresso 

assim: “uma situação é sempre cômica quando pertence ao mesmo tempo a 

duas séries de acontecimentos absolutamente independentes e pode ser 

interpretada ao mesmo tempo em dois sentidos diferentes.” (2007: 71). 

 Linda Hutcheon (2000: 16) lança a seguinte pergunta: “O que o leva a 

decidir que o que você ouviu (ou viu) não faz sentido por si só, mas requer uma 

suplementação com um sentido (e um julgamento) diferente, inferido, que 

então o levaria a chamá-lo de ironia?” Encontramos na teoria 

sociointeracionista seguida por Tannen e Wallat uma possível resposta: a 
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quebra nas estruturas de expectativa leva os leitores/expectadores/ 

interlocutores a reavaliar a situação em que aquele texto é produzido, em 

busca das intenções do autor. Essa quebra é um dos fatores que possibilitam a 

compreensão do efeito irônico. 

 Nosso trabalho se identifica profundamente com o pensamento de Linda 

Hutcheon acerca da ironia – e diverge dele também profundamente em alguns 

aspectos. Para Hutcheon (2000), a ironia figura mais como estratégia 

discursiva do que como tropo retórico ou figura. O sentido irônico de um 

discurso segue em fluxo – não é estagnado e fixo, como se pudesse ser 

retirado de um reservatório ou de uma caixa de ferramentas. “A ironia acontece 

como parte de um processo comunicativo; ela não é um instrumento retórico 

estático a ser utilizado, mas nasce nas relações entre significados, e também 

entre pessoas e emissões e, às vezes, entre intenções e interpretações.” 

(2000: 30) 

 É nas comunidades discursivas que a ironia “acontece” – e este é o 

verbo que, para a autora, define melhor o processo discursivo em que se 

constrói o efeito irônico.  

Acerca do humor presente nas ironias, Hutcheon reflete: 

 

 “Nem todas as ironias são divertidas – embora 
algumas sejam. Nem todo humor é irônico – embora 
algum seja. No entanto, ambos envolvem relações de 
poder complexas e ambos dependem de contexto social 
e conjuntural para que possam realmente existir.” (2000: 
48) 

 

 A autora cita alguns estudiosos para quem a ironia é sinônimo de 

insulto, ataque e agressão, dentre eles: Preminger, Winner e Booth. Não 

obstante essa aparente máscara de desprezo que os autores pintam no 

fenômeno irônico, acreditamos que muitas vezes ocorre uma mistura entre as 

definições de ironia e de sarcasmo. Para a autora, a ironia não é 

obrigatoriamente cômica, e concordamos com isso. Mas, o fator cômico, 

presente, mesmo que não obrigatoriamente, na maioria dos textos irônicos, 

confere à ironia uma leveza que o sarcasmo não tem. Obviamente, a linha de 

demarcação entre ambos é demasiado tênue e subjetiva. Porém, a mais 
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marcante característica diferenciadora entre sarcasmo e ironia é o elevado 

grau de mordacidade crítica que o sarcasmo apresenta. 

 A ironia envolve as emoções, sendo capaz de despertar sentimentos, 

como simpatia ou raiva, concordância ou revolta. Logo, encontra meio propício 

na propaganda e no romance, gêneros destinados à manipulação emocional 

dos interlocutores. 

 

 “Ao estabelecer um relacionamento diferencial entre o 
dito e o não dito, a ironia parece ensejar a inferência, não 
só de significado, mas de atitude e julgamento... Nesse 
sentido ela é o que a teoria dos atos de fala chama de 
um ato ‘perlocucionário’ também, pois ela produz certos 
efeitos consequentes sobre os sentimentos, 
pensamentos ou ações da plateia, do falante ou de 
outras pessoas.” (HUTCHEON, 2000: 66)  

 

O significado, em qualquer ato comunicativo, está delimitado por um 

contexto social e situacional específico, logo, a autora descarta os conceitos 

tradicionais de semântica – que abordam o significado em termos de 

“condições de verdade ou da relação de palavras com coisas” – e atenta para a 

prática social da linguagem, afirmando que “parece não haver outra maneira de 

falar sobre o estranho fato semântico de nós podermos usar a linguagem para 

transmitir mensagens que são diferentes do que estamos realmente dizendo.” 

(2000: 90) Além disso, a relação entre o dito e o não dito não é igualitária: o 

não dito está sempre “desafiando” o dito. 

 Para Hutcheon (2000), a ironia tem três aspectos semânticos: (1) 

relacional – a ironia é produto da relação entre o autor, o interlocutor e o 

próprio discurso irônico; (2) inclusivo – o sentido literal não é abandonado, mas 

adicionado ao sentido do que não é dito explicitamente, e assim, juntando o 

dito e o não dito, cria-se uma terceira área significativa, na qual acontece o 

efeito irônico. É na intersecção entre o dito e o não dito que a ironia se constrói. 

E (3) há o aspecto diferencial – a ironia não significa exatamente o oposto do 

que se diz, ou seja, o dito e o não dito não são, obrigatoriamente, contrários, 

mas são sempre diferentes. 

 Dessa forma, afirma Oliveira (2006: 36): 
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 “é correto afirmar que a ironia é um fenômeno aberto a 
múltiplas interpretações e que nenhuma delas deve ser 
considerada correta, pois convivem como partes que são 
de sua estrutura, ou seja, a ironia elimina a estabilidade 
do sentido das palavras, permitindo a possibilidade de 
inúmeros sentidos i(ni)magináveis.” 

 

 Aquilo que alguém interpreta como ironia pode não ser visto assim por 

outros, pois, não são os sentidos diferentes que importam, mas uma 

tautomeria, um movimento oscilante e constante, simultâneo mesmo, entre eles 

– é na área de intersecção entre o que se disse e o que se inferiu que se 

constrói a ironia.  

 Hutcheon diferencia a ironia de todos os tropos e figuras da retórica com 

a qual se possa confundi-la por apresentar a ideia da “aresta crítica” ou “aresta 

avaliadora”, segundo a qual, cada participante no fenômeno irônico atribui 

julgamentos próprios ao discurso, tendo em conta a situação de produção 

deste e as informações de que dispõem os interlocutores. Enquanto para a 

maioria dos pesquisadores, a ironia cria as relações entre ironista e 

interpretador, para Hutcheon, esse papel é invertido e “a comunidade é que 

vem na frente e, de fato, torna possível a ocorrência da ironia.” (2000: 134 grifo 

da autora) 

 Ressaltamos que neste trabalho, dados os nossos objetivos, não nos 

deteremos no papel – sem dúvida, fundamental – do interpretador para fins de 

efeito irônico.  Nosso foco privilegia a formulação da ironia e sua sinalização 

através de pistas. 

Conceituamos ironia como uma estratégia discursiva que envolve dois 

aspectos fundamentais: a quebra das estruturas de expectativa e a 

possibilidade de interpretação em pelo menos dois sentidos distintos. A crítica 

não é obrigatória para produzir o efeito irônico, mas mostra-se presente quando 

o texto tem funções moralizantes ou denunciadoras. Analisaremos como se dá 

isso nas ironias linguísticas – ou seja, naquelas que utilizam, 

predominantemente, mecanismos verbais em sua construção; nas ironias 

multimodais – que mesclam mecanismos verbais e pictóricos – e na chamada 

(por nós) ironia imagética, em que as palavras usadas geram uma imagem 

prenhe de crítica.  
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 Se os gêneros são uma forma de agir sobre a sociedade, como afirma 

Miller (2009), é necessário construí-los de modo a atingir objetivos específicos. 

O discurso veiculado é fundamental para que um determinado gênero exerça 

sua função social. Segundo Bazerman (2006:30), “reconhecemos algumas 

características textuais que nos sinalizam que tipo de mensagem pode ser 

aquela.” Continua o autor: 

 

“Como leitores, usamos o gênero para demarcar o tipo de 
mundo em que entramos a cada texto; para identificar os 
tipos de atividades simbólicas, emocionais, intelectuais, 
críticas e outras atividades mentais evocadas. [...] Como 
escritores, usamos nosso senso de gênero para focalizar 
nossos esforços, para localizar e mostrar recursos típicos 
e apropriados ao gênero, para reconhecer o estilo e o 
decoro apropriados, para fornecer enquadres para 
formas difusas e outros tipos de ruptura. Como leitores e 
escritores, frequentemente sentimos a necessidade de 
nos rebelar contra as aparentes restrições conservadoras 
do gênero sobre a criatividade, a novidade, a imaginação 
e o realinhamento sociopolítico.” (BAZERMAN 2006:30, 
47,48) 

 
 Obviamente, esse “rebelar-se” precisa ter limites definidos para que o 

gênero permaneça reconhecível e corresponda às necessidades comunicativas 

da sociedade. Visto que essas necessidades são, em parte, fruto da história, 

trataremos brevemente do desenvolvimento histórico dos gêneros em análise. 

 

1. Breve história dos gêneros analisados: 

 

 Bazerman (2006:50) afirma que  

 

“identificar gênero historicamente conduz o conceito de 
gênero de um fato essencial que reside nos textos a um 
fato social, real, na medida em que as pessoas o tomam 
como real e na medida em que essa realidade 
sociopsicológica influi na sua compreensão e no seu 
comportamento, dentro da situação como elas a 
percebem.”  

 

De acordo com Miller (2009), os gêneros são mais do que simples 

textos, constituem formas de ação social. A propaganda age sobre a sociedade 
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numa tentativa de persuasão e o modo como se constrói varia de acordo com o 

meio usado na sua divulgação e com o público ao qual se destina. Para 

Bazerman (2006: 131), “Quanto mais importantes forem as ações 

comunicativas na atividade, maior será a influência da organização da 

comunicação não apenas sobre a natureza e a organização da atividade, mas 

também sobre as relações sociais desenvolvidas nessa atividade.” 

 

1.1 Propaganda e publicidade6: 

 

De acordo com Muniz (2004), a publicidade tem origem quando se iniciam 

os anúncios, na Antiguidade Clássica, feitos em tabuletas de argila, fazendo 

referência à venda de escravos e aos banhos romanos. Com a invenção da 

imprensa, no século XV, surgem os primeiros panfletos, meios de tornar 

públicas, inicialmente, atividades e festas religiosas. Neusa Demartini Gomes 

escreve, em seu artigo Publicidade ou propaganda? É isso aí!:  

 
“Num sentido amplo, a publicidade é definida 

como atividade mediante a qual bens de consumo e 
serviços que estão à venda se dão a conhecer, tentando 
convencer o público da vantagem de adquiri-los. 
Portanto, existiu sempre: desde que o homem, 
artesanalmente, produziu algum bem de consumo e 
tentou persuadir outro homem a adquiri-lo. A história da 
civilização registra vários momentos em que se usou 
esta técnica de comunicação para reforçar (antigos) ou 
criar (novos) hábitos de consumo. Já a publicidade em 
seu sentido atual, em troca, tem pouco mais de cem 
anos. Ela nasceu da industrialização, com o advento da 
revolução industrial, a produção em série, a urbanização, 
as grandes lojas de departamentos, os meios de 
comunicação de massa, os transportes coletivos e, 
graças a tudo isso, com a elevação do nível de vida.” 
(2001:115). 

 
 Foi durante a era industrial, começando no século XVIII, que a produção 

em série e com concorrentes que fabricavam produtos semelhantes, acabou 

gerando a necessidade de competição do mercado, o que se refletiu no modo 

de oferecê-los ao público. A publicidade se tornava cada vez mais sugestiva e 
                                                 
6 Damos ao leitor uma pequena mostra da história da propaganda e da publicidade como 
gêneros distintos – embora, como já foi dito, isso não seja relevante ao nosso estudo da ironia 
–, pois, historicamente, tiveram início de forma diferente.   



 

 26

até impositiva. Não bastava apresentar as características de um produto, era 

preciso supervalorizá-lo e diferenciá-lo dos produtos de empresas 

concorrentes.  

 Dessa forma, Muniz (2004) apresenta a teoria de três eras na história da 

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 e 
levando-o a determinadas ações.” (2004: 2) 

 
Eugênio Malanga (1979:12) define publicidade como um “conjunto de 

técnicas de ação coletiva no sentido de promover o lucro de uma atividade 

comercial, conquistando, aumentando e mantendo clientes.” Assim, a 

publicidade tem um fim comercial, lucrativo, ao contrário da propaganda, que 

seria, de acordo com Harwod Childs (1967:96), “uma expressão de opinião ou 

ação por parte de indivíduos ou grupos, deliberadamente destinada a 

influenciar opiniões ou ações de outros indivíduos ou grupos relativamente a 

fins predeterminados.”  

A história da propaganda confunde-se com a história da Igreja Católica no 

Ocidente. Segundo Gomes, o termo propaganda 

 
 “nasce justamente em épocas onde o predomínio 
político e ideológico do catolicismo se sente ameaçado 
pelo nascimento e a rápida difusão das ideias luteranas. 
Coincide também com a culminância do processo de 
crise da sociedade de então, que questiona a vigência 
da teoria de “plenitude potestatis” do Papa. Um dos 
meios que a igreja católica pôs em ação para impedir e 
contra-atacar a influência do luteranismo e, ao mesmo 
tempo, proporcionar a expansão do catolicismo entre os 
“infiéis”, foi a criação de um organismo para melhor levar 
a cabo estas funções.” (2001: 116) 

 
De acordo com Muniz (2004), no século XVII, o Papa Gregório XV criou 

a Sacra Congregatio Nomini Propaganda, uma instituição destinada à formação 
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de missionários e à disseminação do catolicismo em países gentios. Com o 

passar dos tempos, a Igreja Católica perdeu a privilegiada posição 

propagandística de que gozava. A imprensa acelerou a difusão da propaganda 

pelos mais variados setores sociais.   

Enquanto a publicidade, a rigor, tem uma função comercial, a 

propaganda promove crenças, ideais e valores, sem fins lucrativos. Ambas, no 

entanto, permanecem unidas por um objetivo: persuadir o público-alvo. Mais 

uma vez, salientamos o fato de que essa distinção entre os termos publicidade 

e propaganda não se mostra relevante quanto ao modo de construção da ironia 

nesses gêneros. Por isso, como nosso foco é o discurso irônico, tratamos 

dessa diferença conceitual apenas nesta seção, sob o prisma histórico, não 

fazendo distinção entre os termos ao longo da abordagem linguística da ironia 

neste trabalho. 

 

1.2. Romance: 

 

Gerson Luiz Roani (2002) divide em três períodos a história do romance 

português contemporâneo: o primeiro abrange os anos 40 e 50, iniciando-se 

com o neo-realismo; o segundo, mais existencialista, surge por volta de 1960 e 

o terceiro, no qual se insere Saramago, brota nos anos 70, mais 

especificamente após a Revolução dos Cravos, ocorrida em 1974. A obra 

romanesca de Saramago começa em 1977, com Manual de Pintura e Caligrafia 

e vai até hoje, tendo seu romance mais recente, Caim, sido lançado em 2009.7 

 Roani afirma, sobre a literatura de Saramago:  

 

“Seu romance deixa de ser apenas o retrato de uma 
época ou uma mera crônica social, para se tornar ação. 
Seu objetivo não é distrair o público, mas sim agir sobre 

                                                 
7  Embora já houvesse publicado o romance Terra do Pecado, em 1947, e Os poemas 
possíveis, em 1966, a vida literária de Saramago deslanchou a partir da década de 70. O autor 
passou a publicar quase ininterruptamente, desde poemas até romances, passando por 
crônicas e contos, bem como peças de teatro e até literatura infantil. Alguns dos seus títulos 
são os seguintes: Deste Mundo e do Outro (1971), A Bagagem do Viajante (1973), Objeto 
Quase (1978), Levantado do Chão (1980), Memorial do Convento (1982), O Ano da Morte de 
Ricardo Reis (1984), A Jangada de Pedra (1986), História do Cerco de Lisboa (1989), O 
Evangelho segundo Jesus Cristo (1991), Ensaio sobre a Cegueira (1995), Todos os Nomes 
(1997), O Conto da Ilha desconhecida (1997), A Caverna (2000), A Maior Flor do Mundo 
(2001), O Homem Duplicado (2002), Dom Giovanni ou o Dissoluto Absolvido (2005), As 
Intermitências da Morte (2005), A Viagem do Elefante (2008) e Caim (2009). 
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ele, provocando polêmica, reflexão e revisão crítica da 
história portuguesa.” (ROANI, 2002: 17) 

 

  Uma das armas mais eficientes do autor nesta tentativa de ação é, sem 

dúvida, a ironia, apresentada sob duas formas principais, abordadas neste 

trabalho: a ironia linguística e a imagética.  

 O romance do qual extraímos as propagandas analisadas é A Caverna, 

que tem como texto base o mito da caverna, relatado por Platão em A 

República, livro VII. Antes de tratar do romance, vejamos um resumo desse 

mito platônico.  

Através de seu método de perguntas e respostas, Platão constrói a 

história de seis prisioneiros em uma caverna, cuja própria condição de 

prisioneiros é ignorada por todos eles, já que viveram sempre assim. Seu 

pescoço é atado por cordas de tecido de forma a não movimentarem a cabeça, 

o que garante que olharão para um único ponto, fixado a sua frente. Existe, por 

trás do local onde estão, uma espécie de murada, e, à sua frente, uma fogueira 

e uma parede. Enquanto pessoas e animais passam sobre a murada, o fogo 

reflete sua sombra na parede e os prisioneiros julgam ver a realidade, quando 

veem, de fato, apenas a projeção de sua sombra. O mesmo acontece quando 

algum transeunte fala: os prisioneiros julgam ouvir a voz, mas o que escutam é 

apenas o som de ecos. Platão sugere retirar algum dos prisioneiros e levá-lo à 

superfície, fora da caverna. Primeiro, a luz lhe cegaria, mas, supondo que 

houvesse uma adaptação, aos poucos, o personagem poderia perceber que 

existem coisas que nunca imaginou, ou que conheceu apenas 

superficialmente. Quando esse ex-prisioneiro voltasse à caverna para alertar 

seus companheiros da existência de outras realidades, os cinco o julgariam 

enlouquecido, pois não conhecem nem reconhecem nenhum dos seres que o 

ex-prisioneiro vira. A questão lançada por Platão é: o que alguém que 

consegue sair da caverna, e observar realidades diferentes, deve fazer? Será 

possível se conformar novamente com os ecos e as sombras projetadas na 

parede?   

O romance A Caverna relata a história de um oleiro, Cipriano Algor, 

viúvo, que mora numa aldeia de interior com a filha e o genro. A uma distância 

considerável da casa dos Algores, cresce um centro comercial (conhecido 
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como o Centro) que começa a ditar as regras do que é vendável ou não, e para 

onde o oleiro viaja, periodicamente, a fim de entregar as encomendas de 

louças que o Centro lhe compra, e para levar o genro, o jovem Marçal Gacho, 

que trabalha como guarda, no setor de segurança do Centro. Cipriano 

aprendeu a profissão de oleiro com seu pai, o qual, por sua vez, a aprendeu 

com o pai, e assim numa sucessão interminável. Porém, em determinado 

momento, o Centro passa a rejeitar os artefatos de barro cozido da olaria Algor, 

sob a justificativa de que objetos de plástico duram mais e são mais baratos, o 

que gera uma desvalorização para as bilhas, canecas e louças construídas por 

Cipriano. A partir desse momento, o narrador passa a mostrar que Cipriano 

vive em uma das muitas cavernas que a existência humana possibilita. Por não 

saber fazer outra coisa, o oleiro e sua filha, Marta, resolvem continuar a obra 

da olaria, construindo bonequinhos de barro, de seis modelos diferentes, 

aparentemente inúteis, e arriscar ofertá-los ao Centro para que este realize 

uma enquete sobre o seu potencial valor econômico. 

 Enquanto isso, o jovem genro de Cipriano, Marçal, recebe a tão 

esperada (por ele) promoção a guarda residente e ganha autorização para 

viver no Centro com o sogro e a esposa, que, a esta altura do romance, está 

grávida. É ao se mudar para o Centro que se torna claro o fato de Cipriano 

Algor ter saído de uma caverna para entrar em outra. Cipriano, agora não mais 

oleiro, pois o Centro rejeitou também os bonecos, resolve descobrir que 

espécie de lugar é este em que está obrigado a morar. Numa de suas 

andanças pelos prédios altos e sem janelas, totalmente climatizados, Cipriano 

anota as propagandas que servirão como parte do corpus de nosso trabalho.  

Quando Marçal chega a casa dizendo que trabalhará em turno diferente, 

numa tarefa sigilosa, a curiosidade de Cipriano aumenta e ele não descansa 

até descobrir o que o Centro está tentando esconder. Durante a noite, 

enquanto seu genro está de guarda numa área subterrânea do Centro, 

Cipriano aparece e, sem opor resistência, Marçal indica o caminho para o 

mistério. Cipriano entra num local escuro e úmido e sente que está andando 

sobre uma plataforma elevada. Ao erguer a vista, percebe seis esqueletos 

humanos, sentados no chão, com a cabeça imobilizada através de uma corda. 

À frente deles, há uma parede e restos de uma fogueira. Cipriano sai da 

caverna, consternado, clamando para o genro: “estes somos nós”. Percebendo 
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que, não importa o caminho tomado, o ser humano sempre estará em uma ou 

outra caverna, Cipriano decide voltar para a aldeia, propor casamento a sua 

vizinha, Isaura Madruga, por quem nutre interesses românticos secretos, e 

viver com o cão Achado, que, logo cedo no romance, aparece em sua casa e a 

quem tiveram de deixar na aldeia, aos cuidados de Isaura, pois o Centro não 

admite animais de estimação. Quando Marta e Marçal vêm visitar Cipriano, 

num dia de folga, descobrem o homem que escolheu em que caverna queria 

habitar.  

Neste romance, as propagandas veiculadas em outdoors são todas a 

favor de um estilo de vida criticado tacitamente pelo autor. Analisaremos cada 

uma dessas propagandas nesta dissertação.  

O segundo romance que analisamos neste trabalho é A Jangada de 

Pedra, no qual ficamos sabendo que a Península Ibérica, de repente, se 

desprendeu da Europa, através de uma rachadura na fronteira entre Espanha e 

França, os montes Pireneus. Mas, antes de essa porção territorial sair 

flutuando propriamente, acontecem coisas estranhas com alguns personagens 

protagonistas de casos insólitos. Os quatro personagens que vagam desde o 

início da narrativa, tentando entender as coisas que vêm ocorrendo em sua 

terra natal, são: Joana Carda, que risca o chão com uma vara de negrilho, no 

exato momento da rachadura dos Pireneus, e o risco não se desfaz, nem com 

as mais extremas tentativas; Joaquim Sassa, que atirou ao mar uma pedra, 

mais pesada que suas forças, e a viu, espantado, cair a uma distância enorme 

mar adentro, bem no justo momento da ruptura dos montes; José Anaiço, que 

é seguido por um bando de milhares de estorninhos desde que os Pireneus se 

racham até que encontra Joana Carda, se envolve romanticamente com ela, e 

os estorninhos, tão repentinamente como chegaram, se vão; Pedro Orce, 

espanhol de Andaluzia, que sente a terra tremer debaixo dos pés, sem que 

nenhum sismógrafo registre efeito igual. Os quatro aproveitam o caos que a 

separação da península ocasiona para tentar encontrar respostas aos 

fenômenos estranhos que estão ocorrendo. Maria Guavaira, portuguesa que 

resolveu, por pura falta do que fazer, desfiar uma meia de lã azul e descobriu 

que, por mais que puxasse o fio, a meia não se desfazia e o fio não se 

acabava, recebe em casa os quatro personagens iniciais, que chegam até ela 

por seguirem um cão ruivo e gigantesco, com uma luz inexplicável no olhar e 
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um fio de lã azul pendurado nos dentes, cão que não ladra, não morde e que 

faz de tudo para eles entenderem que devem segui-lo.  

Esses personagens, junto com o discurso do autor (e do narrador), 

favorecem a criação da ironia imagética, além de nos proporcionarem muitas 

ironias linguísticas. 

 

2. Saramago: o mago das palavras. 

 

José Saramago nasceu em 19 de novembro de 1922, em Azinhaga, no 

Ribatejo, Sul de Portugal, em uma família pobre de lavradores. O nome que 

levaria pela vida inteira e que hoje é sinônimo de genialidade literária é o 

mesmo nome de uma planta usada para matar a fome do gado, e, em casos 

extremos, de gente. Mais tarde, o autor já consagrado diria que o homem mais 

sábio que conheceu – seu avô – não sabia ler nem escrever. Aos dois anos de 

idade, José Saramago veio com a família para Lisboa e lá se estabeleceu. 

Muito pobre, teve dificuldades para concluir os estudos. Trabalhou como 

serralheiro mecânico, no início, e como tradutor, editor e jornalista mais tarde. 

Durante a ditadura de Salazar, o jovem Saramago foi censurado e perseguido 

por ser comunista. Essa época no comunismo se reflete no romance A 

Caverna, que analisamos neste trabalho: a caverna capitalista, com seu estilo 

de vida alicerçado no consumo, é mostrada como apenas uma das cavernas 

possíveis – o autor não se cansa de apontar outras possibilidades de vida. 

Aos 25 anos, Saramago publicou Terra de Pecados, seu primeiro romance. 

Mais tarde se aventuraria pelo universo dos contos, das crônicas, da poesia e 

até das peças teatrais, mas só voltaria a publicar 19 anos depois, em 1966. 

Mais dez anos se passariam até conseguir, em 1976, a façanha de viver 

exclusivamente de literatura. Casado em segundas bodas com Pilar del Rio, 

dizia ter nascido de novo quando a conheceu: ele já tinha 60 anos de idade e o 

que mais poderia esperar da vida, a não ser um novo nascimento? A Pilar 

dedicou boa parte de sua obra, todos os mais recentes livros que publicou, e 

com ela viveu até o dia 16 de julho de 2010, quando faleceu, em casa, por 

falência múltipla dos órgãos. 

Costumávamos dizer que Saramago seria uma boa escolha quanto aos 

romances que analisamos nesta dissertação, pois, além de rico em ironia, era 
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um autor ainda vivo e atuante no cenário literário, o que nos ajudaria a não 

perpetuar o “culto aos mortos” instalado por tradição na academia. 

Ironicamente, estávamos trabalhando nessa dissertação quando recebemos, 

como um golpe, a notícia de seu falecimento. ‘E agora, José?’ Como não 

cultuar o mago das palavras? O único escritor de língua portuguesa a ganhar 

um prêmio Nobel de literatura? O homem para quem a morte era apenas a 

diferença entre estar aqui e não estar mais, e que, agora, não está mais? ‘E 

agora, José? José, para onde? Se você fumasse, se você bebesse, se você 

morresse, mas você não morre, José’. Não morre, por não deixar de estar aqui, 

todo o malabarismo verbal que José Saramago criou para construir as teias de 

seu discurso crítico.  
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CAPÍTULO 2 

IRONIA LINGUÍSTICA – OS JOGOS VERBAIS 

______________________________________________________________________ 

 
“O que parecia único era plural,  

o que é plural sê-lo-á ainda mais.” 

 (A Caverna, p. 84) 

 

  

 Essa citação, do romance A Caverna, expõe uma ideia corrente acerca 

da ironia: a aparente unicidade de sentido, junto com a possível pluralidade de 

interpretações. O efeito irônico, para existir, necessita de uma zona de 

intersecção entre o dito e o não dito, ou entre o “literal” e o “figurado”. É nessa 

zona mista que se forma uma terceira possibilidade discursiva onde nasce a 

ironia. 

Ironia linguística é o termo que usamos para nos referir a textos irônicos 

construídos de forma predominantemente verbal, em oposição àqueles 

formados pela associação entre palavras e imagens. Visto que pretendemos 

abordar o assunto através de descrição e análise, tornou-se inevitável a 

catalogação das estratégias de construção desse tipo de ironia. Ao fazer essa 

catalogação, não estamos, em hipótese alguma, encerrando o fenômeno 

irônico em moldes rígidos. Nossa metodologia se faz apenas numa tentativa de 

organizar textualmente elementos recorrentes nas amostras analisadas.  

Abordamos a construção da ironia sob a ótica do ironista, atentando 

para as estratégias que este pode utilizar ao construir um texto irônico, 

privilegiando a formulação da ironia e sua sinalização através de pistas 

textuais. O ponto de vista do interpretador – o qual poderá atribuir ou não ironia 

ao que lê – será abordado pontualmente quando for relevante para nossos 

objetivos.  

A propaganda tem por objetivo persuadir, mas como a ironia tende a ser 

encarada como estratégia de ofensa à face, poucos são os textos desse 

gênero que ousam utilizá-la. Quando o objetivo do texto é moralizante, por 

outro lado, a propaganda favorece a utilização da ironia, especialmente quando 

é parte de um discurso denunciador ou de cunho político.  
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 Sob o tópico da ironia linguística, agrupamos trechos de ambos os 

gêneros analisados, pois este tipo de ironia é o mais frequente e característico 

em todo discurso, dada a predominância dos elementos verbais. Realizamos 

uma catalogação, com base em nossas próprias observações e análises, das 

estratégias para construção da ironia linguística, conforme listado abaixo: 

 

1. Por dessacralização. 

 
 A ironia pode ser construída pelo tratamento banal de um tema 

considerado tabu. Esse tipo de abordagem quebra as estruturas de expectativa 

que a sociedade costuma ter para o discurso acerca de temas como a morte, 

por exemplo, e, quando essa quebra é associada a possibilidades plurais de 

interpretação, monta-se o cenário para a percepção de um discurso irônico. 

 

Texto 1. (Saramago, 2006: 26). 

 

“Em Banyuls-sur-Mer, Port-Vendrès e Collioure, para só falar destas povoações 

da corda ribeirinha, não ficou uma alma viva. As mortas, porque tinham 

morrido, deixaram-se ficar, com aquela inabalável indiferença que as distingue 

da restante humanidade, se alguma vez alguém disse o contrário, que 

Fernando visitou Ricardo, estando um morto e outro vivo, foi imaginação 

insensata e nada mais. Mas um desses mortos, em Collioure, mexeu-se um 

pouco, como se estivesse a hesitar, irei, não irei, pra o interior da França é que 

nunca, só ele saberia para onde, talvez nós o venhamos a saber também.” 

 

 Uma situação, tradicionalmente tratada com respeito, pode ser, para 

efeito de ironia, abordada de forma leviana, como acontece nesse texto. O 

autor dessacraliza a condição dos mortos, tão respeitada quanto temida, 

através das expressões “deixaram-se ficar”, “indiferença que as distingue da 

restante humanidade” e da apresentação de um personagem morto capaz de 

mexer-se e hesitar. A brincadeira de cunho político no final do trecho possibilita 

um maior efeito cômico, gerando o elemento crítico necessário a esse tipo de 

discurso: tem-se a ironia político-social.  
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Texto 2. Bebeu e está dirigindo? Desculpe a intimidade, mas a viúva é bonita? 

 
  

 Neste texto, pode-se notar um endereçamento, uma busca pelo público 

específico, através da pergunta inicial. Logo em seguida, o ironista tenta dar a 

impressão de proteger sua face perante o leitor, pedindo desculpas por uma 

atitude ofensiva. Na verdade, é nessa proteção à face que se encontra uma 

das pistas para perceber o texto como irônico, pois, logo após as desculpas, 

aparece uma pergunta nada polida.  

 A imagem de fundo na cor preta, lembrando ao mesmo tempo asfalto e 

luto, junto com a faixa amarela de sinalização de estradas, permite ao leitor 

identificar a real motivação do autor do texto: apontar para os perigos de se 

dirigir alcoolizado. Mesmo assim, sem os elementos pictóricos, a propaganda 

manteria sua carga irônica, visto que esta reside, principalmente, no texto 

verbal. A campanha da qual esse texto faz parte foi realizada pelo Detran8, 

órgão responsável pela fiscalização e prevenção de acidentes no trânsito. Ao 

identificar o Detran por trás da campanha, a quebra nas estruturas de 

expectativa do leitor o induz a refletir sobre a possibilidade de ironia na 

propaganda. 

 No final do texto, retoma-se o tom de seriedade da campanha e se faz o 

alerta: “beber e dirigir é suicídio. Não brinque no trânsito”. Apesar de séria, 

essa segunda afirmação também tem um tom de ironia, ao mostrar que embora 
                                                 
8 Os outdoors utilizados para compor o corpus desta pesquisa, porém, foram coletados em 
Belém, no Pará, como comprova a identificação da agência W T Gomes. A campanha é a 
mesma, tendo sido veiculada em várias capitais brasileiras em 2006, inclusive em Recife. 
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o Detran esteja autorizado a brincar com esse assunto, o motorista não deve 

brincar no trânsito. Ao perceber dois planos interpretativos, o leitor cria uma 

zona de inferência, uma intersecção entre as possibilidades interpretativas, na 

qual constrói o sentido irônico do texto. 

 

Texto 3. Bebeu e está dirigindo? Chique, hein? Se o carro pegar fogo, vai ser 

cremado. 

 

 
 

Mais uma vez, na propaganda acima, a morte é tratada de forma 

aparentemente banal, como consequência certa e inevitável, na situação 

apresentada. Uma aparente tentativa de proteção à face9 do enunciador – 

“chique, hein?” –, aliada à quebra na expectativa, gerada por uma campanha 

do Detran que satiriza a morte no trânsito, favorece o efeito cômico da 

propaganda. A franca apresentação da morte como protagonista desse texto 

pode causar a sensação de haver sarcasmo, o que ocorre quando a criticidade 

irônica dá um passo além do convencional, agredindo os costumes. O 

sarcasmo nos parece filho legítimo da ironia, construído com os mesmos 

recursos, superdotado apenas no aspecto crítico, conforme mencionado. Logo, 

ao analisar o que para alguns é um discurso sarcástico, estamos estudando, 

implicitamente, o fenômeno irônico. Nas propagandas apresentadas, a quebra 

de expectativa se dá pelo fato de a dessacralização da morte ser feita por um 

                                                 
9 Tomamos como definição de face o que Brown e Levinson (1988) chamam de imagem 
pública que cada membro da sociedade projeta para si. 
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órgão responsável pela educação no trânsito, de quem se espera uma atuação 

em prol da vida.  

 

Texto 4. (Saramago, 2006: 63). 

 

“O jornalista, homem muito vivido, e tão pouco céptico que nem parecia 

francês, opinou, por sua conta, que o culto das relíquias só precisa do objeto 

adequado, a autenticidade é o que menos conta, e para verossimilhança não 

se exige mais que uma semelhança pacífica, haja vista a Sé de Valencia onde 

em tempos se incrementava a fé com esta prolixa reliquiaria, a saber, o cálice 

que serviu a Nosso Senhor na última ceia, a camisa que em menino vestiu, 

umas gotas do leite de Nossa Senhora, alguns cabelos d’Ela, louros, e o pente 

com que se penteava, e também pedaços da Verdadeira Cruz, um troço 

indefinível de um dos Santos Inocentes, dois daqueles trinta dinheiros, afinal de 

prata, com que Judas se deixou comprar sem culpa própria, e, para concluir o 

rol, um dente de S. Cristóvão, com quatro dedos de comprimento e três de 

largo, dimensões indubitavelmente excessivas, mas que só surpreenderão 

quem não tiver notícia da gigântea natureza desse santo.” 

 

Aqui, a dessacralização atinge os objetos de veneração apresentados, a 

maioria dos quais beira o absurdo, enquanto os restantes carecem de respaldo 

quanto à autenticidade. O comentário que introduz a lista – “o culto das 

relíquias só precisa do objeto adequado, a autenticidade é o que menos conta, 

e para verossimilhança não se exige mais que uma semelhança pacífica” – é 

atribuída a um jornalista cujo estereótipo o faria cético, mas que, ironicamente, 

não o é. Esse jogo de contrários e de expectativas desencaixadas permite a 

sensação cômica, enquanto a lista de objetos apresentados favorece a crítica à 

credulidade ingênua.   

A expressão “troço indefinível de um dos Santos Inocentes” e a menção 

ao dente de S. Cristóvão, de dimensões inacreditáveis, possibilitam a 

identificação de um comentário depreciativo, ao passo que o trecho final – “mas 

que só surpreenderão quem não tiver notícia da gigântea natureza desse 

santo” – abre espaço para uma interpretação positiva da fé, como se fosse 
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baseada em um conhecimento que falta aos que não creem. No entanto, como 

é próprio dos textos irônicos, o tom crítico e cômico prevalece. 

  

 2. Por Ridicularização10. 

 

 Um tema que não é encarado como tabu ou como sagrado pode ser 

caricaturado através da ironia e atitudes, como a irresponsabilidade no trânsito, 

podem, da mesma forma ser ridicularizadas, através do discurso irônico, 

visando à conscientização do público-alvo da ironia.  

   

Texto 5. (Saramago, 2006: 29,30). 

 

“No deserto assim criado pela evacuação geral circulavam somente, e com o 

credo na boca, alguns destacamentos militares continuamente sobrevoados 

por helicópteros, prontos a recolher o pessoal ao mínimo indício de 

instabilidade geológica, e também aqueles inevitáveis saqueadores, em geral 

isolados, que as catástrofes sempre fazem sair dos covis ou ovos serpentinos, 

e que, neste caso, iguaizinhos aos militares que os fuzilavam sem piedade nem 

dó, andavam também com os seus credos na boca, consoante a fé professada, 

todo ser vivo tem direito ao amor e proteção do seu deus, pondo por cima que 

em abono ou desculpa dos roubadores se poderia alegar que quem abandonou 

a sua própria casa não é merecedor de viver e aproveitar dela, além disso, 

muito justo é o ditado, todo pássaro come trigo, só o pardal é que paga, decida 

cada um de vós se encontra adequação entre a lição geral e o caso particular.”  

 

 A ridicularização favorece a ironia por assemelhar, nesse texto, não 

duas ideias contraditórias ou diferentes, mas duas classes opostas de pessoas. 

Ao apresentar os militares e os saqueadores como devotos de uma mesma 

deidade, o autor oferece aos leitores a chance de se sobrelevar, através do 

riso, a estruturas preconcebidas, segundo as quais o bem e o mal são bem 
                                                 
10 Utilizamos textos bastante parecidos – parte, inclusive, da mesma campanha do Detran – 
para exemplificar a dessacralização e a ridicularização. Chamamos a atenção à diferença 
tênue entre esses dois termos: as propagandas analisadas sob o tópico da dessacralização 
tratam, em primeiro plano, do tema tabu da morte no trânsito como inevitável nas 
circunstâncias apresentadas; as que exemplificam a ridicularização chamam a atenção para a 
atitude ridícula de quem se expõe a uma morte evitável. 
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delimitados e nada têm em comum um com o outro. Tal apresentação torna 

ridícula a própria imagem das guerras, em que forças em lados opostos pedem 

proteção a um mesmo deus a fim de vencer a batalha.  A carga crítica dessa 

imagem é evidente, sendo construída sobre as próprias estruturas de 

expectativas, detonando, através do riso, sua bomba destruidora. Só o 

fantasma da ironia sobrevive a esse ataque e continua a assombrar, 

persuadindo, inevitavelmente, quem o vê.  

 

Texto 6. Bebeu e está dirigindo? Coisa linda. Igreja lotada daqui a sete dias. 

 

 
 

 Nessa propaganda, a ridicularização se dá visando à correção de uma 

atitude indesejável no trânsito. Quem dirige alcoolizado é apresentado como 

protagonista de uma ação ridícula, indigna de ser imitada. Esse texto também 

ilustra o papel da cultura na compreensão do efeito irônico. O costume de 

realizar missas sete dias após o falecimento de alguém é típico de países 

católicos ou de maioria católica. Num país onde a religião oficial, ou da maioria, 

seja mulçumana, budista ou outra, o efeito irônico perde-se totalmente – e não 

se restringe à ironia, o texto torna-se ininteligível em todos os sentidos. Alguns 

chineses a quem mostramos esta propaganda – os quais estão no Brasil há 

mais de uma década – não conseguiram compreender a ironia, embora 

entendessem o sentido das palavras em si. Isso comprova o peso da cultura na 

construção do sentido irônico.  

 Obviamente, essa propaganda não foi feita para o público chinês: o 

objetivo desse texto é alcançar brasileiros, os quais, mesmo vivendo sob uma 
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Constituição Federal que declara o país como laico, conhecem e convivem com 

costumes católicos e são capazes de compreender o sentido subjacente à ideia 

de uma “igreja lotada daqui a sete dias”.   

 As propagandas dessa campanha parecem ter como objetivo chocar e 

brincar com um assunto não levado a sério por muitos motoristas. Uma das 

interpretações possíveis é a de tratar com descaso – imitando assim os 

motoristas irresponsáveis – a vida de quem se atreve a misturar bebida e 

direção. A mensagem é a mesma de outras propagandas veiculadas pelo 

Detran: se beber, não dirija; se dirigir, não beba. Mas a estratégia de 

construção – através da ironia – tem um impacto maior. É a velha máxima 

latina: ridendo castigat mores (rindo corrige-se o costume). 

 

Texto 7. Bebeu e está dirigindo? Vai ficar lindo com uma coroa de flores. 

 

 
 

 A propaganda acima constrói a ironia através da expressão “vai ficar 

lindo”, usada, na maioria das vezes, como elogio. O sentido provocado pelo 

uso dessa expressão num contexto deslocado do que, em geral, se espera, 

gera o efeito tragicômico, que para A. R. Thompson é imprescindível: “A ironia 

só é ironia11 quando o efeito é uma mistura de dor e divertimento” (apud 

Muecke, 1970: 22). O discurso dessas propagandas torna ridícula a atitude de 

dirigir embriagado e tenta persuadir os interlocutores disso.  

Pode-se notar em todos os textos divulgados pelo Detran, apresentados 

nesta pesquisa, que existe uma ilusão de plurivocidade. Os textos, na verdade, 

                                                 
11 Mais uma vez, nota-se a demarcação tênue entre ironia e sarcasmo. 
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veiculam uma única ideologia e as múltiplas vozes são apenas instrumentos 

para a expressão dessa monofonia. Elas se opõem ao texto polifônico (no 

sentido dado por Bakhtin) na medida em que o sujeito da propaganda não tem 

voz verdadeira, não expõe uma visão de mundo sua, de seu grupo social. É o 

mesmo que ocorre em propagandas do governo em que várias pessoas – 

aparentando classes sociais e etnias diferentes – veiculam o mesmo discurso. 

Não são sujeitos: são simples falantes. 

  O discurso didático (“preserve o meio ambiente”, “diga não às drogas”) 

parece sempre “monologizar” qualquer que seja o gênero, pois não 

importa o “diálogo” nem a “discussão”: ao final, a ideia será a mesma; a 

interação não mudará a intenção global do texto.  

 Talvez as propagandas tenham que ser monofônicas, do contrário as 

várias vozes fariam o público refletir sobre uma questão em vez de convencê-lo 

de uma verdade. Ao criar um efeito de voz alheia, gera-se a ilusão de 

proximidade, o que permite uma advertência mais contundente do que ocorre 

na tradicional exortação “se beber, não dirija”. O propósito dessa elaboração 

verbal não é inserir mais vozes, é permitir uma abordagem diferente para o 

mesmo discurso. No fundo, essa voz é como a de um boneco de ventríloco, 

vinda diretamente (sem interferências, questionamentos, discordâncias) do 

autor primeiro do discurso. A brincadeira que o ventríloco faz de usar o boneco 

pra xingar alguém é uma ilustração de como isso funciona. Por estar vindo do 

boneco, o xingamento consegue maior aceitação da pessoa, mas o discurso é 

do autor. Isso explica por que a ironia, enquanto ataque à face de alguns 

ouvintes ou leitores, ainda assim goza de aceitação. 

 

 3. Por Homonímias. 

 

 Palavras com a mesma forma escrita, a mesma pronúncia e sentidos 

contrastantes permitem um jogo verbal capaz de multiplicar as possibilidades 

interpretativas de um discurso e romper as expectativas do leitor, gerando, 

acoplada à carga crítica ou não, a sensação de ironia. 
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Texto 8. “Saramago, 2006: 66, 67). 

 

“Quando se encontram vestígios humanos antigos são sempre de homens, o 

Homem de Cro-Magnon, o Homem de Neanderthal, o Homem de Steinheim, o 

Homem de Swanscombe, o Homem de Pequim, o Homem de Heidelberg, o 

Homem de Java, naquele tempo não havia mulheres, a Eva ainda não tinha 

sido criada, depois criada ficou.” 

 

 Nesse texto, o autor faz uma brincadeira com palavras homônimas. O 

termo “criada”, verbo com o sentido de “formada”, “produzida”, é contraposto a 

“criada”, substantivo, significando “escrava”, “serva”. A posição das mulheres 

na sociedade, ao longo dos tempos, é ironizada através da crítica divisão entre 

Antes de Eva, quando a mulher inexiste, e Depois de Eva, quando existe para 

servir. A fala é colocada na boca de uma personagem descrita como 

“antropóloga de formação e feminista por irritação”, o que confere ainda maior 

carga irônica ao discurso. Mais uma vez, nota-se a situação sociocultural do 

discurso: em uma sociedade mulçumana, para citar um exemplo, as mulheres 

são tratadas – e educadas para aceitar tal tratamento – de forma 

completamente diferente do que as mulheres ocidentais esperam. Numa 

cultura como a mulçumana, esse discurso provavelmente não seria 

interpretado como irônico, mas como imoral e até subversivo.  

 

Texto 9. Como arrumar uma coroa. 
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 Nesse texto, a imagem de um homem idoso, sorridente, favorece a 

interpretação da palavra “coroa” no sentido de “mulher idosa”. Após a 

identificação da empresa oferecedora do serviço, estabelece-se outro sentido, 

o de “coroa de flores”. Como as características abordadas não são exclusivas 

de um ou outro texto irônico, percebe-se aqui, novamente, uma 

dessacralização, evidente na maneira como a morte é retratada. Mesmo assim, 

o ponto alto na construção da ironia, neste caso, é a homonímia. Convém 

salientar que a quebra na expectativa se dá quando o leitor percebe a empresa 

por trás da publicidade – e faz isso através de elementos verbais. Isso nos fez 

incluí-lo entre o corpus apresentado como ironia linguística. Porém, dados os 

seus elementos pictóricos relevantes à possibilidade de diferentes 

interpretações, esse texto será novamente citado, mais adiante, quando 

tratarmos da ironia multimodal. 

 

4. Por deslocamento de sentido de ditados populares 

 

 Ditados populares costumam ter um sentido de certa forma cristalizado 

pelo uso na sociedade. Ao deslocar esse sentido e possibilitar outras 

interpretações, o ironista quebra as estruturas de expectativa do leitor. Essa 

estratégia de construção da ironia costuma ser associada à crítica e/ou à 

comicidade. 

 

Texto 10. (Saramago, 2006: 222). 

 

“Diz-se e insiste-se que há males que vêm por bem, há tanta gente que o 

afirma, tanta o afirmou, que bem pode ser que se trate duma verdade universal, 

desde que nos demos ao trabalho de separar cuidadosamente a parte do mal e 

a parte do bem, e a quem uma e outra calharam em sorte.” 

 

Texto 11. (Saramago, 2006: 101). 

 

“E logo outra inspiração o surpreendeu, uma iluminação nunca vem só, a 

imprensa, pois claro, bastava dirigir-se a um daqueles jornais, em poucas horas 
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os argos, holmes e lupins da redacção rastreariam os desaparecidos, a 

necessidade é verdadeiramente a mãe da invenção, neste caso chama-se o 

pai cuidado, mas nem sempre é o mesmo.” 

 

 Ambos os textos acima apresentam ditados populares que, por si sós, 

não são irônicos. Porém, os comentários e interpretações, adicionados pelo 

narrador à menção dos ditados, deslocam seu sentido habitual para outro plano 

comunicativo, por assim dizer, em que a indisputável verdade contida em tais 

ditados é, ao menos parcialmente, abalada. No primeiro texto, o provérbio “há 

males que vêm para o bem” remete os leitores a uma atitude de conformação, 

frente ao acontecimento de coisas desagradáveis, como se delas pudesse 

brotar, espontaneamente e sem exigir esforço, algo de bom. O comentário do 

autor desloca esse sentido inicial, revelando que a parte boa e a má de 

qualquer acontecimento têm destinatários muitas vezes diversos, o que, 

ironicamente, rompe a inteira filosofia existente no ditado, exalando um aroma 

crítico contra a atitude conformista de algumas parcelas da sociedade. 

 O segundo texto apresenta o dito popular que faz da necessidade a mãe 

da invenção. Não se contradiz esse fato, excessivamente evidente. Porém, 

acrescenta-se o comentário de que, se, por um lado, a mãe é a necessidade, 

por outro, o pai deve ser o cuidado. O deslocamento de sentido não advém da 

apresentação da outra face da moeda, mas de sua subdivisão em muitas 

possibilidades, ao se dizer: “mas nem sempre é o mesmo” – o que revela, tanto 

quanto no texto anterior, que interesses diferentes ocasionam resultados 

desiguais. Os cuidados, ou preocupações de uns, são diferentes dos de outros. 

No caso desse texto, o romance revela, mais adiante, que os personagens têm 

interesses distintos e muito pessoais, envolvendo a paixão por uma mulher, a 

preocupação com os amigos e a resolução de casos insólitos, sendo cada um 

desses interesses apresentados de uma forma cômica, que oscila entre a 

crítica e a conivência. 

 

5. Por deslocamento de frases célebres. 

 

 Da mesma forma que acontece com os ditados populares, as frases 

célebres, historicamente conhecidas e cristalizadas em um sentido corrente, 
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podem sofrer deslocamento de sentido a fim de se atingir um efeito irônico. 

Desse deslocamento de sentido resultam novas possibilidades interpretativas e 

novas expectativas quanto ao discurso. 

 

Texto 12. (Saramago, 2006: 119, 120). 

 

“Desesperado, um sábio norte-americano, e dos ilustres, foi ao extremo de 

proclamar no convés do navio hidrográfico, contra os ventos e os horizontes, 

Declaro que é impossível que a península esteja a mover-se, mas um italiano, 

ainda que muito menos sábio, porém reforçado pelo precedente histórico e 

científico, murmurou, mas não tão baixo que não o ouvisse aquele providencial 

ser que tudo escuta, E pur se muove12. De mãos vazias, ásperas de sal, 

humilhadas de frustração, os governos limitaram-se a publicar que, sob os 

auspícios das Nações Unidas, se procedera a um exame das eventuais 

alterações introduzidas pela deslocação da península no habitat das espécies 

piscícolas. Não foi o caso de parir a montanha um rato, mas sim de dar o 

oceano à luz uma petinga.” 

 

 A célebre frase de Galileu – dita, em voz baixa, segundo se conta, diante 

do tribunal que o acusava de heresia por ter afirmado que a terra se 

movimenta, e não o sol – foi deslocada comicamente para a boca de outro 

italiano, o qual afirmou que a península ibérica, de fato, se movia, mesmo 

contra toda a expectativa científica. A frase final desloca o verso de Camões, 

em Os Lusíadas, segundo o qual, o autor não desapontaria seus leitores, como 

uma montanha que, a despeito de sua grandiosidade, parisse um rato 

insignificante. Para adaptá-lo ao contexto do romance, fala de “dar o oceano à 

luz uma petinga”, ou seja, um peixe pequeno, usado como isca, irrisório como 

os esforços dos personagens-governantes para entender a súbita 

movimentação da Península Ibérica, rumo ao oceano.  

 Para compreender essa ironia, os leitores precisam de um arcabouço 

informacional relativamente vasto: quem não conhece a história de Galileu ou 

não sabe que ele era italiano – ou simplesmente não entende o enunciado em 

                                                 
12 Trad.: E, no entanto, se move. 
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italiano – tem a compreensão do sentido irônico diminuído drasticamente. O 

mesmo acontece com o leitor que não leu Os Lusíadas e, assim, não percebe a 

ironia feita no final do trecho apresentado.  

 Não pretendemos nos delongar em discussões acerca da importância do 

interpretador para o valor da interpretação. Hutcheon (2000) afirma que só há 

ironia quando alguém a reconhece como tal. Não discordamos totalmente da 

autora, mas acreditamos que esse é o ponto de vista de quem tem por foco o 

interpretador – o que, inevitavelmente, coloca o construtor do discurso irônico 

em segundo plano. É inevitável que, ao olhar a moeda por um lado, o lado 

oposto não possa ser visto em sua inteireza. De qualquer forma, 

reconhecemos o papel do leitor em imprimir significado aos discursos, mas, 

voltamos a dizer, nosso foco ao longo deste trabalho é a formulação e a 

sinalização da ironia e nossa visão da outra face da moeda se dá quando 

necessária ao entendimento das estratégias usadas pelo ironista na construção 

de seu discurso irônico. 

 

6. Por repetição. 

 

 A repetição de termos, tida pelos gramáticos como vício a ser abolido da 

escrita, pode funcionar como estratégia de quebra na expectativa dos leitores, 

fazendo-os imaginar que há alguma possibilidade interpretativa adicional por 

trás das palavras repetidas. Essa estratégia favorece o efeito irônico, 

associando-o à comicidade e ao prazer de desvendar novos caminhos 

interpretativos.  

 

Texto 13. (Saramago, 2006: 184). 

 

“Porque, é bom que sobre isso ninguém tenha dúvidas, os governos de 

salvação nacional são também muito bons, pode-se mesmo dizer que são os 

melhores que há, lástima é que as pátrias só de longe em longe precisem 

deles, por isso não temos habitualmente governos que nacionalmente saibam 

governar. Sobre esta matéria, delicada como as que mais o sejam, tem havido 

infinitos debates entre constitucionalistas, politólogos e outros conhecedores, e 

em tantos anos não se pôde adiantar grande coisa à evidência dos significados 
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que as palavras têm, isto é, que um governo de salvação nacional, sendo 

nacional e de salvação, é de salvação nacional. Diria assim Pero Grulho e diria 

bem. E o que de mais interessante há em tudo isso é sentirem-se as 

populações desde logo salvas, ou muito em vias de o serem, mal foi anunciada 

a formação do dito governo, não se podendo, em todo caso, evitar certas 

manifestações de cepticismo congênito quando é conhecido o elenco 

ministerial e se vêem os retratos dos ministros nos jornais e na televisão, Afinal 

são as mesmas caras, e que é que nós esperávamos, se tão renitentes somos 

a dar as nossas.”  

 

 A repetição dos termos “governo”, “salvação” e “nacional” gera um efeito 

cômico, fundado na quebra da expectativa que dita que um texto escrito deve 

evitar, ao máximo, elementos repetitivos. Esse artifício torna clara, também, a 

obviedade dos termos envolvidos, o que acentua a comicidade. A crítica à 

credulidade ingênua é feita através da sensação de salvação atribuída, 

precocemente, ao povo. Mas o elemento crítico continua sendo construído, 

atingindo também os céticos, classe com que se identifica o autor, que são 

denunciados como responsáveis pela imutabilidade dos ministérios. Dessa 

forma, quebra-se duplamente a estrutura de expectativa: de um lado ao acusar 

o povo, como um todo; de outro, ao expandir a acusação ao único grupo que 

parecia ter chance de escapar.  

 

7. Por apresentação de fatos contrários ao que se quer dizer 

 

Talvez a maneira mais pungente de ironia, enquanto expressão 

paradoxal, seja apresentar como verídico um fato conhecido, unanimemente, 

como falso. Nesse caso, o argumento é mais decisivo para o reconhecimento 

da ironia do que o tom usado em sua apresentação. 

 

Texto 14. (Saramago, 2006: 185). 

 

“O presidente da República, mesmo antes da entrada em funções do novo 

governo, já apelou para a solidariedade internacional, graças à qual, como 
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estamos lembrados, e este é apenas um dos muitos exemplos que poderíamos 

apresentar, se evitou a fome em África.” 

 

 Note-se que o autor não precisou recorrer a artifícios denunciadores da 

entonação crítica para obter esse efeito, apenas enunciou a relação, notória e 

propositalmente equivocada, entre a solidariedade internacional e o suposto fim 

do flagelo da fome num dos continentes mais castigados pela desigualdade 

social.  

 Comparando tipos diferentes de ironia, podemos nos arriscar a dizer que 

essa estratégia equivale à usada pelos construtores do discurso 

propagandístico – empresa Famiglia e Lew Lara – apresentados no próximo 

capítulo (vide págs. 50 e 51). Apesar de serem gêneros distintos (romance e 

propaganda) e terem públicos e propósitos diferentes, ambos os discursos 

constroem a ironia através da apresentação de uma realidade deslocada, em 

nítido contraste com o que pode ser observado pelo leitor. O romance faz isso 

através de palavras, a propaganda, através da combinação entre palavras e 

imagem. 

 Como dissemos na seção introdutória desta dissertação, o romance A 

Caverna apresenta uma série de propagandas, o que nos oferece uma 

intersecção entre os gêneros analisados, ampliando nosso estudo da ironia. 

Dessa forma, nós o utilizaremos como uma ponte entre a propaganda e o 

romance, observando, adicionalmente, como se dá o fenômeno irônico nas 

propagandas construídas dentro do romance. As propagandas inseridas no 

romance têm como alvo primário os personagens do próprio romance e, como 

alvo secundário, as parcelas de leitores que se identificam com esses 

personagens. O efeito irônico precisa ser analisado à luz do romance como um 

todo, caso contrário, não se verificará a ironia. 

As propagandas no romance, apesar de poderem se valer de elementos 

pictóricos (pois, embora isso seja inabitual, o gênero possibilita a inserção de 

imagens), apresentam-se na forma de ironia linguística. Algumas vezes, 

quando o texto é exposto em outdoors, o autor grafa-os em caixa alta; outras 

vezes, como ocorre com as propagandas copiadas por Cipriano Algor de 

cartazes espalhados pelo Centro, a grafia se dá em letras minúsculas. 

Apresentaremos aqui a grafia conforme aparece no romance.  
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As propagandas copiadas por Cipriano são as explicitadas no seguinte 

trecho do romance: 

“Cipriano Algor alisou o papel em cima da mesa e 
começou a ler, Seja ousado, sonhe. Olhou para a filha e 
para o genro, e como eles não pareciam dispostos a 
comentar, continuou, Viva a ousadia de sonhar, esta é 
uma variante da primeira, e agora vêm as outras, uma, 
ganhe operacionalidade, duas, sem sair de casa os 
mares do sul ao seu alcance, três, esta não é sua última 
oportunidade mas é a melhor,  quatro, pensamos todo o 
tempo em si é a sua altura de pensar em nós, cinco, 
connosco você nunca quererá ser outra coisa, seis, você 
é o nosso melhor cliente mas não o diga ao seu vizinho.” 
(SARAMAGO, 2006:312). 
 

 Os primeiros textos não carregam, sozinhos, uma forte carga irônica. 

Mas, quando confrontados com os demais, que tentam perpetuar – conforme 

veremos adiante – a vida em uma caverna da qual é difícil reunir forças para 

sair, mostram sua pungente ironia. Gradualmente, a partir da quarta frase, a 

ironia vai se tornando mais perceptível. Para se compreender o sentido irônico 

de algumas dessas propagandas, é preciso saber de eventos ocorridos com 

alguns personagens. Analisemos, então, cada um dos textos em que a ironia 

se mostra. 

Texto 1. 

 

“Seja ousado, sonhe.” 

 

Texto 2. 

 

“Viva a ousadia de sonhar.” 

 

 

 Estas propagandas são variações de um mesmo discurso, como o 

próprio narrador reconhece. A ironia aqui não se mostra nos elementos verbais, 

isoladamente, mas em sua relação com o discurso já apresentado em outros 

trechos do romance. O autor, ao longo da narrativa, vai construindo uma 

imagem do Centro que o identifica com uma prisão – ou uma caverna – a qual 

atrai os moradores a um modo de vida pleno de ignorância quanto às 
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possibilidades de um mundo diferente. Após essa visão negativa do Centro, as 

duas propagandas acima evidenciam sua carga irônica: como sonhar num 

lugar que fabrica uma realidade e não dá margem a experiências diferentes? A 

única possibilidade de sonho que um morador do Centro poderia ter é o sonho 

de ali permanecer eternamente. 

 

Texto 3. 

 

“Ganhe operacionalidade.” 

 

 

 Nessa propaganda, operacionalidade é sinônimo de tempo, ou seja, 

esse discurso convida os moradores do Centro a ganhar tempo para que 

possam usá-lo em atividades de seu interesse. Obviamente, para que possam 

ganhar essa operacionalidade, precisam adquirir algum bem ou serviço 

oferecido pelo Centro. A função desse texto é publicitária quando se pensa no 

público dentro do romance, os personagens. No entanto, como o verdadeiro 

alvo do autor é o público fora da ficção, e é para este que as propagandas são 

construídas, veicula-se na realidade uma ideologia, não um produto. Ao 

conhecer a rotina e as possibilidades de vida no Centro, os leitores do romance 

tendem a se perguntar para que atividades pessoais os moradores são 

incentivados a usar o tempo livre. Para que serviria ganhar operacionalidade se 

até os passeios pelo Centro podem ser alvo de observação e investigação 

pelos guardas internos? E para que serviria usar o tempo livre para usufruir das 

atrações que o Centro proporciona, se estas apenas eternizam a vida dentro da 

caverna? A ironia se mostra, nesse texto, através dos mesmos recursos pelos 

quais se evidenciou nos dois textos anteriores: a relação entre a propaganda e 

o contexto do romance. 

 

Texto 4. 

 

 “Sem sair de casa os mares do sul ao seu alcance.” 
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Esse texto também necessita de alguns esclarecimentos contextuais, 

relativos ao romance. É preciso dizer que, uma vez chegado ao Centro, 

Cipriano não sabia o que fazer com seu tempo livre. Então, para se distrair, 

aproveitou as promoções e os descontos oferecidos aos residentes do Centro 

em suas atrações. Foi assim que experimentou as “sensações naturais”, 

atração que permitia ao morador – enclausurado nos prédios sem ventilação e 

sem janelas, com iluminação artificial e climatização completa – sentir o vento, 

a chuva, o sol e a neve. Tudo o que existia do lado de fora do Centro era 

apresentado como atração e recebido com curiosidade pelos visitantes. Diante 

dessa realidade, o cartaz com o texto publicitário que estamos analisando 

oferecia a sensação de viajar pelos mares do sul, sem o desconforto da 

distância do lar. A quebra da expectativa reside no aparente paradoxo de uma 

viagem em que não se sai de casa e a crítica se constrói através do olhar do 

narrador sobre a (in)utilidade de pagar por sensações que existem 

naturalmente fora dali. Além disso, a vida no Centro é alardeada como o ideal 

que qualquer pessoa poderia desejar. A existência de atrações como estas 

mostra a falta de naturalidade existente nesse lugar, que não passa de mais 

uma caverna.  

 

Texto 5. 

 

“Esta não é sua última oportunidade mas é a melhor.” 

 

 

Este texto veicula a vida no Centro como uma série de oportunidades 

contínuas, mas, para chamar a atenção do público, tenta tornar superior a 

oportunidade oferecida no momento. Mais uma vez, a ironia depende de se 

estabelecer uma relação contextual com a ideia preponderante no romance: o 

Centro, na realidade uma caverna empobrecedora do senso crítico dos 

moradores e de sua capacidade de escolha, é apresentado como terra de 

grandes oportunidades. Aliás, esta é uma característica presente tanto nas 

propagandas inseridas no romance como naquelas que aparecem no mundo 

não-ficcional: é necessário, muitas vezes, estabelecer uma relação contextual 
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exterior à propaganda. No mundo fora do romance, a relação contextual com a 

vida dos interlocutores também se faz, mas, ao construir um texto, o 

profissional de propaganda procura fazer que este permita ao leitor um certo 

grau de interpretação e de percepção das estratégias discursivas, inclusive a 

ironia, com base no interior do próprio discurso, ou seja, o ironista costuma 

atentar para o que Hutcheon (2000) chama de contexto textual. 

 

Texto 6. 

 

“VENDER-LHE-ÍAMOS TUDO QUANTO VOCÊ NECESSITASSE SE NÃO 

PREFERÍSSEMOS QUE VOCÊ NECESSITASSE DO QUE TEMOS PARA 

VENDER-LHE.” 

(SARAMAGO, 2006: 282) 

 

Esse texto, exposto em um outdoor à entrada do Centro, mostra 

claramente as intenções desse labirinto comercial. A quebra na expectativa se 

dá justamente por essa clareza e sinceridade em expor as intenções, o que 

poderia, no mundo não-ficcional, comprometer a sedução, técnica 

extensivamente utilizada pela propaganda. Numa propaganda real, o público 

precisa ser convencido da necessidade e utilidade de um produto ou da 

superioridade de uma ideologia, não ser persuadido a acreditar que existe 

manipulação emocional por trás de suas supostas necessidades. Esse texto só 

é possível, enquanto propaganda, pela sua colocação no universo ficcional do 

romance. A crítica que o autor faz se dá exatamente através da exposição das 

reais motivações. O objetivo é claro: desmascarar a realidade, retirar o leitor de 

uma caverna. 

 

Texto 5.  

 

“Pensamos todo o tempo em si é a sua altura de pensar em nós.” 
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Essa propaganda tem características semelhantes à anterior: quebra a 

expectativa e faz a crítica ao desmascarar as intenções por trás do capitalismo. 

No entanto, constrói-se através de uma espécie de chantagem, como se, por 

gratidão ou dívida emocional, o público devesse retribuir, comprando seus 

produtos. É irônico não apenas o texto, mas o que Hutcheon (2000) chama de 

contexto intertextual: quando refletimos na propaganda e no romance em que 

ela se insere, podemos perceber que a gratidão cobrada como dívida dos 

personagens vem em troca de uma ignorância acerca da existência de outros 

modos de vida. Talvez, ao longo de todo o romance, uma informação do 

contexto situacional (cf. HUTCHEON, 2000) bastante significativa para captar 

as ironias do autor seja o fato de Saramago ter sido comunista e até sofrido 

perseguição política devido a isso. Percebe-se a tentativa de alguém que já 

saiu da caverna em voltar e alertar aos companheiros, não necessariamente a 

respeito de uma vida melhor lá fora, mas ao menos da existência de um mundo 

diferente.   

 

Texto 6. 

 

“Connosco você nunca quererá ser outra coisa.” 

 

 

 A ironia neste texto mostra sua face ambígua: por um lado, pode-se 

pensar que o Centro oferece tantas e tão boas oportunidades que os clientes 

em potencial nunca desejarão outro estilo de vida – porque este estilo melhor 

simplesmente não existe. Ao mesmo tempo, o texto deixa margem para se 

pensar que o cliente não quererá ser outra coisa por não conseguir pensar – 

tamanha a força da propaganda – que há outras formas de viver e que estas 

podem ser melhores que a sua. Essa ideia faz eco à temática do romance, 

revelando a intenção do Centro em tornar-se uma caverna capaz de aprisionar, 

pela ignorância e pela sedução, seus habitantes.  

 Os componentes dessa sociedade de consumo – reflexo daquela 

existente em qualquer país capitalista – são vítimas, muitas vezes sem se 

aperceberem, (como ocorre tantas vezes conosco) do que Van Dijk (2008) 

aponta como o poder do discurso. Para o autor, o poder permeia e constrói o 
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discurso e este, uma vez criado, controla as mentes, as ações e as reações do 

público a que se destina. No romance, o discurso objetiva manter os habitantes 

do Centro satisfeitos com a vida lá dentro, vida quase totalmente controlada, 

em que eles gozam de liberdade aparente, felicidade aparente e 

contentamento aparente, mas, na verdade, não passam de reféns de um 

sistema manipulador e, no mais platônico sentido da palavra, cavernoso.  

 

Texto 7.  

 

“Você é o nosso melhor cliente mas não o diga ao seu vizinho.” 

 

 

Essa propaganda também aparece em outra parte do livro, em outdoor 

na entrada do Centro, sob uma forma levemente modificada: “VOCÊ É O 

NOSSO MELHOR CLIENTE, MAS, POR FAVOR, NÃO O VÁ DIZER AO SEU 

VIZINHO”. (SARAMAGO, 2006:237). A quebra de expectativa se dá pela 

apresentação pública de uma informação que não seria sequer confessada por 

um publicitário; o elemento crítico se constrói por, mais uma vez, se expor a 

hipocrisia que os interesses mercantis podem criar.  

 Pode-se observar que – assim como muitas acontece com as 

propagandas no mundo real – no romance, esse gênero visa a desmascarar 

uma determinada realidade, podendo-se utilizar da ironia para realizar seu 

propósito com mais contundência. Em um contexto não-ficcional, tais textos 

provavelmente não seriam bem-sucedidos em convencer o público a adquirir 

um bem ou serviço. Dizemos isso devido aos outdoors contendo propaganda 

irônica, no romance, demonstrarem a particularidade de denegrir criticamente 

a fonte da publicidade. Textos publicitários servem à promoção de uma 

empresa ou marca e devem gerar uma necessidade de consumo sem 

explicitar a manipulação ideológica por trás disso. As propagandas no romance 

podem exprimir criticamente essa manipulação por se encontrarem inseridas 

num gênero que não tem como finalidade convencer clientes a comprar 

determinado produto, mas trazer à atenção dos leitores – público-alvo de 

muitas propagandas no mundo não ficcional – a dominação pela qual passam, 

talvez até sem se aperceberem.  
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 Em um trecho do romance, ocorre o seguinte diálogo elucidativo entre 

Cipriano e um subchefe do Centro acerca de uma enquete para averiguar o 

grau de aceitação dos bonecos de argila que o oleiro deseja vender ao Centro. 

O subchefe explica em que consiste a enquete: 

 

“Consiste em averiguar se o valor de uso, elemento 
flutuante, instável, subjetivo por excelência, se situa 
demasiado abaixo ou demasiado acima do valor de 
troca, E quando isso sucede, que fazem, perguntou 
Cipriano Algor por perguntar, ao que o subchefe 
respondeu em tom condescendente, Meu caro senhor, 
suponho que não está à espera de que eu lhe vá 
descobrir aqui o segredo da abelha, Sempre ouvi que o 
segredo da abelha não existe, que é uma mistificação, 
um falso mistério, uma fábula que ficou por inventar, um 
conto de fada que podia ter sido e não foi, Tem razão, o 
segredo da abelha não existe, mas nós conhecemo-lo. 
[…] Cipriano Algor entrou na furgoneta e saiu do 
subterrâneo. A última frase do subchefe dava-lhe voltas 
na cabeça, O segredo da abelha não existe, mas nós 
conhecemo-lo, não existe, mas conhecemo-lo, 
conhecemo-lo, conhecemo-lo. Vira cair uma máscara e 
percebera que por trás dela estava outra exactamente 
igual, compreendia que as máscaras seguintes seriam 
fatalmente idênticas às que tivessem caído, é verdade 
que o segredo da abelha não existe, mas eles 
conhecem-no. […] Possivelmente o segredo da abelha 
consiste em criar e impulsionar no cliente estímulos e 
sugestões suficientes para que os valores de uso se 
elevem progressivamente na sua estimação, passo a 
que se seguirá em pouco tempo a subida dos valores de 
troca, imposta pela argúcia de um produtor a um 
comprador a quem foram sendo retiradas pouco a 
pouco, subtilmente, as defesas interiores resultantes da 
consciência de sua própria personalidade, aquelas que 
antes, se alguma vez existiu um antes intacto, lhe 
proporcionaram, embora precariamente, uma certa 
possibilidade de resistência e autodomínio.” 
(SARAMAGO, 2000: 239, 240) 

 

 As propagandas no romance visam, à primeira vista, a atingir e 

convencer os personagens. Enquanto Marçal é levado a crer no discurso por 

trás delas, Cipriano as olha com a desconfiança de quem já viveu em outras 

cavernas. Marta, por outro lado, parece ser de opinião neutra. Cada 

personagem representa e busca atingir um setor (com uma atitude) social, um 



 

 56

grupo de pessoas cujos pensamentos são representados na ficção. O 

posicionamento dos personagens diante das propagandas (tantas vezes 

enganosas) reflete o posicionamento das pessoas na sociedade do mundo 

não-ficcional. No romance, o autor pode manipular as reações dos 

personagens de forma a espelhar uma visão social, construindo uma crítica 

contundente.  

 Conforme observado ao longo deste capítulo, a ironia linguística, 

justamente por seu caráter predominantemente verbal, acontece em ambos os 

gêneros analisados neste trabalho. Os próximos dois capítulos abordarão a 

ironia multimodal, construída pela associação entre os elementos verbais e os 

pictóricos e encontrada em propagandas, e a ironia imagética, observada no 

universo ficcional do romance.  
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CAPÍTULO 3 

IRONIA MULTIMODAL – OS SENTIDOS A FAVOR DO SENTIDO 

______________________________________________________________________ 

 
“Isso a que chamou jogar com as palavras é simplesmente 

 um modo de  as tornar mais visíveis.” 

(A Caverna, p. 190) 

 

A ideia de que “uma imagem vale mais que mil palavras”, corrente no 

pensamento popular, encontra eco em nosso conceito de multimodalidade, o 

qual envolve a junção entre elementos verbais e pictóricos (imagens, cores, 

gráficos) a fim de se alcançar determinado propósito comunicativo, sendo a 

falta de um desses elementos prejudicial à compreensão do efeito pretendido. 

Na verdade, nesse caso, uma imagem vale tanto quanto as palavras que 

compõem o texto. 

De acordo com Dionísio (2005: 178), “os gêneros textuais falados e 

escritos são também multimodais porque, quando falamos ou escrevemos um 

texto, usamos, no mínimo, dois modos de representação: palavras e gestos, 

palavras e entonações, palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras e 

animações, etc.” De acordo com esse ponto de vista, toda e qualquer 

comunicação é multimodal. Apesar de concordarmos com a autora, tomamos 

de empréstimo o conceito de multimodalidade, aplicando-o especificamente à 

junção necessária entre elementos pictóricos e verbais para a produção de 

sentido, nos concentrando em propagandas.   

Hill (2004) descreve o conceito de “presença de um objeto”, encontrado 

na obra de Perelman e Olbrechts-Tyteca, como a extensão desse objeto ou 

conceito à consciência dos expectadores. A imagem serve, de acordo com o 

autor, para ampliar a presença de determinado objeto. Dessa forma, quando 

elementos particulares recebem “presença” suficiente, eles podem mudar 

pontos de vista e receber força e consideração por parte dos interlocutores. 

Obviamente, essa teoria focaliza-se totalmente na produção intencional de 

sentido, levando em conta apenas o falante ou elocutor. A compreensão 

discursiva é uma via de mão dupla, exigindo a participação interpretativa ativa 
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do outro. Mas, nesse trabalho, como já dissemos, privilegiamos a formulação 

da ironia e suas pistas sinalizadoras.  

 Hill (2004) trabalha o conceito de informação vívida como sendo aquela 

capaz de manipular as emoções dos interlocutores. Segundo o autor,   

 

“muitos experimentos têm demonstrado, sem 
surpreender, que a informação vívida tende a promover 
mais reações emocionais do que a não vívida e a 
abstrata. Em outras palavras, quanto mais vívida a 
informação, mais provavelmente promoverá uma 
resposta emocional do receptor. A informação vívida 
também parece ser mais persuasiva do que a não vívida. 
Em experimentos, elementos pictóricos têm mostrado ser 
mais persuasivos do que textos e ‘histórias de casos 
pessoais’, em narrativas pessoais, mais persuasivas do 
que ‘informações impessoais abstratas13’” (HILL, 
2004:31) 
 

 O autor apresenta o seguinte quadro no qual se notam as estratégias 

mais usadas para tornar uma informação vívida (HILL, 2004: 31): 

 

 

Mais vívida ---------------------------------------- Experiência atual 

                                                                    Imagens moventes e com som 

                                                                    Fotografias estáticas 

                                                                    Pinturas realísticas 

                                                                    Desenhos 

                                                                    Narrativas 

                                                                    Descrições 

                                                                    Análise impessoal e abstrata 

Menos vívida --------------------------------------Estatísticas 

  

                                                 
13 “Several experiments have demonstrated, not surprisingly, that vivid information tends to 
prompt more emotional reactions than non-vivid, abstract information. […] In other words, the 
more vivid the information, the more likely it is that the information will prompt an emotional 
response from the receiver. Vivid information also seems to be more persuasive than non-vivid 
information. In experiments pictures have been demonstrated to be more persuasive than text 
and ‘personal case stories’ built on personal narrative to be more persuasive than ‘abstract 
impersonal information.’” 
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Os textos publicitários e as propagandas analisadas neste capítulo 

apresentam fotografias estáticas, pinturas realísticas e desenhos, situando-se 

numa área que o autor consideraria como bastante vívida. Isso ocorre porque 

a intenção da propaganda é persuadir o público-alvo, seduzi-lo, manipular suas 

emoções.   

 Para Hill (2004), persuadir envolve mais do que controlar as crenças, 

valores e atitudes das pessoas: envolve induzi-las a escolher agir de 

determinada forma. O autor menciona que, se pudessem ser criados 

mecanismos de modificação cerebral e, assim, fosse possível controlar as 

mentes de outros, haveria manipulação, mas não persuasão. Para persuadir o 

público, a propaganda precisa seduzi-lo. E a associação entre imagem e 

palavras permite isso com maestria. 

  Worth (apud David Machin, 2007: 171) afirma que  
 

“a diferença básica entre palavras e imagens reside no 
fato de nosso uso da palavra ser baseada em uma 
convenção que requer sintaxe definida, a qual nos 
permite articular proposições sobre verdade ou falsidade, 
enquanto nosso uso de imagens, por outro lado, é 
baseado em convenções que, enquanto linguísticas em 
natureza, não tem uma sintaxe clara e definida, não tem 
habilidade de articular proposições e não tem habilidade 
de fazer ‘meta’ demonstrações sobre demonstrações de 
nível mais baixo do sistema pictórico. Uma pintura não 
pode comentar a si mesma. Uma pintura não pode dizer 
‘essa pintura não é o caso’ ou ‘ essa pintura não é 
verdadeira’.”14 
 

 Kress e Van Leewen (apud Machin, 2007) afirmam que, durante a 

comunicação, os interactantes fazem julgamentos a respeito da verdade ou 

falsidade das informações, ou seja, acerca da confiabilidade das intenções 

comunicativas. Existem, segundo os autores, marcadores que possibilitam aos 

participantes de um evento comunicativo fazer esses julgamentos. “Podemos 

ver que há modos na língua que indicam escalas de verdade, escalas de quão 

                                                 
14 “I am suggesting that the basic difference between words and pictures lies in the fact that our 
use of speech is based upon a convention that requires a clearly defined syntax which allow us 
to articulate propositions about truth or falsity, while our use of pictures, on the other hand, is 
based upon conventions which, while linguistic in nature, have no clearly defined syntax, no 
ability to articulate propositions, and no ability to make ‘meta’ statements about lower-level 
statements of the picture system. A picture cannot comment on itself. A picture cannot depict 
‘this picture is not the case’ or ‘this picture is not true’.”  
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real uma representação afirma ser. Em imagens [...] também há marcadores 

que modalizam, através dos quais nós julgamos se alguma coisa é mais ou 

menos real.” 15 (MACHIN, 2007: 117) 

 As pistas de contextualização estão presentes em qualquer interação, 

oral ou escrita, verbal ou pictórica. Segundo Gumperz (2002), os estereótipos e 

conhecimentos prévios orientam as possíveis interpretações de uma interação. 

O autor afirma que “uma elocução pode ser compreendida de várias maneiras 

e que as pessoas decidem interpretar uma determinada elocução com base 

nas suas definições do que está acontecendo no momento da interação” 

(GUMPERZ, 2002: 151). Muitas vezes, a pista que contextualiza, ou sinaliza, 

uma ironia reside na junção entre palavra e imagem num texto multimodal. 

Isso nos remete à classificação de “contexto” feita por Hutcheon (2000). 

A autora aponta três facetas de “contexto”: 1) contexto circunstancial, ou seja, 

a situação de enunciação, que proporciona “a ativação do não dito: quem está 

atribuindo o que a quem, quando, como, por que, onde?” (HUTCHEON, 2000: 

206); 2) contexto textual ou “ambiente textual imediato”, quer dizer, a própria 

obra e a relação entre as partes do texto e 3) contexto intertextual, o qual se 

forma através de outras elocuções que se relacionem à interpretação da 

elocução em questão.  

 Ao analisar as propagandas neste capítulo, observaremos como o 

contexto circunstancial demonstra a possibilidade de intenção irônica, através 

da quebra nas estruturas de expectativa do leitor; já as pistas que sinalizam a 

ironia aparecem no contexto textual, apontando ao leitor uma possível intenção 

irônica do autor do texto e o contexto intertextual favorece, na maioria das 

vezes, o aparecimento da pitada de comicidade que costuma estar relacionada 

à ironia. 

 

Texto 15: Vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. Vamos 

discutir o que é prioridade tirar das ruas? Vamos? 

                                                 
15 “So we can see that there are ways in language to indicate scales of truth, scales of how real 
a representation claims to be. In images […] there are also modality markers whereby we judge 
something as more or less real.” 



 

 61

 
 

Essa propaganda foi feita pela agência publicitária Famiglia e veiculada 

nas principais revistas informativas do País em 2008. Neste texto, dois 

recursos se combinam para conferir o caráter irônico: interrogações e imagem. 

Ao convidar os leitores a discutir o que é prioridade tirar das ruas, o tom é de 

desafio. Abaixo do texto verbal, exibe-se uma crítica – através da imagem – às 

políticas que se preocupam com assuntos aparentemente menos relevantes do 

que o bem-estar social. Uma pessoa improvisa uma casa de papelão e de 

outros materiais considerados lixo e alicerça sua construção na própria via 

pública. Esse tipo de imagem é comum em grandes cidades e, ao apresentá-la 

na propaganda, os autores questionam as prioridades governamentais. A 

ironia política costuma não ter um exacerbado tom cômico quando toca em 

questões sociais de desigualdade e marginalização. 

Em letras miúdas, no final da página, aparece o arremate verbal: 

“Tomara, mas tomara mesmo, que nos próximos aniversários o paulistano 

comemore uma cidade nova de verdade.” – alusão à campanha para a 

regulamentação quanto ao espaço que os textos publicitários e propagandas 
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ocupam em vias públicas, veiculada pelo governo como renovação da cidade. 

As agências publicitárias, obviamente, sentiram-se incomodadas e reagiram 

com ironia e mordacidade. Em vez de um outdoor comemorativo do aniversário 

de São Paulo, tem-se uma crítica que toca em pontos nevrálgicos da 

urbanização. A ironia é aqui utilizada como recurso de afronta e ofensa à face, 

construída com a associação entre texto verbal e imagem. Diferentemente do 

que ocorre com as propagandas lançadas pelo Detran – que utilizam 

elementos pictóricos, como plano de fundo preto, remetendo à morte no 

trânsito, mas não perdem o efeito irônico se esses elementos foram retirados 

do texto, pois, a carga irônica reside nos elementos verbais que compõem a 

propaganda – na ironia multimodal, a perda de qualquer desses elementos 

mina o efeito irônico. 

 

Texto 16. Com menos outdoors nas ruas, você pode ver melhor a cidade. 

 
 

 Essa propaganda, à semelhança da anterior, foi criada e veiculada em 

2008, após a lei que determinava a remoção e limitação no número de textos 

publicitários na cidade de São Paulo. A agência que formulou o texto é a Lew 
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Lara, que atua no mercado publicitário desde 1992. A ironia multimodal aqui 

envolve a visão, em primeiro plano, de casebres – muitos construídos e 

revestidos, ironicamente, com propagandas – e de altos edifícios, ao fundo. O 

alvo da ironia são as autoridades políticas, responsáveis pela defesa dos 

direitos constitucionais dos cidadãos, dentre os quais a moradia digna. A foto 

revela a desigualdade tão comum em grandes centros urbanos. Observe-se 

que as paredes mais visíveis dos casebres estão revestidas de publicidade 

inacessível aos moradores dessas residências: um dos cartazes exibe um 

carro de luxo e outro mostra o rosto sorridente e sonhador de uma jovem. A 

ironia, neste caso, parece ter sido bastante generosa com o ironista, tendo 

chegado antes dele ao local. 

 O texto verbal – com menos outdoors nas ruas, você pode ver melhor a 

cidade – ataca frontalmente a nova lei de contenção à poluição visual e, à 

semelhança do texto anterior, provoca a face dos setores governamentais, 

chamando a atenção para o descaso com os cidadãos em aspectos 

considerados mais relevantes. Ao mesmo tempo, assume o tom de ameaça, 

como se o autor da propaganda dissesse que, com menos liberdade para 

anunciar produtos e serviços, o publicitário agora poderia expor a verdadeira 

condição da cidade.     

 

Texto 17. Como arrumar uma coroa. 
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Voltamos, como já se sabia que faríamos, a analisar esse outdoor. A 

imagem de um homem idoso, cuja expressão facial indica animação, faz o 

leitor pensar, inevitavelmente, que se trata de um texto publicitário bem 

humorado acerca de uma agência de encontros românticos para a terceira 

idade. Porém, a identificação da empresa de assistência funeral, na parte 

inferior do outdoor, desconstrói essa ideia, quebrando a estrutura de 

expectativa. Não existe, no texto, nenhuma imagem das que se 

convencionaram para a morte, nada que induza o leitor a perceber, sem a 

ajuda do texto escrito, a que serviço se refere, de fato, o texto publicitário.  

Esse tipo de publicidade é recorrente na história da SINAF, conforme se nota 

no texto seguinte. 

 

Texto 18: SINAF 25 anos. Incrível chegar onde chegamos perdendo um cliente 

atrás do outro. 

 
 

A SINAF é uma agência de assistência funerária que atua também 

como seguradora. Neste texto, a publicidade comemora os 25 anos de 

funcionamento da agência. Diferentemente do que se poderia esperar de um 

plano de assistência funerária, não existe nenhuma coloração que denote 

morte. Ao contrário, para o plano de fundo do texto, a cor escolhida é um 

amarelo alegre e bem vivo. As imagens de pessoas sorridentes, em especial a 

senhora idosa em primeiro plano, remetem à ideia de que a morte não precisa 

ser temida – e, no caso dos criadores e gerentes da agência, é até motivo para 

ser comemorada.  

O texto verbal também mantém uma forte carga de ironia. Comemorar 

aquilo que, para a maioria das empresas é motivo de preocupação – a perda 
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de clientes – é aparentemente contraditório. Há uma inversão nas expectativas 

da sociedade quanto ao mercado e, ao mesmo tempo, um tratamento 

comercial de um dos maiores tabus da humanidade. Sem a imagem, essa 

carga já existiria, desde que houvesse a informação de em que ramo a 

empresa atua. Mas a soma de texto verbal e pictórico confere uma força muito 

maior à intenção irônica.   

Podemos comparar, para esclarecimento de intenções, esse texto com 

aqueles outros que foram lançados pelo Detran, dos quais analisamos quatro 

ao tratar da ironia linguística. Ali, via-se um plano de fundo negro, remetendo 

ambiguamente ao asfalto e à morte, e não havia nenhum sinal de satisfação e 

alegria nos elementos pictóricos. A ironia se constrói naquelas propagandas 

através dos elementos verbais. As imagens e cores adicionadas ao texto 

chamam atenção exatamente ao caráter sério da propaganda. Aqui o caso se 

inverte: a publicidade, justamente por ser publicidade e ter intenções 

comerciais, comemora a tragédia da morte, pois morte tornou-se sinônimo de 

lucro financeiro.  

 

Texto 19: Viu por aí a (prometida esquerda da) PSP? 

 
 

 Esse outdoor foi veiculado na Vila do Conde, em Portugal. A campanha 

visava a atacar o Partido Socialista (PS), que, através da figura de Mário de 

Almeida, enquanto presidente da Câmara Municipal, prometeu formar a 

esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP). A multimodalidade nessa 

propaganda tem caráter duplo: primeiro a figura de uma pessoa utilizando 
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binóculos sugere a tentativa de ver algo muito distante, depois o trecho 

“prometida esquerda da” aparece riscado, como numa tentativa de esconder, 

por baixo de tinta, uma promessa não cumprida pelo partido político. Mesmo 

desconsiderando esses dois aspectos, o texto verbal que resta, por si, já é 

irônico, sugerindo a omissão de um partido após a conquista da confiança 

pública. Para isso, o recurso utilizado é a entonação interrogativa, o aparente 

pedido de informação, que não deveria ser necessário e para o qual nenhuma 

resposta pode ser dada sem denegrir a imagem do partido político em questão.  

A ironia se faz sem mencionar nenhuma vez o nome do candidato ou a sigla 

do partido, apontando apenas para um problema que o partido de esquerda 

havia se comprometido a solucionar e deixou a desejar. Essa aparente ética 

confere ainda mais força à propaganda, pois cada leitor identifica a promessa 

não cumprida como prova da falta de credibilidade do partido.  

 

Texto 20. Pode demorar, mas um dia você vai ter que pensar na sua 

aposentadoria. 
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 Esse texto publicitário do Banco Real ironiza um acontecimento histórico 

– a retirada de um ditador do poder, após décadas de governo – através da 

junção entre palavra e imagem. Os elementos verbais, em si, não são irônicos, 

mas, associados à fotografia de Fidel Castro acenando, como noticiado em 

jornais do mundo todo após o afastamento do ditador cubano, confere uma 

grande força irônica ao texto. A ironia aparece também – mas aqui atinge um 

público bem limitado – para o leitor que se lembra de ter visto essa imagem em 

noticiários e sabe que o ditador não estava acenando em despedida, mas 

apenas saudando o público e a mídia após um longo período de 

convalescença, em que não aparecia publicamente. A mensagem que Fidel 

tentava passar, nessa ocasião, era a de que sua saúde se restabelecia. A 

publicidade distorceu essa imagem e a adequou a seus propósitos, sem 

contextualizá-la mais do que era necessário, dando a impressão de que o 

ditador se despedia – impressão bem-vinda à maior parte do público a quem o 

texto se destina, e até do público que viu a cena ao vivo ou pela imprensa. 

Aparentemente, o ditador e o leitor, cliente em potencial do plano de 

previdência oferecido pelo banco, não têm nenhuma ligação. Mas o texto 

verbal sublinha a semelhança entre ambos: a aposentadoria. Abaixo da foto de 

Fidel, uma legenda explicativa: “Fidel Castro, ex-ditador cubano”, que serve, 

ambiguamente, para esclarecer o assunto a leitores desinformados e para 

enfatizar a posição perdida do ditador e a necessidade de o cliente pensar no 

dia em que ele próprio precisará afastar-se do que, por décadas, foi seu 

trabalho.  

Dado o suporte para divulgação das propagandas, esse gênero costuma 

apresentar a característica de mesclar elementos verbais e pictóricos. Mas, 

como este capítulo mostrou, as imagens não servem apenas para dar destaque 

ao texto e chamar a atenção do público – são parte do discurso, tão relevantes 

à interpretação quanto os aspectos verbais. 

 

 

 

 

 

 



 

 68

CAPÍTULO 4 

IRONIA IMAGÉTICA – PINTANDO COM PALAVRAS 

______________________________________________________________________ 

 
“Quem de palavras tenha experiência 

sabe que delas se deve esperar tudo.” 

(A Jangada de Pedra, p. 177) 

 

Para melhor iniciar este capítulo, é necessário tocar em um assunto não 

pouco complexo: a metáfora. Iniciaremos este capítulo abordando, de forma 

bastante resumida, algumas definições que pavimentarão nosso caminho rumo 

ao que chamamos de ironia imagética.16 Embora haja pontos de contato entre 

a metáfora e a ironia imagética, demonstraremos que estas são estratégias 

comunicativas distintas. Ilustraremos essa distinção através do Conto da Ilha 

Desconhecida, de Saramago, comparando sua construção, enquanto metáfora, 

à ironia imagética presente em A Jangada de Pedra e A Caverna. 

Para Pontes (1990: 50), metáfora significa “entender um conceito em 

termos de outro.” “Especificamente”, continua a autora, nós tendemos “a 

estruturar os conceitos menos concretos e inerentemente mais vagos (como 

aqueles das emoções) em termos de conceitos mais concretos que são mais 

claramente delineados em nossa experiência.”  

 A autora chama atenção para o fato de que estruturar um conceito em 

termos de outro não significa que os dois sejam a mesma coisa. Baseando-se 

em estudos de Lakoff e Johnson, sugere que “as metáforas não têm como 

base similaridades existentes, inerentes aos conceitos, mas são as próprias 

metáforas que criam essas semelhanças que, de outra forma, não existiriam.” 

(2000: 57).  

                                                 
16 Nosso objetivo não é apresentar exaustivamente as muitas definições existentes acerca da 
metáfora, mas apenas explanar breves conceituações que sirvam à nossa análise da ironia 
imagética. Existe uma diferença conceitual entre metáfora e alegoria que alguns autores 
expressam assim: “A alegoria é a representação concreta de uma ideia abstrata; exposição de 
um pensamento sob forma figurada em que se representa algo para indicar outra coisa. 
Subjacente ao seu nível manifesto, comporta um outro conteúdo. É uma metáfora continuada, 
como tropo de pensamento, consistindo na substituição do pensamento em causa por outro, 
ligado ao primeiro por uma relação de semelhança.” (KOTHE, 1986: 91, grifo nosso). Não 
trataremos dessa distinção entre os termos ao longo do capítulo e abordaremos como metáfora 
a estratégia discursiva que, segundo a teoria apresentada acima, pode ser considerada por 
alguns teóricos como alegoria. 
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 D’onofrio (1980) classifica a metáfora em dois momentos: o retórico e o 

semântico. No primeiro momento, a metáfora seria “uma identidade construída 

por transferência de sentido de um lexema para outro”, que teria valor 

predicativo capaz de dar uma percepção especial a determinado objeto. O 

autor afirma que “a relação analógica ou de semelhança, própria da metáfora, 

atinge idéias e sentimentos, não apenas objetos, e envolve todo o enunciado, 

não só as palavras isoladamente consideradas.” (1980: 153). 

 Já no nível semântico, o autor define metáfora de forma discursiva, 

como uma estratégia que estabelece relação entre elementos sintagmáticos. 

Essa relação pressupõe a atribuição de qualidades a seres pertencentes a 

campos semânticos diferentes. Logo, a metáfora teria, sob essa perspectiva, 

uma função predicativa, implicando em caracterização e julgamento.  

 Tolentino (2000: 88) cita Lakoff, confirmando que “na maioria dos casos, 

o que está em evidência não é a verdade ou falsidade de uma metáfora, mas 

as percepções e inferências tiradas dela e as ações sancionadas por ela.”  

 Cavalcante (2002), citando os trabalhos de Fauconnier e Turner sobre a 

habilidade humana de produzir significados, admite que 

 

“o reconhecimento dos processos de identidade, 
igualdade e equivalência é o resultado de um complexo, 
criativo e inconsciente trabalho da mente humana. 
Apesar de inconscientes, os processos de identidade e 
oposição, igualdade e diferença são apreensíveis na 
consciência humana e, assim sendo, proveem uma forma 
natural de acesso aos processos desencadeadores da 
produção de significado.” (CAVALCANTE, 2002:75) 

 

 A metáfora funcionaria, assim, como um enquadre (frame), ou seja, uma 

“definição do que está acontecendo em uma interação, sem a qual nenhuma 

elocução (ou movimento ou gesto) poderia ser interpretado.” (TANNEN e 

WALLAT, 2002: 188) A metáfora guia a interpretação do leitor, fazendo-o 

perceber que espécie de jogo está sendo jogado. 

 A ironia imagética, para se construir, cruza seus caminhos com os da 

metáfora, até certo ponto. Mas, seguindo a diferenciação de Hutcheon (2000), 

afirmamos que, as forças interpretativas presentes na metáfora e na ironia são 

opostas. Na metáfora, cria-se uma semelhança entre elementos diferentes que 
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se unem através do discurso – e de nenhuma outra forma. É o discurso que 

cria essa semelhança e a lança no mundo real. A ironia, por outro lado, não 

cria apenas uma semelhança: ela é construída de tal forma que evidencia uma 

diferença através da semelhança. O ironista está interessado, não apenas em 

aproximar polos conceituais diferentes, mas em apontar, através de pistas de 

contextualização, que as diferenças entre os polos são seu foco. Quando 

Saramago constrói a imagem da jangada de pedra, ele não quer apenas 

comparar a Península Ibérica a uma nau que, mais uma vez na história, se 

lança ao mar. Ele pretende estabelecer, além dessa semelhança, a diferença 

entre a Península e o restante da Europa: há uma intenção crítica, escondida 

por trás da imagem que a faz dar um passo além da metáfora e tornar-se 

ironia.  

 Kothe (1986:9,10) diz que  

 

“a força da metáfora é proporcional à quantidade e 
qualidade de coisas que ela for capaz de sugerir de 
modo sintético. Ela é tanto mais surpreendente quanto 
mais distantes entre si forem os elementos da 
comparação. [...] Nos primeiros textos gregos em que a 
palavra metáfora foi usada, ela designava o movimento 
contínuo das patas dos cavalos, movimento em que a 
pata traseira vai tocar o mesmo ponto deixado pela pata 
dianteira.” 

 

A Jangada de Pedra é uma crítica social que trata da unificação da 

Europa e da franca inadaptação, a esse fenômeno, por parte da Península 

Ibérica, que flutuava à deriva, por assim dizer, sem uma identificação 

econômica, social e cultural marcante com os demais países europeus. O 

romance proporciona ao leitor o que chamamos aqui de ironia imagética. Trata-

se da construção de uma imagem, com palavras irônicas ou não, capazes de 

gerar, no interior da própria imagem, um quadro crítico, de ironia marcante. 

Enquanto a ironia linguística funciona apenas quando podem ser lembradas as 

palavras que a constroem, sendo, em alguns casos, necessário recordar toda 

uma frase ou um ditado popular para que o sentido seja alcançado, na ironia 

imagética a linguagem serve para construir uma imagem que, após finalizada, 

dispensa as palavras que a formaram e constitui, por si só, uma ironia brilhante 

e uma crítica desenhada na mente dos leitores. 
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Várias páginas do romance descrevem o rompimento dos montes 

Pireneus e o consequente deslocamento da Península Ibérica rumo ao oceano, 

deixando de fazer parte da Europa. A península (agora ínsula) flutua no oceano 

enquanto líderes políticos discutem o futuro da Europa e tecem comentários 

acerca da importância de Portugal e Espanha para o continente. Na página 31, 

o narrador descreve assim a primeira manifestação de afastamento da 

península: “Chegou o momento de dizer, agora chegou, que a Península 

Ibérica se afastou de repente, toda por inteiro e por igual, dez súbitos metros, 

quem me acreditará, abriram-se os Pireneus de cima a baixo, como se um 

machado invisível tivesse descido das alturas, introduzindo-se nas fendas 

profundas, rachando pedra e terra até ao mar.” E, continua, na página 39, 

“Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, um metro, dois metros, a 

experimentar as forças. As cordas que serviam de testemunho, lançadas de 

bordo a bordo, tal qual os bombeiros fazem nas paredes que apresentam 

rachas e ameaçam desabar, rebentaram como simples cordéis, algumas mais 

sólidas arrancaram pela raiz as árvores e os postes a que estavam atadas. 

Houve depois uma pausa, sentiu-se passar nos ares um grande sopro, como a 

primeira respiração profunda de quem acorda, e a massa de pedra e terra, 

coberta de cidades, aldeias, rios, bosques, fábricas, matos bravios, campos 

cultivados, com sua gente e os seus animais, começou a mover-se, barca que 

se afasta do porto e aponta ao mar outra vez desconhecido.” 

Linda Hutcheon distingue ironia de metáfora através do “aspecto 

semântico diferencial”, ou seja, “a identidade básica da ironia se constitui 

principalmente em termos de diferença e a da metáfora, em termos de 

similaridade” (2000: 99) 

 Para ilustrar e esclarecer essa diferença, usaremos um exemplo colhido 

na obra do próprio José Saramago: O Conto da Ilha Desconhecida. Nesse 

conto, um personagem masculino anônimo vai até o castelo real e se posta na 

“porta das petições” a fim de conseguir que o rei atenda seu pedido. O rei, de 

início, não se dá ao trabalho de comparecer para ouvi-lo, mas envia o primeiro-

secretário, que envia o segundo, que envia o terceiro, que acaba enviando a 

“mulher da limpeza”, que, como não tem subordinados, vai dizer ao homem 

que o rei anda ocupado e não virá tão cedo. O homem resolve esperar e só 
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sair de lá com o pedido atendido: quer que o rei lhe dê um barco para que 

possa ir em busca da ilha desconhecida.  

 O rei, após tamanha insistência, resolve atender ao pedido do homem 

que quer um barco. Pergunta-lhe se sabe navegar e ouve em resposta que a 

prática é a melhor instrutora. Aquilo parece ao rei uma grande loucura, mas, a 

fim de ver-se livre do homem inconveniente, dá-lhe um cartão para ser 

entregue ao dono do barco, confirmando a nova posse. Chegando ao porto, o 

homem logo identifica seu barco, que na verdade não passa de uma caravela, 

e se dá conta de que não está sozinho: a mulher da limpeza identificou-se com 

o sonho de encontrar a tal ilha desconhecida e fugiu do castelo para aventurar-

se na busca. O homem que agora tem um barco, mas ainda não tem 

tripulação, tenta recusar-se a levá-la, sem êxito. Como não consegue mais 

ninguém que queira acompanhá-lo no que parece uma loucura sem tamanho, 

aceita a companhia da mulher. 

 A mulher encarrega-se da limpeza do convés, o homem traz 

mantimentos para a viagem e ambos se preparam para seguir seu rumo ao 

oceano. “Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar 

na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda 

faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, A Ilha 

Desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma.” 

 Saramago, através do Conto da Ilha Desconhecida, cria uma metáfora 

acerca da necessidade do autoconhecimento. As relações entre a metáfora 

criada e o leitor são baseadas na similaridade, o leitor precisa identificar-se 

com a ideia apresentada, identificar os personagens e seus sentimentos e 

aproximá-los de seu universo, reconhecendo neles elementos não-ficcionais. A 

ironia, por outro lado, requer que se veja não a similaridade, mas as diferenças 

entre o dito e o não dito. Os sentidos múltiplos do texto ficam visíveis 

simultaneamente e, como já foi dito, produzem o efeito irônico através da 

intersecção entre si.  

 A metáfora poderia ser comparada a um papel semitransparente sobre 

um desenho, o qual permite ver e decalcar seus contornos, tornando-o 

reconhecível. A ironia seria mais comparável a máscaras sobrepostas, todas 

feitas em papel semitransparente, que permitiriam ver umas às outras e ao 
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próprio rosto por trás da última máscara. É nesse reconhecimento da máscara 

(o dito) e da face por trás dela (o não dito) que se constrói o efeito irônico.  

 Obviamente, como ocorre em todas as ironias analisadas – e em 

praticamente todos os discursos em uma sociedade – a ironia imagética 

precisa ser contextualizada em relação a elementos que não estão 

necessariamente presentes no texto (ou na imagem) irônico. É necessário 

entender que Portugal e Espanha são vistos como diferentes da maioria dos 

países europeus – em aspectos culturais, econômicos e militares, por exemplo. 

Ao mesmo tempo, não se pode afirmar com convicção que existe uma 

identidade europeia homogênea. Isso é demonstrado no romance, no seguinte 

trecho:  

 

“ Ainda que não seja lisonjeiro confessá-lo, para certos 
europeus, verem-se livres dos incompreensíveis povos 
ocidentais, agora em navegação desmastreada pelo mar 
oceano, donde nunca deveriam ter vindo, foi, por si só, 
uma benfeitoria, promessa de dias ainda mais 
confortáveis, cada qual com o seu igual, começamos 
finalmente a saber o que a Europa é, se não restam nela 
ainda parcelas espúrias que, mais tarde ou mais cedo, 
por qualquer modo se desligarão também. Apostemos 
que em nosso final futuro estaremos limitados a um só 
país, quintessência do espírito europeu, sublimado 
perfeito simples, a Europa, isto é, a Suíça.” 
(SARAMAGO, 2006: 139) 

 

 A confusão quanto à “europeização” de Portugal e Espanha ganha 

impulso no romance quando um personagem não identificado ousa escrever, 

ameaçadoramente, numa parede, as palavras: “nous aussi, nous sommes 

ibériques”. O narrador não sabe dizer se isto se deu na França e aumenta a 

confusão ao julgar que pode ter sido na Bélgica ou em Luxemburgo. “Mas”, 

continua a narrativa, 

 

“A frase saltou as fronteiras, e depois de as ter saltado 
verificou-se que afinal já havia aparecido também nos 
outros países, em alemão Auch wir sind Iberisch, em 
inglês We are iberians too, em italiano Anche noi siamo 
iberici, e de repente foi como um rastilho, ardia por toda 
parte em letras vermelhas, pretas, azuis, verdes, 
amarelas, violetas, um fogo que parecia inextinguível, em 
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neerlandês e flamengo  Wij zijn ook Iberiërs, em sueco Vi 
ocksa är iberiska, em finlandês Me myöskin olemme 
iberialaisia, em norueguês Vi ogsa er iberer, em 
dinamarquês Ogsaa vi er iberiske, em grego Eímaste 
íberoi ki emeís, em frísio Ek Wv Binne Iberariërs, e 
também, embora com reconhecível timidez, em polaco 
My tez’jestesmy iberyjczykami, em búlgaro Nie sachto 
sme ibercamia. Mas o cúmulo, o auge, o acme, palavra 
rara que não voltaremos a usar, foi quando nos muros do 
Vaticano, pelas veneráveis paredes e colunas da 
basílica, no soco da Pietà de Miguel Ângelo, na cúpula, 
em enormes letras azul-celestes no chão da Praça de 
São Pedro, a mesmíssima frase apareceu em latim, Nos 
quoque iberi sumus, como uma sentença divina no 
majestático plural.” (SARAMAGO 2006:140) 

 
 Este é o cenário construído para a imagem crítica de uma jangada de 

pedra a flutuar pelo Oceano Atlântico. A ironia reside também no fato de, 

séculos atrás, durante as Grandes Navegações, os ibéricos terem se lançado 

ao mesmo oceano em caravelas, em busca de novos mundos. Agora, 

colocados, sem opção, num bloco de terra e pedra, flutuam à deriva em busca 

de identidade nacional e continental.  

 Levando em conta o que dissemos até aqui sobre a ironia imagética, 

podemos perceber que, em A Caverna, Saramago constrói mais uma ironia 

desse tipo. Ao apresentar uma releitura do mito platônico, pintando a imagem 

da caverna social e capitalista onde se inserem os valores ocidentais, o autor 

nos convida a refletir numa crítica que dispensa as palavras exatas de sua 

construção e se fixa na imagem por elas gerada.  

 A ideia do romance é mais abrangente que a de Platão – Saramago 

aponta a existência de inúmeras cavernas possíveis, não de apenas uma 

possibilidade de mundo real. Isso é feito no romance, sutilmente, ao se 

descreverem lugares como o forno da olaria Algor e o Centro.  

 Para exemplificar, notemos como é descrito o forno da olaria, que 

funciona no quintal da casa de Cipriano Algor, o qual trabalha desde o início da 

vida nesta profissão que herdou do pai e do avô. A narrativa apresenta assim 

um sonho de Cipriano acerca do forno:  

 

“Uma vez que se trata de um sonho, não há que 
estranhar esse último ponto. Estranhável, sim, por muitas 
liberdades e exageros que a lógica onírica autorize ao 
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sonhador, é a presença de um banco de pedra lá dentro, 
um banco exatamente igual ao das meditações, e de que 
Cipriano Algor só pode ver a parte de trás do recosto, 
porquanto, insolitamente, este banco está virado para a 
parede do fundo, a não mais que cinco palmos dela. [...] 
Cipriano Algor deslizou suavemente entre uma das 
extremidades do banco e a parede lateral que lhe 
correspondia, e sentou-se. [...] Ora, no instante preciso 
em que os dedos de Cipriano Algor iam tocar a parede, 
uma voz vinda de fora disse, Não vale a pena acenderes 
o forno. A inesperada ordem era de Marçal, como foi 
também dele a sombra que durante um segundo 
perpassou na parede do fundo para logo desaparecer. 
Cipriano [...] fez um movimento para voltar-se e perguntar 
por que motivo não valia a pena acender o forno e que 
vem a ser isso de me tratares por tu, mas não conseguiu 
virar a cabeça. A sombra já não estava, a ela não podia 
fazer perguntas, na vã e irracional suposição de que uma 
sombra tenha língua para articular respostas, mas os 
harmónios suplementares das palavras que Marçal havia 
proferido ainda continuavam a ressoar entre a abóbada e 
o chão, entre uma parede e a outra parede. [...] Agora até 
lhe parecia que as palavras que a voz do genro dissera 
tinham sido outras, e ainda mais enigmáticas, Não vale a 
pena que se sacrifique.” (SARAMAGO, 2000: 194, 195) 

  

 Notamos a imensa similaridade na descrição do forno com a caverna 

descrita por Platão em A República. Cipriano não podia mover a cabeça, via 

apenas vultos e ouvia vozes e ecos cujo significado era dúbio. O sonho de 

Cipriano continua: 

 

“Cipriano Algor pensou que o melhor, o mais fácil, seria 
levantar-se simplesmente do banco de pedra e ir lá fora 
perguntar ao genro que diabo de conversa era aquela, 
mas sentiu que o corpo lhe pesava como chumbo, ou 
nem sequer isso, que em verdade nunca será o peso do 
chumbo tanto que o não consiga erguer uma força maior, 
o que ele estava era atado ao recosto do banco, atado 
sem cordas nem cadeias, mas atado. Experimentou outra 
vez virar a cabeça, mas o pescoço não lhe obedeceu.” 
(SARAMAGO, 2000: 196) 

 
 
 Em pouco tempo, ainda sonhando e preso a esta caverna, Cipriano 

ouviu a voz do genro a comunicar-lhe que havia outras possibilidades lá fora: 

como guarda recém-promovido, Marçal levaria Cipriano e Marta para viver no 
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Centro. Cipriano vê-se obrigado, não mais no sonho, mas quando este se 

realiza, a mudar-se com o genro e a filha. O Centro mostra ser, então, a 

caverna de Marçal. Todas as propagandas sobre a superioridade da vida 

dentro dessa cidade fechada agem sobre o personagem a ponto de fazê-lo 

acreditar que não existe mais nenhuma possibilidade de vida digna em outro 

lugar. É só quando se encontra, já no desfecho do romance, uma caverna 

idêntica à que Platão descreve que Marçal e Cipriano percebem a realidade: ao 

sair de uma caverna, é inevitável entrar em outra e viver requer conhecer 

outras cavernas para, depois de ter visto, poder escolher. 

 A ironia imagética requer um suporte que permita a sua construção 

através de muitas palavras, narrativas inteiras, explicações contextuais, e isso 

não se mostra viável num outdoor ou em páginas de uma revista. Por isso, no 

romance, esse tipo de ironia parece ter um meio mais propício do que na 

propaganda. Ressaltamos que, embora tenhamos analisado a ocorrência mais 

provável de uma construção irônica em determinado gênero, não podemos 

concluir que nunca ocorrerão em gêneros inesperados. Como assevera Miller 

(2009), os gêneros são dinâmicos e não estanques, podendo mudar de acordo 

com os propósitos comunicativos.  
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CAPÍTULO 5 

A IRONIA, O TEXTO E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

______________________________________________________________________ 

 
Vemos a sociedade e a ordem social não nos indivíduos 

 ou nos grupos, mas naquilo que existe entre  

os indivíduos e os grupos – isto é, as  

comunicações e os sistemas comunicativos. 

(Bazerman)  

 

 Visto que o discurso, com todas as suas estratégias, se faz no uso, 

torna-se necessário analisar os usos sociais da ironia nos gêneros estudados. 

Como a propaganda e o romance refletem esses usos? Qual é o público-alvo 

de cada gênero e quais as estratégias de alcance desse público através do 

discurso irônico?  

Os gêneros são, segundo Miller (2009), formas de agir em sociedade. 

Assim, a teoria dos gêneros pode nos ajudar a compreender como o papel de 

cada gênero é determinado pelas necessidades comunicativas da sociedade 

em que estes existem e como revelam, ao mesmo tempo em que moldam, 

essas necessidades e as intenções comunicativas de quem os utiliza. Para 

Bazerman (2006:138),  

 
“teorias são úteis na medida em que oferecem uma 
orientação que nos ajuda a conhecer o mundo mais 
intimamente, que nos apontam aspectos e eventos 
particulares do mundo para investigar em detalhe, e que 
nos salvam de uma possível desorientação frente ao 
sempre crescente amontoado de detalhes nas nossas 
explicações. Teorias são também úteis por nos ajudarem, 
como sujeitos sociais ativos, a nos orientarmos em 
situações novas, por nos revelarem aspectos subjacentes 
de nossas situações correntes e por nos fornecerem 
guias para nossas ações. Em suma, as teorias são 
ferramentas aplicadas para a reflexão sobre nossa 
condição e nossas possibilidades.” 

 
 

Bhatia (2009: 160) vê na teoria dos gêneros uma tentativa de responder 

à pergunta: “por que os membros de comunidades discursivas específicas 

usam a língua da maneira como fazem?” Para o autor, 
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 “A resposta não leva em consideração somente 
fatores sócio-culturais, mas também fatores cognitivos, 
tentando, dessa forma, esclarecer não apenas os 
propósitos comunicativos da comunidade discursiva em 
questão, mas também as estratégias cognitivas 
empregadas por seus membros para atingir esses 
propósitos.” (BHATIA 2009:160) 

 

 A fim de demonstrar a importância do contexto situacional para a 

compreensão de um dado gênero, Bhatia (2009:163) cita a ilustração de 

Fairclough sobre uma mulher em consulta a seu ginecologista. Na hora de 

fazer um exame interno, o médico diz “relaxe o máximo possível, serei o mais 

delicado que puder”. O contexto da consulta ginecológica é que permite à 

paciente interpretar o evento como um encontro médico, não um encontro 

sexual. Da mesma forma, as pistas de contextualização (GUMPERZ, 2002) 

favorecem a interpretação de um discurso como ironia, por indicar dentro de 

que parâmetros ele deve ser compreendido. 

 Algumas propagandas analisadas neste trabalho apresentam um alto 

grau de criatividade. O que nos permite reconhecer esses textos como parte do 

gênero propaganda? Conforme Bhatia (2009:170):  

 

“As convenções de gênero são frequentemente 
exploradas pelos membros experientes das comunidades 
discursivas para criar novas formas; contudo, tal 
liberdade, inovação, criatividade e exploração, seja como 
for que a chamemos, invariavelmente se realiza antes 
dentro do que fora das fronteiras do gênero, não importa 
como estas sejam estabelecidas [...]. A inovação nunca é 
uma atividade completamente livre. A natureza da 
manipulação do gênero é realizar-se invariavelmente 
dentro dos limites amplos dos gêneros específicos e ser, 
frequentemente, muito sutil.”  

 

Quando o autor de uma propaganda propõe o texto de forma irônica, a 

expectativa do leitor – de estar diante de um texto que se propõe a ser 

apelativo e persuasivo de forma direta – se quebra e cede lugar a uma nova 

percepção do discurso. No entanto, o gênero permanece o mesmo, pois sua 

finalidade, ou função social, continua: o discurso é construído de forma a 

persuadir o leitor e apenas faz isso por um caminho diferente do habitual.   “O 
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aspecto decisivo em tais associações é que elas comunicam melhor no 

contexto daquilo que já é familiar. Em tais contextos, as palavras, por si sós, 

não portam significados; é a experiência que lhes confere o efeito desejado.” 

(BHATIA, 2009:170) 

Embora haja certo grau de liberdade na composição de um gênero, 

quanto à forma e ao conteúdo, bem como às estratégias utilizadas para que 

esse gênero cumpra sua função social, existem convenções que fazem aquele 

gênero ser diferente de todos os outros. Essas convenções são socialmente 

estabelecidas e adequadas ao uso social que se faz do gênero. Bhatia assim 

se expressa acerca dessas convenções:  

 

“As convenções genéricas dão expressão 
apropriada às intenções comunicativas dos escritores de 
gêneros, por outro lado, estes também tentam adequar 
suas intenções às expectativas dos leitores a que se 
dirigem. Isso só é possível quando todos os participantes 
compartilham não só o código, mas também o 
conhecimento do gênero, o que inclui conhecer sua 
construção, interpretação e uso.” (BHATIA, 2009:185)  

 
 

 Segundo Miller (2009:22), “a compreensão de gênero pode ajudar a 

explicar a maneira como encontramos, interpretamos, criamos e reagimos a 

textos particulares.”  Para a autora,  

 

“no centro da ação encontra-se um processo de 
interpretação. Antes de podermos agir, precisamos 
interpretar o ambiente material indeterminado; definimos, 
ou ‘determinamos’, uma situação. Em outras palavras, 
nosso estoque de conhecimentos é útil apenas na 
medida em que pode ser relacionado a novas 
experiências: o novo é tornado familiar através do 
reconhecimento de similaridades relevantes.” (MILLER 
2009:30). 

 
 

Ao se confrontar com um texto exposto em outdoor ou nas páginas de 

uma revista, entre uma matéria informativa e outra, o leitor deduz, antes 

mesmo de lê-lo, dado o suporte, que se trata de uma propaganda. Da mesma 

forma, ao ler um romance, o leitor não espera que os fatos relatados através de 
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gêneros como cartas, certidões ou trechos de livros de História, sejam 

verídicos. O conhecimento das convenções genéricas e do suporte utilizado 

para veicular os gêneros desperta no leitor uma expectativa quanto ao discurso 

apresentado e à interpretação adequada. A quebra nesta expectativa favorece 

a compreensão do efeito irônico. Ou, como diz Miller,  

 
 “A forma modela a resposta do leitor ou ouvinte à 
substância ao fornecer uma instrução, por assim dizer, 
sobre como perceber e interpretar essa orientação que 
dispõe a audiência a antecipar, a se sentir gratificada, a 
responder numa certa maneira. Vista assim, a forma se 
torna um tipo de metainformação, com valor semântico 
(como informação) e valor sintático (ou formal).” 
(MILLER, 2009:34) 

 
 Essas convenções “semânticas” e “sintáticas” são culturalmente 

estabelecidas e baseiam-se nas necessidades comunicativas da sociedade. 

Assim como as ferramentas criadas por um povo refletem o modo de vida e as 

necessidades desse povo – em suma, sua cultura – assim também os gêneros 

produzidos em uma sociedade são espelho das práticas sociais ali existentes. 

É isso o que Miller diz ao afirmar que 

 
 “O gênero é um artefato cultural passível de ser 
interpretado como uma ação recorrente e significativa. 
[...] “Chamar gênero de ‘artefato cultural’ é um convite a 
vê-lo da forma como um antropólogo vê um artefato 
material de uma civilização antiga, como um produto, que 
tem funções particulares, que se encaixa dentro de um 
sistema de funções e de outros artefatos.” (MILLER, 
2009: 45,49) 
 

 As propagandas, bem como os romances, não deixam de exercer certo 

grau de poder sobre o público: o poder sutil da influência. Miller nos convida a 

ver o gênero “como um constituinte específico e importante da sociedade, um 

aspecto principal de sua estrutura comunicativa, uma das estruturas de poder 

que as instituições exercem.” (MILLER, 2009:52) Por ser mais sutil o poder da 

influência, é mais difícil abusar dele, visto que seu uso é legítimo e o abuso 

acarretaria a ruína dos próprios alicerces de seu propósito comunicativo. Mas, 

para ampliar a força de influência desses gêneros, usam-se estratégias 

discursivas que visam à sobrelevação das propagandas dentre um amontoado 
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de informações com que o público é bombardeado diariamente e que deixa 

como principal sequela a apatia – a apatia do público é o mal contra o qual têm 

de lutar os profissionais de publicidade e propaganda. Quanto ao romance, o 

leitor muitas vezes desenvolve a expectativa de encontrar em suas páginas 

uma ficção com a qual se identifique individual, coletiva ou nacionalmente, e, 

ao se deparar com a ironia, percebe que a identificação ofende sua face. Cabe 

ao autor construir seu texto de modo a atingir as parcelas desejadas da 

sociedade e fazê-las refletir sobre o ponto ironizado.  

 Bazerman afirma que  

 
“cada texto bem sucedido cria para seus leitores um fato 
social. Os fatos sociais consistem em ações sociais 
significativas realizadas pela linguagem, ou atos de fala. 
Esses atos de fala são realizados através de formas 
textuais padronizadas, típicas e, portanto, inteligíveis, ou 
gêneros, que estão relacionadas a outros textos e 
gêneros que ocorrem em circunstâncias relacionadas.” 
(BAZERMAN, 2006:22 grifos do autor) 

 

 A função da propaganda é persuadir seu público-alvo, criar para ele uma 

possível realidade diferente e apresentá-la como necessidade. Dessa forma, a 

propaganda reveste-se de poder, o que, para Van Dijk (2008:42,43), manifesta-

se sob 8 características: (1) o poder social existe naturalmente nas relações 

entre grupos, classes ou outras formações sociais; (2) as relações de poder 

são manifestadas, tipicamente, na interação; (3) o poder social costuma ser 

indireto e agir sobre a mente da pessoas; (4) o poder precisa de uma base 

socialmente disponível para ser aceito pelo grupo ; (5) a preservação do poder 

se dá apenas se forem conhecidos os desejos e aspirações do grupo, através 

dos quais se dá a manipulação emocional da sociedade; (6) o exercício do 

poder não se limita a uma forma de ação, mas consiste em interação social, em 

que é possível o exercício de um contrapoder revolucionário; (7) “ o exercício e 

a manutenção do poder social pressupõem uma estrutura ideológica. Essa 

estrutura, formada por cognições fundamentais, socialmente compartilhadas e 

relacionadas aos interesses de um grupo e seus membros, é adquirida, 

confirmada ou alterada, principalmente, por meio da comunicação e do 

discurso” e (8) o poder precisa ser analisado levando-se em conta as possíveis 

formas de contrapoder e resistência. 
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 As propagandas – e também os romances – exercem o sutil poder da 

influência, através da manipulação emocional do público-alvo, precisando 

adaptar-se a valores culturais, políticos e ideológicos. Para isso, ambos os 

gêneros podem utilizar-se do discurso irônico: ao quebrar as estruturas de 

expectativa dos leitores, abre-se uma possibilidade interpretativa nova e, com 

ela, o caminho para a persuasão a determinada ideologia ou atitude. 
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CONCLUSÕES 

______________________________________________________________________ 

 

Consideramos que a ironia não é apenas um meio de expressar o 

contrário do que é dito, mas de significar algo diferente – o contrário, às vezes, 

mas, não sempre – do enunciado. Essa diferença entre o que é dito e o que se 

quer dizer gera uma quebra no que Tannen e Wallat (2002) chamam de 

“estruturas de expectativa”, sobre as quais se constrói toda e qualquer 

interação. Para nós, é fundamental para o efeito irônico.  

Conceituamos ironia como uma estratégia discursiva que envolve, então, 

dois aspectos fundamentais: a quebra das estruturas de expectativa e a 

possibilidade de interpretação em pelo menos dois sentidos distintos, que 

conservam entre si uma zona de intersecção interpretativa. Não são, 

necessariamente, as múltiplas interpretações possíveis ao texto irônico que 

importam, mas um movimento oscilante e constante entre eles – é na área de 

intersecção entre o que se disse e o que se inferiu que se constrói a ironia. A 

crítica não é obrigatória para produzir o efeito irônico, mas costuma existir 

quando o texto tem funções moralizantes ou denunciadoras.  

Analisamos neste trabalho como se dá a construção da ironia sob três 

vertentes que identificamos a partir dos dados de nossa pesquisa: as ironias 

linguísticas, que utilizam, predominantemente, mecanismos verbais em sua 

construção; as ironias multimodais, que mesclam mecanismos verbais e 

pictóricos e a ironia imagética, em que as palavras usadas – as quais não são, 

necessariamente, irônicas – geram uma imagem crítica, de ironia marcante. 

Nosso estudo se fez através de descrição e análise, o que favoreceu a 

catalogação das estratégias de construção da ironia linguística. Ao fazer essa 

catalogação, não estamos encerrando o fenômeno irônico em moldes rígidos. 

Nossa metodologia se faz numa tentativa de organizar textualmente elementos 

recorrentes nas amostras analisadas. Dessa forma, a ironia linguística – 

presente em todos os gêneros analisados, dado seu caráter 

predominantemente verbal – apresentou-se, no corpus analisado, construída 

por sete estratégias: dessacralização, ridicularização, homonímias, 

deslocamento de sentido de ditados populares e de frases célebres, repetição 

e apresentação de fatos contrários ao que se quer dizer. 
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A ironia linguística construída através da dessacralização evidencia o 

tratamento banal de um tema considerado tabu, o que quebra as estruturas de 

expectativa que a sociedade costuma ter para o discurso, gerando 

possibilidades plurais de interpretação e a percepção de um discurso irônico. 

A ridicularização ocorre quando um tema que não é encarado como tabu 

ou como sagrado é caricaturado através da ironia, o que faz determinadas 

atitudes, como a irresponsabilidade no trânsito, serem vistas como indignas de 

serem imitadas, visando à conscientização do público-alvo da ironia.  

As homonímias - palavras com a mesma forma escrita, a mesma 

pronúncia e sentidos contrastantes – permitem um jogo verbal capaz de 

multiplicar as possibilidades interpretativas de um discurso e romper as 

expectativas do leitor, gerando, acoplada à carga crítica ou não, a sensação de 

ironia. 

 O deslocamento de sentido de ditados populares ou de frases célebres 

limpa a poeira do sentido cristalizado pelo uso social, quebrando as 

expectativas do leitor e ampliando seus horizontes interpretativos. Isso costuma 

abrir as portas para a comicidade e a crítica, o que potencializa o efeito irônico 

do texto. 

 A repetição de termos é condenada pelos gramáticos como vício a ser 

abolido da escrita. Mas, pode funcionar como estratégia de quebra na 

expectativa dos leitores, fazendo-os imaginar que há alguma possibilidade 

interpretativa adicional por trás das palavras repetidas. Essa estratégia 

favorece o efeito irônico, associando-o à comicidade e ao prazer de desvendar 

novos caminhos interpretativos.  

Talvez a maneira mais pungente de ironia, enquanto expressão 

paradoxal, seja apresentar como verídico um fato conhecido, unanimemente, 

como falso. Nesse caso, o argumento é mais decisivo para o reconhecimento 

da ironia do que o tom usado em sua apresentação. 

A propaganda tem por objetivo persuadir, mas como a ironia tende a ser 

encarada como estratégia de ofensa à face, poucos são os textos desse 

gênero que ousam utilizá-la. Quando o objetivo do texto é moralizante, por 

outro lado, a propaganda favorece a utilização da ironia, especialmente quando 

é parte de um discurso denunciador ou de cunho político. O sentido irônico do 

texto precisa ser sinalizado através de pistas. 
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O discurso, de forma geral, não se limita a dois participantes, mas 

envolve pessoas que não necessariamente são os alvos da interação. 

Conforme Goffman (2002) muito bem salienta, existe o fato de que a interação 

se dá no âmbito visual e auditivo de pessoas que não são participantes 

ratificados.  Podemos aplicar a teoria de Goffman aos textos escritos, que 

também são uma espécie de interação, tendo uma função social definida e 

visando a despertar reações do seu público. Propagandas lançadas às ruas 

através de outdoors e revistas informativas muitas vezes atingem leitores que 

não são seu público-alvo, os quais, devido a seu conhecimento cultural, podem 

captar o efeito irônico presente nos textos. 

As pistas de contextualização estão presentes em qualquer interação, 

ajudando a identificar os estereótipos e conhecimentos prévios que, segundo 

Gumperz (2002), orientam as possíveis interpretações de uma interação, pois 

uma elocução é passível de ser interpretada de várias maneiras – as pessoas 

decidem como farão suas interpretações baseadas no que está acontecendo 

no momento da interação. Muitas vezes, a pista que contextualiza, ou sinaliza, 

uma ironia reside na junção entre palavra e imagem num texto multimodal.  

Analisamos, neste trabalho, propagandas veiculadas em outdoors e em 

revistas informativas – suportes que possibilitam a mistura de elementos 

verbais e pictóricos. As imagens não servem apenas para dar destaque ao 

texto e chamar a atenção do público – são parte do discurso, tão relevantes à 

interpretação quanto os aspectos verbais. O tipo de ironia a que chamamos, 

neste trabalho, de multimodal é aquela construída com elementos verbais e 

pictóricos, cuja junção é essencial ao efeito irônico. Se um desses elementos 

for retirado, perde-se o sentido irônico nesse tipo de ironia. 

 O terceiro grupo abordado nessa pesquisa foi o da ironia imagética, a 

qual é construída através de palavras que não precisam ser irônicas, mas que 

são capazes de gerar uma imagem mental plena de ironia. A ironia imagética 

requer um suporte que permita a sua construção através de muitas palavras, 

narrativas inteiras, explicações contextuais, e isso não se mostra viável num 

outdoor ou em páginas de uma revista. Por isso, no romance, esse tipo de 

ironia encontra meio mais propício a seu desenvolvimento do que nas 

propagandas. Ressaltamos que, embora tenhamos analisado a ocorrência 

mais provável de uma construção irônica em determinado gênero, não 
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podemos concluir que nunca ocorrerão em gêneros inesperados. Como 

assevera Miller (2009), os gêneros são dinâmicos e não estanques, podendo 

mudar de acordo com os propósitos comunicativos.  

 As propagandas e os romances manipulam emocionalmente o público, 

exercendo assim o sutil poder da influência, que gera a necessidade, para bem 

funcionar, de adaptação do discurso a valores culturais, políticos e ideológicos. 

Para isso, ambos os gêneros podem utilizar-se do discurso irônico: ao quebrar 

as estruturas de expectativa dos leitores, abre-se uma possibilidade 

interpretativa nova e, com ela, o caminho para a persuasão a determinada 

ideologia ou atitude. 

 As ironias em propagandas e romances se assemelham por serem 

construídas através da palavra escrita e sinalizadas por de pistas discursivas, 

que indicam ao leitor a possibilidade de interpretações em sentidos plurais. 

Distinguem-se, na construção, pelo uso de diferentes suportes, o que favorece, 

no caso dos romances, o uso da ironia imagética, que se constrói, geralmente, 

através de uma narrativa. As propagandas, por disporem de suporte com 

menor espaço, utilizam-se de recursos que favorecem o uso de ditados 

populares ou outras estratégias passíveis de formulação em poucas palavras, 

construindo, assim, ironias linguísticas, bem como da associação entre 

palavras e imagens, alicerce da ironia multimodal.  

Não tivemos como objetivo fazer uma tipologia universal da ironia, mas 

abordar esse fenômeno de uma maneira capaz de explicar os dados da 

pesquisa, com foco na formulação do discurso irônico. Cabe a um trabalho 

futuro a análise do fenômeno irônico sob a perspectiva cognitiva, privilegiando, 

não as estratégias de sinalização da ironia, mas o papel ativo do interpretador 

na percepção das pistas e, consequentemente, do efeito irônico do discurso. 
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