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O objetivo deste trabalho foi analisar uma sequência didática de Português, os gêneros do
discurso em circulação e os modos de leitura adotados pelo professor numa turma da segunda
fase do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública. Trata-se de um trabalho que se
fundamenta nos pressupostos teóricos da enunciação e dos gêneros do discurso de Bakhtin e seu
Círculo, que tomam a leitura como ato interlocutivo, implicando uma compreensão responsiva
ativa na construção dos sentidos. A coleta de dados mediante observação participante envolveu
estudo exploratório, gravações em vídeo da rotina da sala de aula, entrevistas semiestruturadas,
análise dos gêneros do discurso em circulação e das práticas de leitura. Seguiu-se a análise dos
dados numa perspectiva de base enunciativa, inspirada no conceito de compreensão responsiva
ativa de Bakhtin (1952-1953/1979) e no arcabouço teórico de Vygostky (1934) a respeito de
aprendizagem, desenvolvimento e mediação. Foi possível identificar, nos episódios em sala de
aula, a coexistência de conflitos de diferentes palavras ideológicas ou linguagens sociais,
manifestados nas situações de comunicação. Desse modo, defende-se uma maior consciência de
natureza pluridiscursiva da língua e da linguagem para que o trabalho do professor contemple e
valorize a palavra em sua dimensão persuasiva. Os resultados da investigação realizada
destacaram a emergência de o ensino da leitura figurar em todas as disciplinas do currículo
escolar. Na interação em sala de aula, o ato de leitura se desvelou como um processo de
compreensão ativa, em que as palavras do outro constituíram elos na cadeia da enunciação
verbal, ligando-se e construindo novos sentidos, o que, portanto, possibilitou a ampliação das
capacidades de leitura dos alunos.

1. Introdução

O objetivo com este trabalho é examinar as práticas de leitura na segunda fase do Ensino
Fundamental na rede pública. Originou-se nos problemas de leitura das escolas, por meio dos
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quais se constatou que muitos alunos não conseguiam ultrapassar a localização de informações
presentes nos textos, ou seja, não participavam ativamente do processo de leitura enquanto
leitores proficientes.

Esse desinteresse e a dificuldade de leitura não passam despercebidos pela sociedade. Eles
são focalizados na falta de pessoas qualificadas para o mercado de trabalho e na influência que
têm nas avaliações de desempenho realizadas com alunos do Ensino Fundamental e Médio como
o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). O resultado divulgado por essas avaliações revelam quão precária é a leitura realizada
pelos alunos. Além desses programas, o Brasil tem participado, desde 2000, do Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Esse programa tem como objetivo produzir
indicativos sobre a realidade educacional do país, avaliando o desempenho dos alunos na faixa
etária dos 15 anos, idade que pressupõe o término da Educação Básica.

Esse quadro mostra, também, que nas últimas décadas tem crescido a demanda pela
leitura e pelo domínio da linguagem escrita em todas as áreas da vida social. Essa demanda
envolve o contexto brasileiro e o mundial, que enfatiza o domínio das diversas capacidades de
linguagem, em especial as capacidades de leitura, como condição para acesso ao conhecimento, à
participação social e ao exercício da cidadania.

Embora os resultados da aprendizagem obtidos por meio de avaliações dos sistemas de
ensino demonstrem o fracasso escolar na formação de leitores, pouco conhecemos sobre as
práticas de leitura em todos os níveis de ensino.

No entanto, não se pode negar que várias tentativas de modificar essa realidade têm sido
feitas tanto pelas pesquisas críticas quanto pelas que propõem um instrumento alternativo de
ensino-aprendizagem de leitura que leve o aluno a desenvolver seu senso crítico e a posicionar-se
diante de um texto lido, transformando-se num leitor ativo.

Importantes pesquisas abordam a leitura com diferentes objetivos, dentre os quais autores
como Kleiman (1995, 1998); Soares (1998, 2003), que discutem a leitura com foco no
letramento; Schneuwly e Dolz (2004) e Rojo (2001, 2004 e 2009), que convocam a noção de
gêneros do discurso para favorecer o ensino da leitura e da produção de textos escritos e orais,
bem como o desenvolvimento das capacidades de ação, capacidades discursivas e capacidades
linguístico-discursiva.

Para aprofundar os conhecimentos sobre o ensino de leitura, alguns conceitos teóricos são
fundamentais, como o de letramento. Trata-se de um fenômeno universal, estreitamente ligado às
inúmeras práticas sociais, diferentes em cada contexto e situação, que circulam pela vida
cotidiana de uma comunidade.

Como as práticas de letramento estão associadas a diferentes domínios da atividade
humana, envolvem valores, atitudes e relações sociais. Contemplar essas práticas é papel da
escola, mas se torna uma questão problemática que acompanha o aluno desde a Educação Básica,
passando pelo Ensino Superior e prosseguindo pela vida social.

Entre as concepções que subjazem às práticas escolares de leitura encontram-se dois
modelos de letramento descritos por Street (1984), citados por Kleiman (1995) e Soares (1998,
2003): um que valoriza a dimensão individual, o modelo autônomo de letramento e outro que
valoriza a dimensão social, o modelo ideológico de letramento.

Por ser um problema a ser enfrentado, primordialmente, pela escola, principal agência de
letramento, a relação entre o contexto sociocultural e os usos da leitura e da escrita também põe
em discussão a formação docente. Professor leitor é aquele que lê para conhecer, para ficar
informado, para aprimorar a sensibilidade estética e também para posicionar-se diante dos fatos e
das ideias que circulam nos e por meio dos textos.
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Nesse sentido, este trabalho está embasado no quadro da pesquisa sócio-histórico-cultural
de Vygotsky (1930, 1934) nas questões de ensino-aprendizagem e em Bakhtin (1929, 1934-
1935/1975) nas questões de linguagem. Com base na teoria da enunciação bakhtiniana, a leitura
foi compreendida como um processo de compreensão ativa, no qual os múltiplos sentidos em
circulação no texto são constituídos com base em uma relação dialógica entre autor, leitor e texto.

2. Os problemas no ensino de leitura no Brasil

Historicamente a capacidade de ler sempre foi considerada essencial à realização pessoal
e, atualmente, muitos defendem a ideia de que o progresso social e econômico de um país
depende muito do acesso aos conhecimentos indispensáveis transmitidos pela palavra, seja ela
impressa, seja digital. E é na escola que podem-se identificar evidências do crescimento do
público leitor. Mas é também ela que nos mostra – diante do número alarmante – os baixos
índices de proficiência em leitura, dos limites na formação específica dos professores para
trabalhar as questões relativas à leitura.

Rossi (2003) afirma que a crise da leitura exige que se aborde o modo como a leitura,
livros e leitores vêm sendo tratados na escola. Também Fernandes (2004) ao analisar as práticas
de leitura no Brasil, bem como as representações da escola, dos professores e do ensino na
literatura infanto-juvenil a partir da década de 1980, verificou que, de modo geral, as práticas de
leituras nas escolas não estão dando condições ao aluno de participar ativamente da
transformação social. Os dados ainda atestam que no Brasil não se criou uma política pública
para a leitura que cuidasse, também, da formação do professor.

Cabe ressaltar que na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil afirma-se que o brasileiro
está lendo mais, porém o Brasil está longe de ser um país de leitores. De acordo com a pesquisa,
a escola tem importante papel na formação do leitor e é a escola que faz o Brasil ler. Assim, dos
4,7 livros lidos por habitante/ano, 3,4, incluindo os didáticos, são indicados pela escola. Desse
modo, “o Brasil está estudando e é a partir da escola que os brasileiros entram em contato com a
leitura e, por meio dela, acessam os livros, independentemente de sua classe social” (Lázaro;
Beauchamp, 2008: 74). Os pesquisadores ainda afirmam que, depois da mãe, os professores são
os maiores incentivadores da prática de leitura.

Os dados apresentados por esta pesquisa traçam o perfil do leitor brasileiro, o que faz dela
um instrumento de fundamental importância para nortear a formulação de políticas públicas
visando a formação de leitores e à democratização do livro. Nesse contexto, a leitura se revela
hoje como o grande desafio do ensino. Considerada o principal lócus promotor do aprendizado, a
escola falha por não dialogar com o universo de origem dos alunos, invalidando suas experiências
e expressões.

Um grupo de pesquisadores, entre eles, Gee (1999, 2000, 2001); Barton e Hamilton
(1998); Geraldi (1997); Brait (1997, 2001, 2005); Cafiero (2005) e Rojo (2001, 2004 e 2009)
revisitam conceitos bakhtinianos que contribuem para a discussão da leitura como prática social e
como processo de co-construção de sentidos, no qual autor e leitor participam de situações
enunciativas. Em sintonia com a perspectiva bakhtiniana destacam que o texto só existe na
relação leitor e autor. Leitura é interação. O autor construiu o seu texto no diálogo com outros
textos e o leitor elabora sua compreensão, tendo como suporte as contribuições do autor. Como
ato polifônico e dialógico, a leitura implica conteúdo e processo. O sentido da leitura é construído
nessa relação.
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Recentes pesquisas, como as de Rojo (2001), Jurado (2003), Lodi (2004), inscritas no
âmbito dos estudos sobre letramento e fundamentadas nos pressupostos teóricos da enunciação e
dos gêneros de discurso de Bakhtin e seu Círculo, consideram a leitura como ato interlocutivo,
implicando sempre uma compreensão responsiva ativa na construção dos sentidos. Essas
pesquisas foram desenvolvidas no contexto da sala de aula, buscando compreender a leitura em
momentos e situações diversas do espaço escolar.

Assim, para as teorias da vertente discursiva e enunciativa, a leitura é compreendida como
linguagem e, como tal, constituída e constitutiva nas/das práticas de interação social. Como a
determinação dessas práticas é de natureza histórica e cultural, assumem significados distintos
para cada grupo social, por isso, o foco do estudo desloca-se para as questões relativas ao
letramento.

Por todas essas razões, a leitura é importante no currículo escolar. É requisito fundamental
para que o aluno exerça plenamente sua cidadania, participe da sociedade letrada em que se
insere, tornando-se leitor e produtor de textos. Mesmo que o aluno não tenha de escrever livros
ou gêneros do discurso complexos, certamente precisará ler muito para compreender e agir
proficientemente com a linguagem. Diante disso, torna-se necessário refletir sobre as propostas
nos últimos anos, para se empreender uma transformação significativa no ensino da leitura no
Brasil.

3. As condições de produção da pesquisa etnográfica

Esta pesquisa foi desenvolvida em escolas públicas, em turmas da segunda fase do Ensino
Fundamental, com alunos na faixa etária entre 13 e 16 anos, oriundos de famílias de baixa renda.
Muitos desses alunos carregam o estigma da reprovação e foram retidos em uma ou mais séries,
em determinado momento da vida escolar.

A coleta de dados mediante observação participante envolveu um estudo exploratório,
seguido da pesquisa propriamente dita. As fontes de dados incluíram gravações em vídeo das
sequências didáticas de Português, Inglês, Artes, História, Geografia, Ciências e Matemática;
gravações em áudio de entrevistas semiestruturadas com professores e alunos, análise dos
gêneros do discurso em circulação e das práticas de leitura em sala de aula.

Trata-se de uma investigação que tem como orientação teórico-metodológica a etnografia
interacional. Castanheira (2001), em seus estudos, destaca que essa abordagem se fundamenta em
três correntes: a antropologia cultural (Spradley, 1979), a sociolinguística interacional (Gumperz,
2008) e a análise crítica do discurso. (Fairclough, 1995)

Mehan (1982) recomenda a adoção da etnografia no campo da educação porque ela
fornece uma maneira diferente de olhar para a escolarização e levantar questões sobre o processo
educacional. O etnógrafo busca entender como as coisas acontecem e descrever os modos pelos
quais as pessoas vivem a vida em situações sociais. “Ao invés de buscar explicações causais os
etnógrafos buscam os princípios que organizam comportamentos em circunstâncias práticas. Isso
resulta em uma concepção holística da experiência humana”. (Mehan, 1982: 50)

Mehan (1982) destaca, ainda, as contribuições de Freire (1968) ao descrever sobre o
relacionamento professor/aluno em sala de aula, que ele nomeia ação pedagógica: “O professor
não é mais meramente alguém que ensina, mas alguém que a si mesmo ensina em diálogo com os
alunos, que por sua vez, enquanto ensina, também aprende”. (Freire, 1968: 67)

Outro grupo de autores, Carter et al. (2005) e Bloome et al. (2008), através de uma análise
microetnográfica definem a sala de aula como parte de uma instituição mais ampla de processos
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político, cultural e social. Juntos, professores e alunos constroem os modos de ser letrado na sala
de aula.

Heath (1982) e Street (1984) são exemplos de pesquisadores do letramento que adotam
uma perspectiva social e etnográfica o que justifica a inclusão deles nesse quadro teórico de
pesquisa sobre leitura. Além disso, Heath (1982) foi quem primeiro utilizou a expressão “evento
de letramento” e o definiu como situações em que a língua é parte integrante da interação entre
participantes do processo de interpretação. Essa interação tanto pode ocorrer oralmente, como a
mediação da leitura e da escrita, com os interlocutores face a face, ou a distância, com a
mediação de um texto para leitura.

Assim, com base nas contribuições de Heath e Street, neste estudo os usos da leitura serão
analisados em contextos contínuos e reais da sala de aula, assim, os eventos passam a ser
situações comunicativas mediadas por textos.

4. A sala de aula como contexto discursivo e interacional: compreendendo os processos de

aprendizagem

O processo de constituição da escola e da vida social é de natureza contínua e dinâmica.
Essa visão é embasada em trabalhos etnográficos que conceituam sala de aula como “culturas em
formação”. Com base nessa perspectiva, entende-se que quando as pessoas participam de um
grupo elas formulam, reformulam, constroem e reconstroem papéis e relacionamentos, normas e
expectativas, direitos e obrigações que interferem naquilo que os participantes precisam
compreender e produzir.

A lógica de questionamento adotada orientou o processo de coleta e análise dos dados. As
contribuições de Castanheira et al., (2001) orientaram a exploração de um grupo de questões
analíticas e os procedimentos metodológicos neste estudo.

O processo analítico foi desenvolvido por meio de uma série de ações – proposição,
representação e análise de dados – que caracterizaram sua natureza interativa e contrastante.
Portanto, um novo grupo de questões emergiu de cada análise realizada, e essas questões, por sua
vez, guiaram novas análises.

O mapa de evento foi construído observando como o tempo foi gasto, com quem, em quê,
com que propósito, quando, onde, sob quais condições e com quais resultados e representa um nível
distinto na diferenciação da informação. Mapas de eventos, como todos os mapas de estruturação,
representam as variações da atividade, constituindo processos e práticas socialmente significativas.

Como se vê, o Quadro I representa o evento de letramento na sequência didática de
Português, os espaços de interação, os eventos e subeventos construídos por meio dessas ações e
as demandas que tornaram possível a participação dos alunos. As ações estão representadas por
verbos no gerúndio para enfatizar a natureza dinâmica desse processo de estruturação.
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QUADRO I
Evento de Letramento na Sequência Didática de Português

Disciplina: Português Dia: 07/02/2007
Hora: Eventos /subeventos:
07h10min Distribuindo aos alunos o livro didático oferecido pelo Programa Nacional do Livro

Didático [EI: P-TI ; A-P]

07h18min Comparando de duas figures: uma da Pietá de Michelangelo e outra de uma criança
de rua dormindo no colo da estátua de uma mulher. [EI: P-TI; A-T; P-AE;TI ]

07h25min Lendo notícias associadas à figura de crianças de rua e à execução de atividades do
livro-texto. [EI: A-T; A-P]

07h32min Debatendo sobre a gravura e as notícias. [EI: P-TI; A-T; A-P]
07h46min Debatendo sobre questões sociais no Brasil: crianças morando nas ruas e drogas. [EI:

P-TI;A-T]
07h56min Propondo uma tarefa: escrever uma carta a uma autoridade pedindo solução para o

problema social: crianças morando nas ruas e drogas. [EI: P-TI; A-P]

Fonte: Caderno 1, Notas de campo etnográficas.
Legenda: EI, espaço interacional; P – TI, professor se dirige à turma inteira; A-T, um aluno se dirige à turma; A-P,
aluno se dirige ao professor; P – AE, professor interage com um aluno específico; TD, trabalho em dupla; TI,
trabalho individual; TG, trabalho em grupo.

Essencial à construção desse mapa foi o exame do modo como o tempo foi utilizado e
como as mudanças de atividades foram interacionalmente construídas pelos membros (Heras,
1993). A análise das mudanças nas ações levou à identificação de subeventos1, que por sua vez,
conduziram à identificação de unidades temáticas (Green; Wallat, 1981). Por exemplo, na
sequência didática de Português, o evento Trabalhando com o livro didático constituiu-se de
quatro subeventos: Comparando duas gravuras; Lendo notícias; Debatendo sobre  gravuras,
notícias e questões sociais no Brasil.

4.1. As práticas de leitura no evento de Português

Nesse tópico aprofunda-se a análise interpretativa no nível micro mediante a exploração
de um subevento de Português. Para tanto, as unidades de sequência interacionais e as fases do
subevento foram identificadas e analisadas e, finalmente, demonstram como os participantes
exploraram um texto.

O foco analítico nesta etapa é o subevento Comparando duas gravuras – a Pietá de
Michelangelo e um menino de rua dormindo no colo da estátua de uma mulher, trata-se do
primeiro subevento do evento Trabalhando com atividades do livro didático. A aula começou
com o professor distribuindo o livro didático, conversando sobre a tarefa solicitada na sequência
didática anterior. O professor pediu-lhes que abrissem o livro de Português na Unidade 4 (Faraco;
Moura, 2002), cuja unidade é introduzida pelas seguintes páginas:

1 Subeventos podem ser entendidos como uma série de unidades interacionais interligadas.

Distribuindo
o livro

didático

Trabalhando
com

atividades do
livro

didático

Estabelecendo
tarefas
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FIGURA 1 – Cidadão de Papel

Fonte: FARACO; MOURA, 2002, p. 55, Unidade 4.

FIGURA 2 – Pietà, Escultura de Michelangelo

Fonte: FARACO; MOURA, 2002, p. 56, Unidade 4.
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O trecho que segue foi extraído do Evento de Leitura de Português2. Optou-se pela
seleção de alguns enunciados dos alunos e do professor com o objetivo de ilustrar o modo de ser
letrado na escola.

4.1.1. Episódio 1 - (Linhas 12-13 [...] 55 [...]; 59-63)

12. Prof.: Veja a foto! [...] Este menino no colo [...] O que está simbolizando? Cristina, leia a
notícia ao lado.

13. Cristina: “Mais de cem milhões de crianças vivem nas ruas em todo o mundo e pelo menos
metade delas consome drogas. Essa constatação é da Organização Mundial da Saúde (OMS).
[...] Uma das constatações mais importantes do levantamento é que o problema das crianças
de rua não se restringe aos países pobres ou em desenvolvimento. Fonte: O Estado de São
Paulo. Foto extraída do Livro de Gilberto Dimenstein. Cidadão de Papel, da Editora Ática,
1993, página 125”

55 Prof.: Questão 01. Psiiiu! [...] Descreva o que se vê na foto ao lado.
59. Robson: Ah, eu vejo uma criança deitada no colo da estátua.
60. Prof.: Exato.
61. Vários Alunos: Não foi isso que eu coloquei não [...] Nem eu. .
62. Lucas: O abandono.
63. Prof.: O abandono já é uma interpretação que você faz. Mas o quê que se vê ?

A teoria da enunciação de Bakhtin (1952-1953/1979), destaca a produção da linguagem
na perspectiva da enunciação, ressaltando a natureza social da situação de produção de discursos.
O diálogo é condição fundamental para que se conceba a linguagem. Com base nessa perspectiva,
Goulart (2006) em seus estudos buscou compreender como as teias discursivas caracterizam os
modos como as pessoas se letram.

Assim, para a autora,
Compreendendo que o letramento está relacionado à apropriação de
conhecimentos que constituem a cultura chamada letrada, nossos estudos
realizados com alunos e professores de escolas públicas, levam-nos a
dimensionar o relevante papel que a escola tem, especialmente para as classes
populares. (Goulart, 2006: 453)

Como se vê, nesse episódio, os alunos expressam seus modos de entender o texto
imagético, suas vivências, crenças, sentimentos e desejos são formas subjetivas de apresentar
seus conhecimentos e suas relações com o mundo. No turno 55 o Professor Mateus diz:
“Descreva o que você vê na foto ao lado”. Robson toma o turno 59 e diz: “Ah, eu vejo um
menino deitado no colo da estátua”. Vários alunos se posicionam: “Não foi isso que eu coloquei
não. [...] Nem eu. ” Lucas toma o turno 62 e diz: “Abandono”. O Professor em seguida diz: “O
abandono já é uma interpretação que você faz. Mas o que se vê”?

Geraldi (1983, 2006) defendeu o ensino da língua centrado em três práticas: de leitura, de
produção de textos e de análise linguística. Para o autor, leitura é um processo de interlocução
entre leitor, autor mediado pelo texto. Encontro com o autor, ausente, que se dá pela sua palavra

2 Adoção de pseudônimos para o professor e todos os alunos.
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escrita. Como o leitor, nesse processo não é passivo, o sentido de um texto não é jamais
interrompido, já que ele se produz nas situações ilimitadas que constituem suas leituras possíveis.

Também Bakhtin/Volochinov (1929-1930) ao discutir as relações entre a linguagem e a
sociedade considera a língua como um fato social, cuja existência encontra-se nas necessidades
de comunicação. Valoriza a fala, a enunciação, afirmando sua natureza social, ou seja, a fala está
inteiramente ligada às condições de comunicação e estas, por sua vez, às estruturas sociais.

As respostas dos alunos analisadas à luz do dialogismo de Bakhtin revelam que a leitura
não é um simples ato de ler um texto, livro ou imagem, a leitura tem a finalidade de provocar no
leitor a busca de compreensão do que lê, num diálogo onde possa refletir, interferir e transformar
tudo isso em conhecimento e prática circular infinita.

4.1.2. Episódio 2 - (Linhas 104,106 117, 122-124 [...] 167)

O Episódio 2 começa com uma questão colocada pelo professor: “Qual é o sonho do
menino da foto”? Teresa toma o turno 106 e diz: “Eu acho que ele está sonhando com uma
família [...] comida”. Já Pedro entra na malha discursiva e diz: “Ele quer o que a sociedade não
dá: amor e carinho”. Ao participar do diálogo, cada um leva consigo uma concepção de mundo,
palavras que naquele contexto ganham novos sentidos.

104. Prof.: [...] Questão 5: “Qual é o sonho do menino da foto?
106. Teresa: Eu acho que ele está sonhando com uma família [...] comida.
117. Pedro: Ele quer o que a sociedade não dá: amor e carinho.
122. André: Eu pus jogar futebol, também. Ele quer viver a infância.
123. Prof.: Tudo bem. Pode [...] pode sonhar em jogar futebol, pode estar sonhando com outras

coisas [...].Psiiiu! questão 6: Leia Vera.
124. Vera: “Observe para onde se dirige o olhar da escultura. Imagina que esteja falando com

alguma autoridade. Quem é essa autoridade?
126. Débora: É o prefeito!
129. Mara: Eu pus o Lula!
131. Prof.: Pode ler, Vera.
132. Vera: Que palavras você colocaria na boca da escultura?
137. João Vitor: Eu coloquei que a autoridade era um policial [...]E ele está falando: Deixa, deixa

o menino dormir aqui. É o único colo que ele tem.
143. Nina: Olha o que eu escrevi: Que país é esse com tanto menino abandonado, cheirando cola e

você vê e não faz nada?
157. César: É. [...] Olha a minha resposta: Você acha justo esse menino viver aqui? Deitado no

meu colo com frio e com fome ao invés de estar em uma cama macia, debaixo do
cobertor?”Ele tem direito de ter um a vida melhor. Onde está a família dele? Na rua também?
O pai e a mãe dele estão desempregados? Ele não está feliz com essa vida!

164. Prof.: Mais alguém quer ler o que escreveu?
165. Débora: Mateus, a Lilian colocou assim: “Seu filho da puta, tira esse menino daqui. Ele tá

pesado demais!”
166. ((Pesq.: Risos na sala. O professor não se manifesta)).
167. Cristina: Veja as ideias desse povo [...]

O Episódio 3 mostra que a elocução está inserida em uma complexa cadeia de
comunicação, isto porque as palavras estão ali sempre, mas também como nunca antes, estas
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precisam ser faladas em contextos que são absolutamente únicos e novos para o locutor. Dessa
maneira, o diálogo depende do sentido, dos locutores e dos contextos de discussão.

No turno 124, Vera lê a questão proposta pelo Professor Mateus: “Quem é essa
autoridade?” Débora e Mara participam da discussão. Vera lê uma nova questão no turno 132:
“Que palavras você colocaria na boca da escultura?” João Vitor é o primeiro a apresentar sua
resposta: “Eu coloquei que a autoridade era um policial [...] E ele está falando: Deixa, deixa o
menino dormir aqui. É o único colo que ele tem”. Nina e César também participam da discussão e
como João Vitor, colocam na boca da estátua palavras relacionadas ao seu contexto social
marcado pela exclusão. Com ar descontraído e para chamar atenção dos colegas Débora diz:
“Mateus, a Lilian colocou assim – Seu Filho da puta, tira esse menino daqui. Ele está pesado
demais!” Por alguns minutos risos e descontração na sala. Débora colocou no centro a fala da
colega que teve novo impacto na turma.

É importante destacar que no enunciado existe uma interação constante e um conflito
entre a palavra do sujeito e a do outro, um processo caracterizado pelo esclarecimento e pelo
diálogo mútuo. Como no exemplo descrito no episódio 3, o papel do contexto no discurso é
essencial, visto ser este que enquadra e lapida o seu contorno, introduzindo o acento e a
expressão necessária e criando, assim, um fundo dialógico. Débora explicitou algo novo,
diferente. Como se vê, o aspecto individual é indispensável para atualizar a linguagem. Esta não é
apenas a mistura de duas linguagens, mas o encontro de pontos de vista diferentes, devendo ser
compreendido como a atualização da linguagem apresentada à luz de outra.

Bakhtin caracterizou a palavra interiormente persuasiva como a palavra ideológica,
determinante para o processo de transformação ideológica da consciência individual. Esta palavra
se entrelaça estreitamente com a palavra do sujeito. A palavra do indivíduo é elaborada a partir
das palavras do outro e, com isso, a palavra internamente persuasiva desperta o pensamento do
homem e a sua palavra autônoma. Ela organiza, do interior, as palavras da pessoa, não
permanecendo imóvel, isolada. Continua a se desenvolver, adaptando-se ao novo material e aos
novos contextos, ingressando num inter-relacionamento tenso e conflituoso com as outras
palavras interiormente persuasivas:

Nossa transformação ideológica é justamente um conflito tenso no nosso interior
pela supremacia de diferentes pontos de vista verbais e ideológicos,
aproximações, tendências, avaliações. A estrutura semântica da palavra
interiormente persuasiva não é determinada, permanece aberta, é capaz de
revelar sempre todas as novas possibilidades semânticas em cada um dos seus
novos contextos dialogizados. A palavra interiormente persuasiva é uma palavra
contemporânea, nascida numa zona de contato com o presente inacabado [...].
(Bakhtin, 1934-1935/1998: 144)

Concluindo, o dialogismo é considerado o conceito central na obra de Bakhtin. Essa visão
dialógica afasta-se da concepção de texto como produto acabado, fechado em si mesmo. Se para
Bakhtin o enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal, não pode ser separado dos elos
que o determinam e provocam nele “reações-respostas imediatas e uma ressonância dialógica”.
(Bakhtin, 1953-1954/1997: 320)

As pesquisas sobre letramento escolar – leitura e escrita – dão suporte ao argumento de
que tais práticas constituem processos centrais por meio dos quais os alunos aprendem novos
conteúdos e desenvolvem capacidades. Cabe ainda acrescentar que, a visão dialógica e discursiva
da linguagem em Bakhtin (1952-1953/1997) dá suporte à compreensão de texto como qualquer
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elemento oral, escrito ou visual usado na produção de significado em determinado contexto
social. Assim, o professor é desafiado a explorar diferentes gêneros do discurso na prática de
ensino e trazer o mundo real da escrita para a sala de aula, criando a possibilidade de conexão do
letramento escolar com as práticas sociais das quais os alunos podem participar fora da escola.

5. Um olhar sobre (a)s leituras e sobre (a)s capacidades de linguagem: o que elas revelam?

Essa pesquisa foi desenvolvida à luz da teoria de Bakhtin e da teoria de Vygostky, com o
objetivo de analisar as práticas de leitura nas disciplinas curriculares, na busca de superar os
problemas da leitura nas escolas. Assim, o ponto de partida da pesquisa foi construído com base
na questão problematizadora: Como professores e alunos interagem no contexto da sala de aula e
criam oportunidades de aprendizagem na leitura?

Assim, as mudanças almejadas demandam nova visão no ensino e das práticas de leitura,
sem as quais não há construção e cidadania. O fracasso escolar e os resultados dos alunos das
escolas públicas de ensino nas avaliações provocam reflexões sobre a adoção de procedimentos
de leitura que contribuam para a superação do fracasso escolar. Constata-se a gravidade da
questão, por isso defende-se o aprendizado da leitura e o acesso a uma formação que dê ao aluno
possibilidades de praticar na escola e na vida o que é próprio do ser humano: a atitude responsiva
ativa.

Optou-se por realizar uma observação que partisse do método sociológico bakhtiniano, ou
seja, que considerasse a situação de produção dos discursos. No contexto atual da escola pública,
constata-se um silenciamento da voz do aluno. É urgente que a palavra seja-lhes devolvida.
Como identificado nesse estudo, as disciplinas do currículo escolar podem contribuir para a
formação de leitores competentes, criando contextos que mobilizem os alunos para maior
participação nos discursos em sala de aula, bem como questionando sobre suas posições,
negociando encaminhamentos, dentre outros.

Como postulado por Bakhtin/Voloschinov (1929/2004), a linguagem está sempre
“povoada” de interações de outrem. Foi possível identificar nos episódios em sala de aula a
coexistência de conflitos de diferentes palavras ideológicas ou linguagens sociais manifestando-
se nas situações de comunicação. Daí, defender-se maior consciência de natureza pluridiscursiva
da língua e da linguagem e que o trabalho do professor contemple e valorize a palavra persuasiva.
(Bakhtin, 1934-1935/1975)

Na aula focalizada, foi possível ver os sujeitos leitores discutindo a temática e o texto lido,
bem como o que outras fontes dizem sobre o tema. A discussão proporcionou aos participantes a
oportunidade de expor suas idéias em busca de uma interpretação para a leitura, uma tomada de
consciência de diferentes argumentos sobre uma questão, uma solução criativa para um dado
problema, etc.

Nos episódios de Português, destacado neste artigo, foi possível observar o professor
assumir responsabilidades para o ensino da compreensão leitora. Os procedimentos de leitura
adotados favoreceram a construção de sentidos.

Identificou-se, ações de intervenção mediadora do professor na condução do processo de
compreensão de texto, em contextos de interação, que favoreceram a ativação do conhecimento
prévio e estimularam a produção de comparação de informação, ativação de conhecimentos do
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mundo, produção de inferências locais e elaboração de apreciações relativas a valores éticos e/ou
políticos.

Nos episódios, esteve presente o aspecto persuasivo, dialógico que favoreceu a atividade
mental dos alunos e, consequentemente, propiciou a construção de conhecimentos. Desse modo,
como defendido por Geraldi (1991), a produção de textos orais supera uma forma de apenas
mostrar o que se aprendeu, para se transformar em produto de um trabalho discursivo
desenvolvido por alunos e professores.

Finalmente, com base nos limites e possibilidades do letramento escolar, apresentam-se
algumas considerações que emergiram do contexto geral da pesquisa.

A primeira diz respeito à própria pesquisa. Esse estudo poderá trazer contribuições para a
educação e para o campo da Linguística Aplicada, uma vez que investiga as práticas de leitura
nas disciplinas curriculares. Desse modo, poderá contribuir para outras pesquisas da área que
tenham como temática o ensino-aprendizagem da leitura e a construção do conhecimento nas
diferentes áreas.

A segunda diz respeito às mudanças no processo ensino-aprendizagem, orientado pela
leitura dos gêneros do discurso. Este trabalho traz implicações para o trabalho com as
capacidades de linguagem. Assim, os gêneros do discurso podem ser utilizados como objetos de
ensino em todas as disciplinas.

A terceira diz respeito à formação de professor no campo do letramento, tendo em vista a
criação, no âmbito da escola, de um projeto de leitura assumido por todas as áreas do
conhecimento. Além disso, defende-se maior investimento nas políticas públicas de incentivo à
leitura no contexto escolar e extraescolar.
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PRÁTICAS DOCENTES E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE
LEITURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A PARTIR DA

INTERGENERICIDADE EM PUBLICIDADES

LAZARINI, Dalcylene Dutra (UFMG/FAFISM)
dalcylenedl@ig.com.br

Ciente da precariedade e/ou ausência de material didático específico para a modalidade Educação
de Jovens e Adultos (EJA), na rede municipal de ensino de Juiz de Fora (MG) e a partir da
própria experiência como professora dessa modalidade de ensino, a autora optou por investigar
como o gênero publicidade, transgredido, seria um instrumento de ensino-aprendizagem para
promover uma leitura mais proficiente por alunos de diferentes faixas-etárias. Ou seja, devido à
maleabilidade do gênero em questão, por captar outros gêneros textuais/discursivos, fenômeno
denominado por Marcuschi (2002) como intergenericidade, a pesquisa objetivou provocar uma
mudança nas práticas leitoras das aulas de Língua Portuguesa, e permitir aos alunos não apenas
observar a construção linguística e icônica dos anúncios, mas também operar com a
intergenericidade como uma estratégia argumentativa para a construção dos sentidos. Alicerçada
em teorias que estudam os gêneros discursivos (BAKHTIN, 1953/1994), a proposta deste
trabalho fundamentou-se na articulação entre teorias do texto (MARCUSCHI, 2002, 2008;
KOCK, 2003) e análise do discurso (CHARAUDEAU, 1984, 2004; MAIGUENEAU, 1997,
2001), visto que o texto é a materialização do discurso. Além dessa articulação, a autora adotou,
como estratégia metodológica, a pesquisa-ação (THIOLLENT, 1988; TRIPP, 2005) e a proposta
das sequências didáticas desenvolvidas pelos teóricos Schneuwly, Noverraz e Dolz (2004). Os
resultados permitiram-lhe concluir que o texto não verbal (a imagem) auxilia na construção do
sentido, juntamente com o texto verbal, formando com ele uma unidade: um texto verbovisual.
Além disso, o reconhecimento dos gêneros captados pelas publicidades esteia-se em
conhecimentos prévios, advindos das experiências extra-escolares dos sujeitos de pesquisa.
Sendo que, mesmo não explicitando o que entendem por gêneros, os alunos foram capazes de
reconhecê-los e de operar produtivamente.

1. Introdução

Ciente da precariedade/ausência de material didático específico para a modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA), na rede municipal de ensino de Juiz de Fora
(MG) e a partir da própria experiência como professora dessa modalidade de ensino, a presente
pesquisa opta por investigar como o gênero publicidade transgredido pode ser um instrumento de
ensino-aprendizagem para promover uma leitura mais proficiente de alunos de diferentes faixas-
etárias. Ou seja, devido à maleabilidade do gênero em questão por captar outros gêneros

 Este artigo integra a pesquisa de doutorado intitulada “O gênero publicidade e a intergenericidade: práticas
docentes e estratégias de ensino-aprendizagem de leitura na educação de jovens e adultos”, defendida em março de
2013, sob a orientação da Profa. Dra. Glaucia Muniz Proença Lara e co-orientada pela Profa. Dra. Suzana dos Santos
Gomes.
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textuais/discursivos, fenômeno denominado de intergenericidade por Marcuschi (2002),
objetivamos provocar uma mudança nas práticas leitoras nas aulas de Língua Portuguesa e
permitir aos alunos não apenas observar a construção linguística e icônica dos anúncios, mas
também operar com a intergenericidade como uma estratégia argumentativa para a construção
dos sentidos.

Ao buscarmos estratégias adequadas para aprimorar a habilidade de leitura desses
alunos e, ao mesmo tempo, tornarmos as aulas mais dinâmicas e participativas, elegemos como
material, anúncios publicitários impressos que apresentavam a intergenericidade como diferencial
para vender/divulgar um produto, ou seja, anúncios que captavam outros gêneros de discurso do
mesmo ou de outro domínio. Esses anúncios foram instrumentos de ensino de leitura em duas 8ª
séries de uma escola no município de Juiz de Fora (MG). Para guiar esse estudo, elaboramos, a
partir de anúncios publicitários, sequências didáticas que nortearam o grau de complexidade
exigido pelo gênero captado.

Os diversos níveis de letramento social trazidos pelos jovens e adultos para o
ambiente escolar, muitas vezes, tornam-se um entrave para o planejamento das atividades
pedagógicas, uma vez que esses níveis não podem ser simplesmente ignorados. Cabe ao
professor, frente à diversidade de saberes de seu grupo, que é representativo de diferentes lugares
sociais, assumir o papel de mediador da aprendizagem.

Desse modo, nossa opção pela publicidade (dentre os vários gêneros do discurso que
circulam na sociedade) deve-se, sobretudo, à sua capacidade mimética de absorver/captar outros
gêneros (aqui denominada intergenericidade ou transgressão), o que torna seu estudo mais
dinâmico e instigante, aspectos fundamentais no caso de alunos de EJA. Além disso, não
podemos perder de vista a facilidade de exposição às peças publicitárias que temos hoje em dia:
trata-se, pois, de algo bastante acessível, principalmente, para alunos que, por diversos motivos
(repetência, trabalho, desinteresse pessoal etc.), deixaram a escola, mas continuaram expostos ao
gênero em questão.

Alicerçada em teorias que estudam os gêneros discursivos (Bakhtin, 1953/1994), a
proposta do trabalho fundamentou-se na articulação entre teorias do texto (Marcuschi, 2002,
2008; Kock, 2003) e análise do discurso (Charaudeau, 1984, 2004; Maigueneau, 1997, 2001),
visto que o texto é a materialização do discurso. Além dessa articulação, metodologicamente,
adotamos a pesquisa-ação (Thiollet, 1988; Tripp, 2005) e a proposta das sequências didáticas
desenvolvidas pelos teóricos Schneuwly, Noverraz e Dolz (2004).

Os resultados permitiram concluir que, o texto não verbal (a imagem) auxilia na
construção do sentido, juntamente com o texto verbal, formando com ele uma unidade: um texto
verbovisual. Além disso, o reconhecimento dos gêneros captados pelas publicidades esteia-se em
conhecimentos prévios, advindos das experiências extra-escolares dos sujeitos de pesquisa.
Sendo que, mesmo não explicitando o que entendem por gêneros, os alunos foram capazes de
reconhecê-los e de operar produtivamente.

2. O professor da EJA: perfil diferenciado para alunos diferenciados

Na modalidade de ensino para Jovens e Adultos, encontra-se uma deficiência de
professores especializados para atuar com os alunos que frequentam aulas noturnas. Mais que um
diploma, é preciso um perfil docente capaz de atender às demandas de um público discente tão
diferenciado. Ou seja, deparamo-nos com a inabilidade de muitos professores em lecionar para
alunos de um ensino noturno, cujo perfil se apresenta de maneira muito adversa. Pelo fato de
muitos desses professores, advindos do ensino regular, completarem sua carga horária, apenas
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transpõem os conteúdos do regular para a EJA, esquecendo-se de que as expectativas de jovens e
adultos se diferenciam e, muito, das crianças de 14 anos.

A EJA precisa ser encarada como uma modalidade de ensino que requer
atitudes/comportamentos/conhecimentos adaptados, isso não significa que os conteúdos devam
ser facilitados e nem minimizados. No entanto, para atender os anseios de jovens e adultos que
retornam ao ambiente escolar com diferentes perspectivas, os professores dessa modalidade
devem estar cientes para programar atividades que envolvam a prática de leitura dos mais
variados gêneros textuais/discursivos, já que esses alunos necessitam dessa prática no seu
cotidiano.

Corroboramos com Timothy Ireland (2010)3, ao frisar que a educação deve
acompanhar todas as mudanças sociais para possibilitar a integração dos alunos nas demandas
atuais, sendo que para isso é indispensável que se reconheça as identidades pessoais e as
diversidades coletivas a fim de traçar as “diretrizes nacionais dos conteúdos curriculares”,
considerando a EJA como um espaço de reconstrução e ressignificação de experiências e
conhecimentos advindos da “escola da vida”, que deverão ser articulados com os saberes
aprendidos na escola.

Jovens e adultos, marginalizados socialmente, ao buscar um emprego, retornam à
escola para tentar concluir à escolaridade mínima exigida: ensino fundamental completo, isto é,
8ª série (atual 9º ano). Alguns, já empregados, vislumbram expectativas de serem promovidos e
também voltam a estudar. Conforme Vóvio et al. (2001:139), muitos daqueles que retornam
tardiamente à escola fazem referência a uma “vontade mais ampla de ‘entender melhor as coisas’,
de ‘se expressar melhor’ de ‘ser gente’, de ‘não depender dos outros’”. No entanto, essa descrição
feita pela autora se configura como uma parcela mínima na EJA.

Mais especificamente quanto aos jovens, muitos deles nem optam pela EJA, mas
devido a sucessivos fracassos no ensino regular, são convidados a ingressar na EJA para não se
atrasarem mais nos estudos e desistirem. Imaturos, não conseguem, pois, perceber a importância
da instituição para sua formação educacional e profissional, frequentam às aulas com um total
descompromisso, fato esse que tem desestimulado muitos profissionais a atuarem nessa
modalidade de ensino. Por outro lado, muitos adultos, por sua vez, por terem se afastado por anos
da sala de aula, esperam encontrar um modelo bem tradicional de ensino, com cópia das matérias
do quadro negro, disciplina rígida e conteúdos para decorar, características essas pertencentes ao
modelo que conheceram anteriormente.

Esse descompasso de expectativas gera transtornos no ambiente escolar, aqueles por
pretenderem apenas executar mais uma atividade, realizam os exercícios pedidos de qualquer
jeito, somente para cumprir uma exigência; estes, com muitas dificuldades de aprendizagem,
empenham-se o máximo para aprender. Reforçamos que essas diferentes expectativas geram
muitos conflitos em sala de aula.

Ciente disso, o professor deve explicar aos adultos que a aprendizagem é muito mais
do que a memorização de conteúdos, que a aula não precisa ser necessariamente toda escrita no
quadro, que a exposição do conteúdo pode ser feita oralmente ou apresentar apenas os pontos
mais relevantes da matéria. Já no caso dos adolescentes, o desafio do educador é outro:
reconstruir um vínculo positivo entre o aluno e a escola, a fim de proporcionar a interação deste
com as novas propostas escolares.

3 Diretor do Departamento de EJA do MEC no período de 2004 a 2007. Professor Associado da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), atualmente cedido para a Representação da Unesco em Brasília (DF), Timothy Ireland é
responsável pela área de Educação de Jovens e Adultos desse órgão internacional.
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Além do mais, o retorno desses alunos aos bancos escolares, infelizmente, não
garante sua permanência, pois diante de uma primeira dificuldade, desistem. Apontamos,
principalmente, a infrequência como um primeiro obstáculo para seu sucesso e sua posterior
desistência; outros motivos também são encontrados, a saber: horários que desrespeitam a rotina
de quem trabalha, professores despreparados para a utilização de metodologias apropriadas a essa
clientela, material inadequado para a faixa etária (quando este existe) e conteúdos sem
significação, já que desvinculados da vida prática.

Muitos professores partilham a crença de que ensinar adultos é mais fácil do que
ensinar crianças, pelo fato de os adultos que retornam ao ambiente escolar terem objetivos mais
ou menos traçados e um grau de interesse e concentração maiores. No entanto, esquecem-se de
que esses adultos estão apoiados em saberes práticos adquiridos pela experiência de vida e vêm,
portanto, em busca de novos saberes, que possam auxiliá-los na vida pessoal e profissional. Por
isso, o professor deve assumir “o papel de mediador da sua própria aprendizagem. Frente à
diversidade de saberes, ele apercebe-se da especificidade dos próprios conhecimentos, que por
sua vez, passam por um processo de reconstrução” (Pellicano, 2008:5).

Quanto ao papel dos professores, constatamos que urgem modificações didático-
pedagógicas para enfrentar o desafio de resgatar a motivação de jovens e adultos para o estudo.
Considerando a clientela diferenciada que hoje integra a EJA e que as demandas sociais se
modificam com o decorrer do tempo, os professores não poderão de modo algum somente
transpor conteúdos de um ensino regular para a modalidade da EJA. Quando isso acontece, não
se pode estranhar o elevado índice de evasão nessa modalidade de ensino. Assim, para tentar
contornar esse quadro, é preciso compreender a diversidade real que se faz presente nas relações
humanas entre os alunos da EJA. Essa compreensão “pode levar a uma prática mais
comprometida com a aprendizagem dos alunos e com a transformação social pretendida”.
(Pellicano, 2008:9)

Mudar posturas requer avanços e recuos e, no ambiente escolar, barreiras precisam ser
transpostas, principalmente no ensino público, em que muitos profissionais se sentem
acomodados e, muitas vezes, sem vontade/ânimo/incentivo para inovar sua prática.

Na tentativa de que as aulas não só de Língua Portuguesa mas também das outras
disciplinas sejam contempladas com práticas leitoras, na próxima seção enfatizamos a importância
dessas práticas na EJA.

3. Práticas leitoras na EJA: a leitura variada na tentativa de agradar “gregos” e “troianos”

Como explicitamos na seção anterior que o perfil dos alunos da EJA é bastante
diversificado, vislumbramos a leitura de diferentes gêneros textuais/discursivos como um valioso
material a ser explorado por todas as disciplinas, objetivando uma integração entre texto e leitor.

O educador Paulo Freire, muitas vezes, enfatizou a importância não só da leitura da
palavra, mas também da leitura do mundo, cabendo ao professor contribuir para que os alunos
participantes do processo educativo desenvolvam a capacidade de ler como instrumento de
inserção social. Para o autor – e também para nós –, apesar de o indivíduo estar afastado por algum
tempo da escola e apresentar algumas dificuldades ao ler textos verbais, isso não significa que ele não
tenha letramento; apenas sinaliza que será preciso desenvolver ou aprimorar essa habilidade em sala
de aula, porque, no dia a dia, certamente ele pratica outras formas de letramento, como a leitura de
imagens. Portanto, uma aula de leitura deve começar com o acionamento/mobilização dos
conhecimentos anteriores trazidos pelos alunos, antes da leitura propriamente dita. Por exemplo,
a partir da disposição do texto na página e/ou do título, pode-se levá-los a levantar hipóteses
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sobre o tema do texto, que, após a leitura, serão (ou não) confirmadas, além disso resumir ou
opinar sobre o que foi lido, demonstra um avanço na capacidade leitora.

Atentos aos “movimentos” requeridos para se compreender um texto – pré-leitura,
leitura e pós-leitura e às estratégias cognitivas e metacognitivas4; qualquer professor tem
condições de auxiliar seus alunos para que comecem a perceber que ler não é meramente
reconhecer o código alfabético, mas que estratégias devem ser acionadas pelo leitor e que a
significação não está no texto, porque o escritor deixa pistas que devem ser compreendidas para
que, a partir delas, possa se construir o sentido global do texto e, assim, formar leitores
proficientes para diferentes gêneros textuais/discursivos. Segundo Pietri,

O leitor proficiente é aquele que consegue prever quais os obstáculos que o texto
lhe apresentará, para superá-los com mais facilidade; o leitor proficiente é também
aquele que, diante de um obstáculo não transposto, procura no próprio texto, ou
em outras fontes de informação – que podem ser outros textos -, auxílio para
compreender a passagem que apresentou problemas de mais difícil solução para a
leitura. (Pietri, 2009:23)

Isso significa que o ato de ler não é um processo passivo de mera decodificação das
informações, mas que exige do leitor uma postura ativa para transpor os obstáculos encontrados.
Portanto, concordamos que é equivocada a imagem que muitas vezes temos de que um bom leitor
é aquele que sem hesitações lê um texto, conforme Pietri:

A imagem de que o bom leitor é aquele que lê o texto de uma só vez, sem
hesitações ou interrupções, e rapidamente, sem dificuldades, é uma falsa imagem,
que pode levar a inadequações nas atividades de ensino de leitura. A atividade de
leitura exige muito trabalho, e o prazer da leitura se origina das possibilidades de
realizar esse trabalho. Essas possibilidades são construídas – não nascemos com
elas, mas as adquirimos e desenvolvemos – e podem ser aperfeiçoadas
continuamente. (Pietri, 2009:23)

Possibilitar a leitura de diferentes gêneros textuais/discursivos cotidianamente poderá
ser uma boa solução para o aperfeiçoamento das estratégias de leitura. Sendo que essa prática
poderá perpassar as diversas disciplinas cada qual com suas especificidades.

Práticas de leitura que envolvam não só o conhecimento linguístico e metagenérico do
aluno, mas sua capacidade crítica para perceber as mensagens subliminares que os perpassam são
de extrema valia, pois atualmente a multimodalidade tem sido objeto de estudo por envolver texto
e imagem. Desse modo, talvez o desafio de se criar o hábito de leitura possa ocorrer a partir de
peças publicitárias, devido ao seu poder de sedução, produzido pelas escolhas imagéticas e
linguísticas.

4. A flexibilidade genérica no gênero publicidade: oportunidade de acesso a diversos
gêneros textuais/discursivos

4 As estratégias cognitivas se referem aos procedimentos inconscientes de um leitor para compreender um texto; já
as estratégias metacognitivas se relacionam com objetivos pré-estabelecidos de modo consciente. (Koch & Elias,
2007).
.
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Em prol da inovação, publicidades utilizam-se de outros gêneros textuais/discursivos
para a divulgação de seus produtos. Tal recurso tem se tornado bastante comum, já que elas, com
a intenção de atingir cada vez mais consumidores, optam por usar gêneros mais simples, pois
quanto mais rápido o público-alvo compreendê-las, melhor para o mercado consumidor. Miranda
(2007) denomina de hipergênero àquele que convoca outros gêneros, estes – os convocados – são
denominados de hipogêneros, os quais podem surgir de forma integral ou parcial.

Além de estudar a disposição textual e imagética em publicidades impressas, tentamos
destacar que características dos gêneros captados são mais salientes para o seu reconhecimento e
se essa presença se dá de forma integral ou parcial. Para a autora, ocorre uma ficcionalização do
gênero convocado, sendo isso facilmente percebido devido à sua estrutura composicional.

Justamente, pelo fato de as publicidades apresentarem certa flexibilidade é que ocorre
um cruzamento de gêneros, ou seja, há o gênero funcional (anúncio) com outra forma (carta,
provérbio entre outras), prevalecendo a sua função e não a sua forma estrutural. Ao se usar o
texto publicitário como material para o exame de diferentes gêneros, devem-se identificar os
recursos retóricos utilizados para convencer ou modificar atitudes e comportamentos, sendo que
as escolhas linguístico-discursivas são indicadoras das ideologias vigentes, as quais são
essenciais para o efeito argumentativo pretendido pelo anunciante.

Também não se pode perder de vista a relevância de um estudo sobre aspectos
concernentes à ideologia – uma espécie de “mola-mestra” que perpassa as peças publicitárias –,
para que seja possível compreender plenamente a manipulação implícita/subliminar feita pelos
publicitários com a pretensão de vender um dado produto (serviço, ideia).

Sabe-se que a construção do sentido na publicidade relaciona-se com quem a produz e
com quem a lê. Por isso, ao analisá-la, é imprescindível: considerar seu suporte, analisar sua
linguagem argumentativa e o grau de criatividade de quem a concebeu, identificar a que público
se destina etc. Igualmente a intertextualidade5 e a interdiscursividade6 devem ser consideradas na
construção da significação, visto que um texto se constrói a partir de outros.

Constitui foco de atenção do trabalho o que é subvertido em cada caso e como isso
contribui para a construção da ideologia do consumo vigente na atualidade. Nas publicidades, a
persuasão que permeia o verbal e o não-verbal foi avaliada em função dos anseios e/ou
necessidades dos consumidores identificados como público-alvo. Foi possível constatar que a
persuasão se dá, antes de mais nada, devido à ideologia consumista que envolve os
consumidores: o ter é mais importante que o ser.

5 “Os textos, produtos das atividades discursivas, se relacionam com outros textos. Todo texto é um intertexto, no
sentido em que outros textos estão presentes nele, em níveis variados, podendo ser reconhecidos ou não.” (Cardoso,
2005:61) A intertextualidade é a relação de um texto com outros textos previamente existentes, efetivamente
produzidos.
6 “O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante, no qual uma formação discursiva é levada
a incorporar elementos pré-constituídos, produzidos fora dela, com eles provocando sua redefinição e
redirecionamento, suscitando, igualmente, o chamamento de seus próprios elementos para organizar sua repetição,
mas também provocando, eventualmente, o apagamento, o esquecimento ou mesmo a denegação de determinados
elementos.” (Maingeneau, 1997: 113)
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5. Metodologia e contextualização

Ao optarmos por sequências didáticas (SDs) como instrumento (Schneuwly & Dolz,
2004) para a montagem e avaliação das atividades com gêneros no ambiente escolar, temos
ciência de que a sistematização presente nessas sequências nos possibilita a adaptação de modo
coerente frente às dificuldades encontradas nas atividades, ou seja, as SDs oportunizam
remanejamentos durante o processo de ensino-aprendizagem.

As capacidades leitoras dos alunos, o nível escolar da EJA e o gênero trabalhado
foram considerados na escolha das atividades e na construção das etapas das SDs, além disso
foram de extrema importância as características histórico-culturais particulares da turma, já
apresentadas nesse artigo, que também determinaram intervenções didáticas diferenciadas.

Notamos que a consciência do processo de construção do conhecimento por parte dos
educandos nos auxiliou para o desenvolvimento de todas as etapas da pesquisa, sendo que para
isso adaptamos o “V” Epistemológico de Gowin para a presente pesquisa. Sendo assim, a relação
triádica estudada por Gowin se refere ao professor, à matéria e ao aprendiz, preocupando-se com
o ensino-aprendizagem como uma forma interativa de compartilhar significados para a
construção de uma aprendizagem significativa, o autor salienta a interação entre o pensamento
(domínio conceitual da produção do conhecimento) e a ação (domínio metodológico). Essa
interação proporciona ao educando compreender como o conhecimento se processa, facilitando a
sua reconstrução de aprendizagem de modo significativo, ou seja, o “V” epistemológico de
Gowin se caracteriza por ativar estratégias metacognitivas, já que o sujeito conscientemente deve
saber explicar como se processa o seu aprendizado.

Apresentamos a adaptação realizada para o estudo da intergenercidade em anúncios
publicitários em turmas de EJA:

O quadro teórico em que nos baseamos para o ensino-aprendizagem da
intergenericidade na EJA por intermédio de SDs envolveu: a) Uma concepção de linguagem
considerada em sua dimensão discursiva e sócio-histórica; b) Uma concepção de ensino-
aprendizagem que se realiza em atividades sociais mediadas pela linguagem com a participação
do sujeito; c) Uma concepção de leitura como um processo interativo de construção de sentidos.

Com base nos princípios da pesquisa-ação7, examinamos alguns anúncios
publicitários numa turma de 8ª série de EJA, na escola Municipal Manuel Bandeira, localizada na
zona urbana da cidade de Juiz de Fora (MG), no período de 01/08/2011 a 05/12/2011 (2º
semestre letivo). Lembramos que nesses anúncios, utilizados nas aulas de leitura, os alunos
deveriam reconhecer as regularidades da publicidade e dos gêneros que com ela dialogam,
observando não apenas o que é subvertido em cada caso, mas também como os recursos
utilizados para essa “subversão”, ao criarem diferentes (novos) efeitos de sentido, contribuem
para a veiculação/consolidação da ideologia do consumo vigente na atualidade.

Nesse tipo de pesquisa, tanto os pesquisadores quanto os pesquisados desempenham
um papel ativo, visto que ela está associada “com uma ação ou com a solução de um problema
coletivo de caráter social”. Devido a isso, “os pesquisadores e os participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (Thiollet, 1988:
14).

7 A pesquisa-ação configura-se como um valioso instrumento para refletirmos sobre nossa própria prática escolar,
pois “a ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de
modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus
alunos” (Tripp, 2005: 445).
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Diagrama 1- “V” EPISTEMOLÓGICO DE GOWIN

Fenômeno de interesse: leitura de publicidades intergenéricas
Contexto: 8ª série da EJA

DOMÍNIO CONCEITUAL DOMÍNIO METODOLÓGICO
__________________________ __________________________

Paradigma: linguagem como Questão-foco: quais Asserção de valor: análise
evento sócio-cultural práticas docentes e da originalidade,

ideológico estratégias alternati- utilidade e importância
tivas de ensino- da proposição
aprendizagem?

Teorias: Análise do Discurso; Interação Asserções de conhecimento:
Discurso Publicitário; interpretação dos dados e
Letramento                                                                              apresentação de estratégias

de ação planejada (proposição)

conceitos: discurso, publici- Dados: categorias relaciona-
dade, gênero, intergenecidade,                                                  das ao discurso, à ideologia,
leitura                                                                                        ao gênero, à leitura

Registros: questionários, registros
escrito e em áudio das discussões

Evento de pesquisa:
ensino de leitura de gêneros pelo viés publicitário

Fonte: GOWIN, D. B. Educating,. Ithaca, N. I: Cornell University Press, 1981.
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Assim, no caso da presente pesquisa, ao equacionar as dificuldades encontradas pelos
discentes na compreensão do gênero publicidade e do seu diálogo com outros gêneros (do mesmo
ou de outro domínio), ao acompanhar e ao avaliar as ações que se desencadeiam em função
dessas dificuldades, o professor/pesquisador assume um papel ativo – exatamente aquele que se
espera dos pesquisadores envolvidos numa pesquisa-ação –, de modo a adotar um ponto de vista
mais flexível perante a situação investigada. Isso não significa que a pesquisa não seja
previamente planejada, mas que ela pode e deve adaptar-se, após as avaliações, às circunstâncias
encontradas.

5.1. Análise

As etapas para o desenvolvimento da aula foram, em linhas gerais, as seguintes:
1) Leitura de um anúncio publicitário que captasse um outro gênero (mais simples,

inicialmente, e caminhando para o mais complexo).
2) Identificação do gênero transgressor, por meio de marcas linguístico-discursivas e

imagéticas.
3) Em caso de dificuldade da parte dos alunos no reconhecimento do gênero

transgressor, apresentação desse gênero no seu formato tradicional para que eles percebessem,
com maior clareza, suas regularidades (ou coerções) e os desvios sofridos na mescla com a
publicidade.

4) Discussão dos efeitos de sentido produzidos com a transgressão (surpresa, humor,
estranhamento etc.) como recurso persuasivo.

5) Discussão sobre os valores embutidos nos anúncios publicitários, tendo em vista
não só a ideologia capitalista que os envolve, mas também sua capacidade de modificar costumes
e comportamentos.

Apesar de um estudo aprofundado sobre a ideologia não ser o foco do presente
trabalho, a etapa 5 mostrou-se relevante, visto que um professor/pesquisador, preocupado em
habilitar os alunos para ler imagens e códigos no mundo atual, deverá também desenvolver o
senso crítico desses alunos, tentando auxiliá-los a desvendar as aspirações humanas que a
linguagem publicitária procura satisfazer – em outras palavras, a ideologia de consumo que
perpassa os anúncios. Só assim, a proposta de leitura de peças publicitárias servirá para uma
educação transformadora e não meramente reprodutora de uma ideologia.

A partir das etapas anteriormente citadas, foram elaboradas SDs para cada aula, a fim
de esmiuçar/detalhar os passos para a realização da leitura e da análise dos diferentes anúncios
publicitários selecionados para aplicação em sala de aula. Para o presente artigo, trouxemos a
análise da publicidade do veículo EcoSport, publicada na revista Veja, em 10 de março de 2010,
vejamos:
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Figura 1 – Publicidade EcoSport

Fonte: Revista Veja, 10 de março de 2010.

Antes de distribuir o xérox da publicidade do EcoSport, pedi-lhes que prestassem
atenção na imagem colorida (publicidade original) e me dissessem qual era o ambiente que viam
e se esse ambiente e a cor nele predominante se relacionavam com o modelo do carro divulgado.
Além de as respostas terem sido afirmativas, o aluno L8 me disse que o EcoSport tem tração nas
quatro rodas, o que lhe permite passar por caminhos difíceis, como as pedras/rochas mostradas na
publicidade, o que sugere aventura.

Nesse anúncio, temos como conteúdo temático a ligação entre o modelo do carro
exposto e as práticas esportivas. Nesse caso, o carro leva seu condutor a ambientes quase
inexplorados pelo homem e lhe proporciona aventuras inesquecíveis. A construção
composicional desse anúncio, como é de praxe, une código verbal e não-verbal. Porém, de modo
inovador, o produtor do anúncio pôs o texto verbal no céu, relacionando-o aos desejos do
condutor após a sua morte, o que se assemelha ao gênero “testamento”: primeiro, há a
apresentação dos bens materiais; segundo, identificação de quem serão os entes queridos que
merecerão receber esses bens após a sua morte; e, no final, expõe, introduzido pelo operador
argumentativo de contrajunção “mas”, a ideia de que aquilo que lhe deu prazer na vida será

8 Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, eles foram identificados com a inicial do seu nome.
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levado consigo. Isso sugere que somente bens materiais poderão ser deixados como herança,
sendo as sensações que nos trazem prazer as únicas que permanecerão conosco para sempre.
Quanto ao estilo verbal, configura-se, de certo modo, uma tentativa inicial de formalidade pela
anteposição do SN (pronome possessivo + substantivo) ao SV (pronome pessoal + verbo),
invertendo a estrutura mais comum em língua portuguesa (SVO). Também essa formalidade pode
ser indicada pela supressão da estrutura “eu deixo” na última construção textual.

Ao lerem o texto, os alunos perguntaram o que era um “tubo”. Foi-lhes explicado que
o termo é empregado por surfistas, quando a onda se eleva e os surfistas deslizam com sua
prancha por dentro do corredor que se forma; em seguida, as seguintes questões foram
distribuídas para que as respondessem.

a) Qual é o assunto do texto?
b) Que cores foram preponderantes? Essas cores têm alguma relação com o produto?
c) Para que tipo de leitor este texto foi escrito? Por quê?
d) Onde o texto foi publicado? Há alguma relação entre o suporte e o produto? Qual?
e) Levante hipóteses:

A pessoa que escreveu o texto é um homem ou uma mulher? Por quê?
Marque com um X:

Quem escreveu o texto: (     ) uma criança          (     ) um jovem
(     ) um adulto             (      ) um idoso

Por quê?
O poder aquisitivo de quem escreveu o texto é baixo, médio ou alto? Por quê?

f) A construção da publicidade foi feita com o auxílio de imagens e de texto. Qual
imagem nos chama mais a atenção? Por que o texto foi escrito no céu?

g)   De acordo com questões religiosas, os bens materiais não serão levados após a     morte.
Na publicidade, há a informação de que “o tubo que surfei em Noronha, esse fica
comigo”, o que isso significa?

As questões A, B, C e D foram respondidas sem dificuldade. Assim, todos
identificaram que o produto era o carro e os alunos M e L notaram a predominância do azul sem,
no entanto, relacioná-la com o céu e/ou o mar. Apenas a aluna M disse que o público-alvo seriam
surfistas; os outros três alunos disseram que tal anúncio poderia ser direcionado a qualquer leitor.
Todos identificaram a revista em que foi divulgada a publicidade, sendo que apenas L disse que
se tratava de uma publicação relacionada ao esporte, o que não está correto. G, M e L afirmaram
que foi um homem que escreveu o texto; A disse que poderia ser um homem ou uma mulher, pelo
fato de os dois poderem ser esportistas. G e M não justificaram sua opção, e L apontou o fato de a
pessoa que lista os bens ser dono de uma empresa, o que configura uma visão machista: a de que
somente homens poderiam ser empresários. De maneira complementar, pedimos que
especificassem quem seria esse homem: uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso. A, G e
L apontaram a opção idoso e M, adulto. A e M não justificaram sua resposta, enquanto G disse
que o homem já tinha netos e afilhados. L, por sua vez, disse que o homem estava quase
morrendo.

Quanto à questão sobre o poder aquisitivo daquele que faz o testamento, os alunos
perguntaram primeiro o que significava essa expressão. Tendo sido informados, todos o
identificaram como “alto”, pelos bens/patrimônio apresentado(s) no texto verbal e pela presença
dominante do EcoSport na imagem (texto visual). Ao questionar sobre o porquê de o texto ter
sido escrito no céu, obtivemos a seguinte resposta: A - “a pessoa que escreveu faleceu e deixou
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esse testamento”; G – “porque tinha espaço no céu e porque ele faleceu”; M – não respondeu e L
– “foi feita no céu porque eu acho que ele tá quase morrendo”. Sobre a única coisa possível de
permanecer com o autor do testamento (“o tubo que surfei em Noronha, esse fica comigo”), todos
perceberam a importância do surfe para o homem. Pelo fato de não esperarmos a pronta
identificação do gênero captado (testamento), apresentamos, xerocado, um testamento particular,
no intuito de mostrar que a publicidade se aproveitou parcialmente desse gênero, uma vez que
nela não há valor legal para o documento. Fizemos, com eles, a leitura do testamento xerocado,
enfatizando a sua caracterização como um gênero formal que permite às pessoas, sobretudo
aquelas com alto poder aquisitivo, disporem de seus bens após a morte. Porém, para que o
documento tenha valor jurídico (legal), além de existirem testemunhas minuciosamente
identificadas, ele deve ser registrado em cartório.

Esclarecemos que, às vezes, a nomeação do gênero captado não ocorre de modo
preciso, o que pode ser explicado pelo grande número de gêneros que circulam na nossa
sociedade, o que pode gerar algum tipo de confusão para esses alunos. Tal constatação aponta
para a necessidade de um trabalho mais sistematizado com as características dos diferentes
gêneros que se mesclam à publicidade: seu conteúdo temático, seu estilo verbal9, sua construção
composicional (como propõe Bakhtin, 1994), acrescidas da função que, para Marcuschi (2002) é
o que, afinal, define o gênero.

Considerações finais

Em alguns momentos da pesquisa, julgamos conveniente avaliar, de forma mais
objetiva, os gêneros que – acreditamos – ofereceram maior dificuldade para sua identificação, o
que nos levou a trabalhar com eles também fora da publicidade, ou seja, no seu formato/função
tradicionais e no seu suporte original, a fim de que os alunos apreendessem suas regularidades
para depois observar como elas foram reafirmadas ou subvertidas na mescla com a publicidade.
Isso os levou também a perceber, de forma mais clara, a interrelação entre o (novo) gênero
escolhido e o produto a ser vendido, o que mostra, em última análise, que nada na publicidade
ocorre de maneira inocente/aleatória; ao contrário, tudo se relaciona ao aspecto intencional de
mudar o comportamento dos consumidores para a aquisição do produto, questão ligada à
ideologia.

Em suma, a pesquisa com anúncios publicitários aponta para um mesmo lugar: a
busca de sentidos inovadores, recorrendo-se a outros gêneros, sem perder o poder persuasivo e
manipulatório. Em outras palavras, altera-se a forma da publicidade, mas mantém-se sua função
primordial: a de promover o consumo.
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O ANÚNCIO PUBLICITÁRIO COMO UM REFLEXO DAS MUDANÇAS SOCIAIS:
UMA ANÁLISE DAS IDENTIDADES FEMININAS CONSTRUÍDAS PELOS

ANUNCIANTES

ARRUDA, Luciana Martins (FAFISM/FAMINAS)
lulucaarruda@ig.com.br

A publicidade, de um modo geral, é um gênero textual permeado por signos que refletem as
ideologias e os comportamentos sociais (BAKHTIN, 1992; FIORIN, 2007). Por essa razão,
foram escolhidos três anúncios publicitários: o primeiro deles sobre uma marca de carros
(“Volkswagen”); o segundo sobre uma marca de sabão em pó (“Omo”) e o terceiro sobre uma
marca de azeite de oliva (“Andorinha”), para serem analisados durante uma aula do curso de
graduação em Letras de uma faculdade particular de Minas Gerais. Partindo dos conceitos de
intra e interdiscurso (MAINGUENEAU e CHARAUDEAU, 2004), o objetivo dessa atividade foi
orientar os graduandos na leitura desses anúncios e, assim, fazer com que percebessem quais os
elementos lexicais e semióticos empregados pelos anunciantes na construção das identidades
femininas associadas aos produtos anunciados.  Os anúncios publicitários foram apresentados
numa sequência temporal de publicação, que ia do mais “antigo” para o mais “novo”. Essa
sequência foi rapidamente identificada pelos alunos por causa das cores desses textos (preto e
branco, poucas cores e bastante colorido). A linguagem empregada também foi identificada (mais
formal passando a menos formal). Quanto às ideologias, nos dois primeiros anúncios a mulher se
molda aos comportamentos sociais vigentes, sendo uma pessoa submissa e dependente do
marido. Já no terceiro, ela surpreende por ser uma mulher ousada e “contrariar as leis sociais”, ao
se comportar de forma diferente das mulheres do seu tempo. Todas as mulheres foram
identificadas como donas de casa e mães. Em suma, entendemos que a realização de atividades
como essa são relevantes num curso de Letras porque cabe ao professor, enquanto um formador
de opinião, não apenas ensinar a “ler palavras”, mas a “ler imagens” e fazer os seus alunos
compreenderem as informações e as ideologias que estão por trás de um anúncio publicitário.

1. Introdução
A publicidade, de um modo geral, é um gênero textual permeado por signos verbais e não

verbais que tendem a refletir as ideologias, as mudanças e os comportamentos sociais de uma
determinada época. Marcuschi (2002) caracteriza os gêneros como sendo fenômenos dinâmicos e
interativos, isto é, são considerados peças da sociedade. Segundo ele, cada vez que interagimos,
lançamos mão de um ou mais gêneros com diferentes propósitos comunicativos. Nesse sentido,
as descobertas feitas no campo da Linguística Textual aliadas às da Análise do Discurso (de
vertente francesa) são bastante significativas para esta pesquisa porque nos permitem entender
como a publicidade parte de valores sociais vigentes, para elaborar seu texto direcionado a
determinado tipo de público-alvo.

Em se tratando de um público feminino, iremos perceber durante a análise dos anúncios
publicitários que, tanto o anunciante quanto o publicitário, precisaram buscar estratégias de venda
diferenciadas. Isto porque nas décadas de 50, 60 e 70, por exemplo, a maioria das mulheres não
detinha o “poder de compra”, pois eram donas de casa e estavam sob a “guarda” do pai ou do
marido, que eram os seus provedores financeiros. Nessas décadas, os valores sociais focalizavam
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a construção de uma identidade de mulher, mãe e/ou dona de casa exemplar, sempre preocupada
com o bem-estar da família. Já no ano de 2007, a mulher mostra-se mais independente financeira
e socialmente, pois é ela quem escolhe o que deve ou não fazer e como deve ou não agir.

Pensando nessas questões, selecionamos três anúncios publicitários oferecendo produtos
diferenciados, o primeiro deles sobre uma marca de carros (“Volkswagen”), o segundo sobre uma
marca de sabão em pó (“Omo”10) e o terceiro sobre uma marca de azeite de oliva (“Andorinha”),
para serem analisados durante uma aula do curso de Graduação em Letras de uma faculdade
particular de Minas Gerais. O objetivo maior dessa atividade foi o de orientar os graduandos (a
maioria deles mulheres) na leitura desses anúncios, fazendo-os perceber quais são os elementos
lexicais e semióticos empregados pelos anunciantes na construção das identidades femininas
associadas aos produtos anunciados. Consideramos essa atividade de suma importância para o
desenvolvimento de uma leitura verbo-visual crítica e contextualizada, pois as peças publicitárias
são gêneros textuais que acompanham as mudanças e/ou transformações sociais e analisá-las
significa conhecer o modo de pensar e de agir de uma determinada época, principalmente no que
diz respeito às relações dialógicas estabelecidas entre os anunciantes e o público feminino.

Feitas essas colocações, passaremos à discussão do discurso publicitário como um
mecanismo de projeção identitária.

2. O discurso publicitário e a projeção identitária
Conforme mencionamos, Marcuschi (2002) afirma que os gêneros textuais são fenômenos

dinâmicos porque sempre que interagimos recorremos a eles e essa interação não é neutra ou
simétrica. Interagir, na maioria das vezes, representa uma forma de controle social no contexto de
uma prática discursiva – um exercício de poder. Com exemplo disso, podemos mencionar as
situações de interação que envolvem as relações entre pais e filhos, patrões e empregados,
professores e alunos etc. Desta forma, a publicidade exerce uma forte influência no contexto
social ao veicular mensagens comerciais, nas quais há uma manipulação disfarçada para
convencer e seduzir, sem transparecer suas verdadeiras intenções, ideias e sentimentos, pois ora
vale-se da sedução ora da persuasão para convencer o seu consumidor. O recurso persuasivo é
bastante explorado nos anúncios publicitários por ser uma forma velada para o convencimento, o
discurso publicitário manipula suavemente, ou seja, molda-se o discurso para convencer e
persuadir11. No entendimento de Ribeiro (2003: 122):

Tanto persuadir como seduzir tem em comum o controle do outro. No entanto, na
persuasão esse controle relaciona-se à razão e, na sedução, à emoção. O princípio
da persuasão fundamenta-se no ato de fazer o outro crer em algo, por meio de um
rigor lógico, com vistas à sua adesão. Já o princípio da sedução é o de dar prazer
ao outro, ou seja, o de levá-lo a experimentar estados emocionais agradáveis
que provoquem alterações em seu comportamento.

10 A palavra “Omo” é uma sigla formada pelas iniciais da expressão inglesa “Old Mother Owl” (velha mãe coruja).
Informação disponível em: http://www.unilever.com.br/Images/Omo_tcm95-106348.pdf. Acesso em 22/03/2014.

11 A respeito dessa discussão sugerimos a leitura de Arruda e Lazarini (2010). A seleção lexical e outras semioses
para a construção identitária em anúncios publicitários. In: II Fórum Internacional de Análise do Discurso, 2010, Rio
de Janeiro. Discurso, Texto e Enunciação. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. p. 268-277; e Lazarini e Arruda (2010).
Efeitos de sentido em anúncios publicitários direcionados ao público feminino. In: III Colóquio ALED Brasil, 2010,
Recife. Discurso e práticas sociais, 2010, p. 1249-1267.
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Na nossa sociedade, uma pessoa é valorizada pelo que tem e não pelo que é;
aproveitando-se disso a publicidade percebe que a posse de objetos proporciona a “felicidade”,
daí usa de recursos imagéticos e linguísticos para seduzir o público-alvo, dando a ilusão de bem-
estar e êxito. Por isso, no discurso publicitário há uma verdadeira manipulação do discurso, dos
símbolos linguísticos para mediar os objetos e as pessoas. Em outras palavras, a publicidade cria
nas pessoas a falsa ilusão de elas necessitarem daquele produto, por mais supérfluo que ele seja,
cria uma ideia de aceitação e de projeção social, pois quem adquire determinado produto é
porque pode pagar por ele.

Segundo Leite (2003: 101),

indiscutivelmente, a propaganda é um instrumento de manipulação social que
integra nosso cotidiano. Pretende-se convencer nas entrelinhas, no espaço entre o
dito e o não-dito, para vender o produto e fazer crer que ele não tem somente valor
utilitário, mas principalmente, possui um valor simbólico, que confere status e
poder para quem o adquire.

Nesse sentido, a linguagem empregada na publicidade tem um estilo diferente porque,
nela, o anunciante e o publicitário, mesmo antes de produzirem o texto, utilizam recursos
especiais para atingir cada tipo de público e em diferentes épocas. Como exemplo de tal
comportamento, podemos mencionar o caso do sabão em pó Omo, primeiro detergente em pó
produzido no país, que realizou diversas campanhas distribuindo amostras do produto para que as
donas de casa pudessem experimentá-lo e, assim, mudassem a maneira de lavar roupa e
passassem a confiar na eficácia do produto e a necessitar dele. Isto porque, nas décadas de 60 e
70, especialmente, o ato de lavar a roupa não representava simplesmente retirar a sujeira, mas
uma forma de cuidar e de zelar pela família. Ações como esta costumam acontecer ainda hoje
porque a linguagem publicitária é retórica, isto é, tem a intenção de persuadir, convencer o outro,
levar o outro à compra através da palavra ou a mudar suas atitudes. Além de a publicidade
mostrar valores sociais, mitos e ideais, utiliza-se de recursos da língua - fonéticos, léxico-
semânticos ou morfossintáticos -, objetivando o consumismo sem reflexão pelo público-alvo
(Carvalho, 2002:13).

Tendo conhecimento de que a linguagem é essencialmente argumentativa e interativa, o
discurso publicitário, aproveitando-se disto, utiliza consciente e racionalmente todos os
instrumentos necessários para a manipulação, quer sejam eles linguísticos e/ou imagéticos. Nesse
discurso privilegia-se uma linguagem despojada e sintética, criticando permanentemente o
emprego de expressões supérfluas e de paráfrases, ou seja, há uma predominância de um discurso
direto, prefere-se ir direto ao assunto, com isso ferem-se algumas regras gramaticais para se
atingir o público-alvo. Compartilhando desse ponto de vista, Sodré & Ferrari (1978: 45)
comentam que:

Usar adequadamente palavras combinadas entre si não significa obediência
rigorosa à gramática, sobretudo se levarmos em conta que o discurso
comunicativo acompanha a evolução da língua e pretende uma linguagem, tanto
quanto possível, coloquial. Escrever bem não é, pois, sinônimo de escrever
“certo” – não se domina uma língua apenas pela propriedade com que se aplicam
suas regras gramaticais. Mas até mesmo para manejá-la “erradamente” é preciso
conhecer-se o certo”. O aparato gramatical (normativo) é necessário para uma
distinção básica: entre o texto mal cuidado, redigido sem nenhuma intenção
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estilística, e o texto moderno, solto, desvinculado da retórica excessiva e do
purismo. Insurgir-se contra a gramática não é cair no extremo oposto: deixá-la de
lado, de maneira preconceituosa. Neste caso, o resultado será igualmente artificial.

Nos anúncios publicitários selecionados, perceberemos a linguagem adotada, bem como a
grafia das palavras variam com o passar das décadas. E essa variação tem a ver com as ideologias
e as regras gramaticais vigentes em cada época.

Quanto aos temas culturais adotados para a elaboração das publicidades, há a
possibilidade de escolha entre temas clássicos (tradicionais) ou novos (adeptos a mudança). De
acordo com Carvalho (2002: 107) destacam-se cinco temas preferidos: criança, família,
sexualidade, mulher e símbolos de status. Estes temas também foram preferidos pelos
publicitários dos três produtos elencados nesta pesquisa.

Já que a palavra não funciona isoladamente fora de um contexto, pois se transforma
independente se empregada em seu sentido denotativo ou conotativo, devemos considerá-la como
explicação da imagem publicitária; assim, a palavra revela a expressão de uma sociedade, ou seja,
baseia-se numa natureza sociocultural. Talvez, os temas sugeridos por Carvalho, sejam reflexos
dos anseios de uma sociedade capitalista, na qual o prazer individual se sobrepõe ao coletivo.

As palavras revelam, ainda, traços identitários constitutivos dos sujeitos de cada época,
pois ao refletirmos sobre o processo de construção identitária, nos debruçamos sobre o fato de
que a identidade não é uma qualidade inerente de uma pessoa, uma vez que ela nasce na interação
com outros indivíduos (Moita Lopes, 2002) e pode se reconfigurar ao longo da trajetória do
sujeito. A identidade feminina, por exemplo, sofre constantes processos de reconfiguração porque
a mulher vem se tornando cada vez mais independente financeiramente.  Nesse sentido, estudar o
discurso publicitário como um espaço de projeção de traços identitários sociais e discursivos
significa reconhecer a força da mídia na construção dos valores sociais.

No “Dicionário de Análise do Discurso”, o termo “identidade” é apresentado da seguinte
maneira:

a identidade do sujeito do discurso se constrói de duas maneiras diferentes, em
dois domínios que são ao mesmo tempo distintos e complementares, ambos
construindo-se em articulação com o ato de enunciação: uma identidade dita
“pessoal”, uma identidade dita de “posicionamento”. A identidade pessoal não é
somente psicológica ou sociológica; ela é dupla. (Charaudeau & Maingueneau,
2008: 266).

Nesse sentido, a identidade pessoal é dupla porque pode ser distinguida em: uma
identidade psicossocial e em uma identidade discursiva. A identidade psicossocial, dita
“externa”, a do sujeito comunicante, pode ser entendida como um conjunto de traços que definem
uma pessoa segundo sua idade, seu sexo, seu estatuto, seu lugar hierárquico, sua legitimidade
para falar, suas qualidades afetivas, de acordo com o ato de linguagem. Já a identidade discursiva,
dita “interna”, a do sujeito enunciador, pode ser descrita com a ajuda de categorias locutivas
(refere-se aos modos de enunciação alocutivo, elocutivo e delocutivo)12, de modos de tomada de
palavra, de papéis enunciativos etc. A identidade discursiva também se refere ao estilo e ao tom

12 O ato de enunciação alocutivo caracteriza-se pelo fato de que “o locutor implica o interlocutor em seu ato de
comunicação e lhe impóe o conteúdo de seu propósito”; o elocutivo caracteriza-se pelo fato de que “o locutor situa
seu propósito em relação a ele mesmo”; e o delocutivo caracteriza-se pelo fato de que “o locutor deixa que o
propósito se imponha como tal, como se ele não fosse responsável por ele” (Charaudeau 1992, 2008).
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projetados pelo sujeito comunicante, abarca os temas que são mobilizados pelo sujeito, de acordo
com as situações de comunicação nas quais ele se engaja. Portanto, as estratégias discursivas
resultam da articulação entre os traços de identidade externos e internos.

A identidade de posicionamento caracteriza a posição ocupada pelo sujeito em um campo
discursivo em relação aos sistemas de valor que aí circulam. Estes valores não são absolutos, mas
estão em função dos discursos produzidos pelo próprio sujeito (cf. Charaudeau & Maingueneau,
2008).

Cabe destacar que, tanto no caso da identidade pessoal quanto na de posicionamento, as
identidades resultam, simultaneamente, (i) das condições de produção inscritas na situação de
comunicação e dos pré-construídos13 mobilizados pelo sujeito; e (ii) das estratégias que o
enunciador põe em funcionamento de maneira mais ou menos consciente. Considerar o aspecto
psicossocial, a diversidade de papéis que o sujeito pode exercer nas diversas interações, leva-nos
a pensar a identidade social não como fenômeno imutável, que corresponderia à essência do
sujeito, mas como processo dinâmico, interacional, resultante do jogo entre enunciador instância
de produção) e enunciatário (instância de recepção).

O nome e a credibilidade de uma marca também contribuem significativamente para esse
processo de persuasão e de construção das identidades. Na concepção de Maingueneau (2008),

O nome de uma marca, como qualquer nome próprio, está associado a um
conjunto variável de representações sedimentadas ao longo do tempo, uma
“imagem de marca”, sobre a qual a empresa deve agir constantemente. A
evolução dessa imagem se deve em boa parte aos discursos que a empresa emite e
emitiu sobre ela mesma e sobre seus produtos, em particular pela publicidade. Por
mais que uma marca se coloque como uma identidade14 que transcende os
enunciados que ela produz, ela é, na realidade, modificada por esses enunciados:
tais enunciados podem reforçar ou, ao contrário, modificar essa imagem. De um
enunciado a outro, ela se esforça por tecer um discurso que lhe seja próprio por
intermédio das histórias que ela conta. A marca encarna, assim, sua identidade
por intermédio dos discursos que ela produz, e a esse respeito o processo de
incorporação desempenha um papel importante, pois ele é mediador entre o
princípio abstrato representado pela marca e os conteúdos que ela pretende
veicular (p. 212-213).

Nos três anúncios publicitários, a serem analisados, perceberemos que a marca dos
produtos anunciados já possui uma história e uma credibilidade perante os consumidores
brasileiros. E, apesar destes produtos terem o público feminino como alvo de consumo, as
identidades projetadas não são as mesmas porque as categorias variam.

Portanto, as identidades construídas, bem como as categorias evocadas serão estudadas
começando pela leitura e investigação da seleção lexical (linguagem verbal) e imagética
(linguagem não verbal) feita pelos anunciantes, partindo-se do intradiscurso em direção ao
interdiscurso.

13 O pré-construído refere-se aos elementos ligados a um já-dito, pertencentes aos discursos que integram um
universo discursivo em uma dada etapa da história. Assim, os diversos domínios de atividade social, as diversas
formações ideológicas, expressas por formações discursivas, estabelecem memórias, constituídas de elementos pré-
construídos que serão, então, atualizados ou não, nos discursos dos sujeitos, indicando suas pertenças, suas filiações
ideológicas. Por isso, é possível, então, atribuir uma identidade de posicionamento ao discurso proferido por um
sujeito.
14 Grifos do autor.
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3. A leitura como prática social e os conhecimentos acionados

Hoje, cada vez mais, professores e alunos compartilham do mesmo ponto de vista: ler não
é simplesmente reproduzir oralmente as palavras escritas numa folha de papel. O ato de ler deve
ser encarado como uma prática social constante, pois realizar a leitura de um gênero textual
significa saber reconhecer as peculiaridades e os propósitos comunicativos que o envolvem.
Significa, acima de tudo, compreender tanto as informações explícitas quanto as implícitas, isto é,
compreender as mensagens subliminares e as múltiplas semioses constitutivas do discurso
publicitário.

É consenso, também, entre os pesquisadores da Linguística Textual, como Koch e Elias
(2007), que a atividade de leitura é bastante complexa por requerer os conhecimentos linguístico,
enciclopédico e interacional (ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e
superestrutural)15. Sucintamente, esses conhecimentos podem ser definidos da seguinte maneira:
a) linguístico abrange o conhecimento gramatical e lexical;
b) enciclopédico ou de mundo refere-se aos conhecimentos relacionados às vivências pessoais;
c) interacional refere-se às formas de interação por meio da linguagem.

Além desses conhecimentos, outros fatores também entram em cena no momento da
leitura das peças publicitárias e, de certa forma, influenciam na compreensão e na decodificação
do leitor sobre as informações a respeito do produto ofertado. Dentre eles, podemos mencionar: o
suporte no qual os textos estão materializados (considerando as diferentes esferas comunicativas
nos quais circulam) e as linguagens verbal e não verbal utilizadas na construção de cada anúncio,
assim como as informações referentes ao anunciante ou ao tipo de produto anunciado.

Pelo fato de a prática da leitura de publicidades exigir do aluno uma gama variada de
conhecimentos linguísticos, semióticos e metagenéricos, percebemos que este gênero textual vem
ganhando espaço nos livros didáticos e nas análises feitas na sala de aula. Além do mais, os
alunos geralmente se interessam pela leitura de publicidades por ser um gênero como eles
costumam dizer “gostoso e interessante de ler”. Talvez, por essa razão, o desafio de se criar o
hábito de leitura possa ocorrer a partir de peças publicitárias, devido ao seu poder de sedução,
produzido pelas escolhas imagéticas e linguísticas. Ao se optar por praticar a leitura sob o viés
publicitário é preciso estarmos atentos para não nos restringirmos ao estudo meramente da forma
do gênero captado e, sim, tentar despertar a criticidade do aluno, a fim de que ele possa perceber
qual é função de se ter escolhido um gênero e não outro para divulgar um produto

No entanto, cabe destacar que, em muitas instituições de ensino, a prática da leitura nas
aulas de língua portuguesa tem se desfocado por causa da exigência da interdisciplinaridade dos
conteúdos, que atribui ao professor desta disciplina a missão de elaborar tarefas relacionadas aos
denominados “temas transversais”, como se ele fosse o único responsável por desenvolver a
competência leitora dos alunos. Entendemos que essa responsabilidade é de todos, pois não é só
na aula de língua portuguesa que se formam leitores proficientes e se desenvolvem estratégias de
leitura.

Em suma, devemos conceber as práticas de leitura considerando as várias esferas culturais
nas quais se materializam e utilizando gêneros textuais variados, pois só assim estaremos
capacitando o nosso aluno a se tornar um cidadão pleno, capaz de saber agir e interagir nas mais
variadas situações sociais. Sendo assim, é necessário que os alunos aprendam a fazer leituras
semióticas sobre a imagem, sendo que ao professor cabe a tarefa de esclarecer que desde a cor

15 Para aprofundamento dos conhecimentos requeridos para a leitura ver Koch e Elias (2007: 39-56).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2297



36

escolhida para o anúncio até a disposição da imagem na página de uma revista, por exemplo,
possui um objetivo, o qual pode se relacionar à compreensão, à memorização e à credibilidade do
produto anunciado.

4. Como tudo começou: discutindo a leitura e a análise dos anúncios publicitários
selecionados

A ideia de escrever este artigo surgiu a partir de uma experiência leitora real oriunda de
duas aulas, de aproximadamente 50 minutos cada, ministradas num curso de Graduação em
Letras/Licenciatura, de uma faculdade particular de Minas Gerais. Na aula anterior, os alunos
haviam estudado alguns conceitos-chave da Análise do Discurso francesa, como enunciador,
enunciatário, contrato de comunicação, intradiscurso, interdiscurso, dentre outros. Então, a
proposta foi que eles lessem e analisassem oralmente os três anúncios publicitários exibidos pela
professora no data-show, partindo do intradiscurso em direção ao interdiscurso16, objetivando
identificar quais são as identidades femininas construídas e/ou projetadas.

Durante a leitura e análise dos anúncios, a professora chamou a atenção dos graduandos
para o fato de que esse gênero textual requerer alguns procedimentos diferenciados quanto à
maneira de se lido. Tradicionalmente, descreve-se a leitura como um processo que se dá da
esquerda para a direita e de cima para baixo. Esse modo de se ler não se aplica à peças
publicitárias, uma vez que a disposição das informações ocorre, de uma forma geral, na diagonal
(canto superior esquerdo ao canto inferior direito).  Além disso, para se compreender como se
constrói o discurso publicitário é preciso relacionar o código verbal e o não verbal, pois são
complementares entre si para se produzir o efeito de sentido pretendido por quem o elabora.

Ao partirmos do texto publicitário como uma alternativa para as práticas de leitura,
devemos ponderar que esse tipo de discurso emprega recursos retóricos para convencer/modificar
atitudes e comportamentos. Em busca de propagar a ideologia consumista atual, os publicitários
recorrem as mais diferentes estratégias de convencimento e/ou persuasão, uma delas é a que nos
interessa nessa pesquisa, a saber: captar um gênero do cotidiano para divulgar um produto.
Vejamos como isso se deu em cada um dos anúncios publicitários selecionados, nos dois níveis
discursivos supracitados.

16 Esta divisão foi realizada apenas para fins didáticos, pois sabem a construção dos discursos não ocorre de maneira
separada.
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1º. ANÚNCIO: automóvel “Fusca”

FIGURA 1- anúncio publicitário da década de 60

Fonte: historia da publicidade. Acesso em 25/08/2013
blogsport.com.br/2009/01/propagandas.antigas-de-fusca.html.

A) Análise intradiscursiva

No nível intradiscursivo, a primeira coisa que chamou a atenção dos graduandos foi a
quantidade de tarefas atribuídas à mulher em relação ao homem. Numa primeira leitura, eles
perceberam que, visualmente, há mais elementos gráficos e visuais do lado direito do anúncio,
onde está localizada a mulher e os filhos, do que do lado esquerdo, onde está o homem. No
entanto, é o homem quem detém a posse do automóvel. Vejamos as tarefas atribuídas a cada um
dos possíveis cônjuges:
a) Êle (o homem) – de manhã vai ao trabalho e volta à noite
b) Ela (a mulher) – leva as crianças à escola, vai à feira, vai ao cabeleireiro, vai buscar mamãe,

busca as crianças da escola, busca os sobrinhos para brincar com as crianças que voltaram da
escola, vai à costureira, leva mamãe para casa, vai fazer compras na cidade, devolve os
sobrinhos, vai visitar as amigas, vai ver como titia Celina está passando, volta à casa de uma
amiga para apanhar a bolsa que tinha esquecido etc. etc. etc.

Diante de tantas atribuições, o anunciante faz o seguinte questionamento: “Não é justo
que ela tenha um Volkswagen só para ela?”. Neste enunciado o que está colocado em evidência
não é o modelo do automóvel (Fusca), mas a marca (Volkswagen).
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Ainda com relação aos elementos gráficos, os graduandos observaram a grafia da palavra
“êle”, que não recebe mais o acento circunflexo.

Com relação aos elementos não verbais, o que lhes chamou a atenção foi a cor do anúncio
(branco e preto), o tamanho ocupado pelo Fusca na página, a vestimenta do homem – mais
elegante, usando terno, gravata e segurando uma maleta de trabalho – e a mulher vestindo uma
roupa mais simples e segurando o casal de filhos pelas mãos. A posição dos personagens também
é diferente. O homem aparece de frente para o leitor, de pernas cruzadas e encostando a mão
direita no automóvel. Já a mulher aparece de frente para o homem e de lado para o leitor, com o
casal de filhos encostados nela e de frente para o provável pai.

B) Análise interdiscursiva
Em relação ao interdiscurso, eles observaram que a mulher realmente não dará conta de

executar todas essas tarefas e mais aquelas atribuídas à rotina do lar (como lavar, passar, cozinhar
etc), se ela não possuir um automóvel que possa auxiliá-la a se deslocar de um lugar para outro,
facilitando a sua vida. No entanto, problematizaram o fato de a mulher não trabalhar na década de
60 (época de lançamento do Fusca) e depender financeiramente do pai ou do marido. Na
percepção deles, este foi o motivo pelo qual o anunciante focalizou o homem como sendo o
provável consumidor do produto, isto é, aquele que comprará o carro para presentear a mulher.
Eles destacaram que, apesar de a mulher não ter condições financeiras de comprar o automóvel, o
anunciante se coloca ao lado dela, mostrando-se uma pessoa justa. Ao utilizar-se desta estratégia
o anunciante consegue atingir tanto o homem quanto a mulher, pois elas também devem ser
valorizadas socialmente pelas inúmeras atividades executadas diariamente.

Outro ponto problematizado foi a nítida separação dos espaços ocupados pelo homem de
um lado e a mulher de outro e os filhos inseridos no espaço pertencente à mulher. Segundo os
graduandos, ainda hoje cabe à mulher a tarefa de cuidar dos filhos, mesmo nos casos em que o
casal se separa, geralmente, cabe à ela a guarda dos filhos.

C) As identidades femininas construídas
A primeira imagem visualizada pelos graduandos mostra uma mulher que está

acompanhada de um casal de crianças, possivelmente seus filhos, e aparenta ser jovem, pois as
mulheres, naquela época engravidavam cedo. Ela mostra-se sorridente e parece estar de bem com
a vida. Após a leitura do texto, surgiram outras identidades a respeito desta mulher elencadas
abaixo:

 leva as crianças à escola e busca as
crianças da escola

 mãe responsável e protetora.

 vai à feira  mãe e esposa preocupada com a
alimentação e a saúde da família (adquire
produtos naturais)

 vai ao cabeleireiro  mulher, mãe e esposa vaidosa e asiada
 vai buscar mamãe e leva mamãe para

casa
 filha zelosa e protetora

 busca os sobrinhos para brincar com
as crianças que voltaram da escola e
devolve os sobrinhos

 tia e mãe zelosa, protetora e preocupada
com o bem-estar/entretenimento dos
filhos e dos sobrinhos.
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 vai à costureira  mulher, mãe e esposa vaidosa
 vai fazer compras na cidade  moradora de bairro ou vila e não do

centro (cidade)
 vai visitar as amigas  mulher amiga e carinhosa
 vai ver como titia Celina está passando  sobrinha zelosa e preocupada com o bem-

estar da tia
 volta à casa de uma amiga para

apanhar a bolsa que tinha esquecido
etc. etc. etc.

 mulher amiga e assoberbada com tantos
afazeres

Em síntese, os graduandos chegaram à conclusão de que é praticamente impossível uma
mulher realizar todas essas tarefas a pé. Donde vem a asserção: “ela merece ter um Volkswagen
só para ela”. Sob o ponto de vista deles, a anunciante exagerou na quantidade das tarefas, mas,
talvez, tenha sido essa uma estratégia usada conscientemente para convencer a ela e ao marido
sobre a necessidade de possuir o automóvel. Dito de outra maneira, investir na compra de um
Fusca não é algo supérfluo.

2º. ANÚNCIO: sabão em pó “Omo”

FIGURA 2 - anúncio publicitário da década de 50

Fonte: www.gruposerafim.com.br/fotos-antigas-de-propagandas/

A) Análise intradiscursiva
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Em comparação ao anúncio anterior, os graduandos, logo de início, perceberam que este
apresenta mais cores, destacando-se o branco (cor da roupa que está sendo lavada no tanque, que
já foi lavada e passada pela mulher e pela menina e que está presente, também, na caixa de Omo)
e o azul (cor do pó do sabão e uma das cores da caixa)17 . Ainda com relação às cores, eles
observaram que tanto a mulher quanto a menina, provavelmente mãe e filha, localizadas do lado
direito do anúncio, estão trajando um vestido da mesma cor e estampa. Além disso, elas repetem,
sorridentes, o mesmo gesto, o de segurar uma pilha de roupas (lençóis ou toalhas) muito brancas.

Além da imagem principal, eles identificaram uma imagem um pouco menor, mas não
menos importante, localizada do lado esquerdo do anúncio, o desenho de uma mulher lavando
roupas no tanque, uma hábito comum na época, pois as primeiras máquinas de lavar só
começaram ser fabricadas no Brasil por volta de 1959. E, na parte inferior do anúncio aparece a
imagem da caixa de Omo jorrando um pó azulado. Discutidas as imagens, eles passaram à
próxima etapa, a da leitura e análise dos elementos verbais.

Na parte superior do anúncio, eles observaram que o anunciante fez um pergunta retórica:
“O quê? Lavar sem sabão?”, respondida em seguida por ele mesmo “Sim! A alvura que só Omo
dá torna o sabão antiquado!”. Os alunos destacaram que as mulheres não lavavam sem sabão,
pois elas utilizavam sabão em barra e não o em pó, que era novidade na época. Por isso, o
anunciante chama a atenção das mulheres para o fato de que usar Omo é ser moderna, pois, do
contrário, a mulher estará sendo antiquada, por usar um sabão antiquado. Abaixo, desta pergunta
retórica aparecem três textos. Vejamos:

Texto 1: É miraculosa a potência da limpeza de Omo!
É que Omo penetra fundo no tecido e lava fio por fio – V. não precisa
esfregar tanto. E, enxaguando uma só vez, tôda a sujidade fica na água.
OMO lava, quara, alveja e dá brilho numa só operação. Tôda sua roupa
terá uma alvura jamais conseguida com sabão.
Texto 2: Faça esta prova!
Lave como OMO sua roupa já lavada com sabão. Veja como fica muito
mais alva, muito mais limpa.
Texto 3: Use OMO... o “milagre azul” usado em todo o mundo pelas
donas de casa modernas!

No primeiro texto, eles identificaram o emprego de palavras pouco comuns na atualidade,
como “miraculosa” e “sujidade”, bem como o uso do acento circunflexo na palavra “tôda”. Nesta
parte do anúncio, a leitora é informada sobre a potência e alto poder de limpeza proporcionado
por Omo, que realiza quatro operações de uma só vez (lava, quara, alveja e dá brilho). Além
disso, quando comparado a outro sabão, o em barra, todas as roupas lavadas com OMO ficarão
alvas.

No segundo texto, a dona de casa é desafiada a experimentar OMO, “Faça esta prova!”, e
a compará-lo à roupa já lavada com outro sabão. Nesse texto, os alunos constataram o emprego
de verbos no imperativo: “faça”, “lave” e “veja”.

17 De acordo com as pesquisas realizadas por Santoniero (2003), a cor azul do pó talvez tenha sido escolhida para
fazer referência à cor do anil, muito usado pelas lavadeiras para branquear as roupas.
Informações disponíveis em:
http://www.mackenzie.com.br/fileadmin/Pos_Graduacao/Doutorado/Letras/Cadernos/Volume_3/A_identidade_da_
mulher.pdf. Acesso em 02/04/2014.
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E, por fim, no terceiro texto, OMO é apresentado como uma substância milagrosa (o
“milagre azul”), usada em todo o mundo pelas donas de casa modernas. Isto significa dizer que:
se ele é usado em todo o mundo, é porque é bom. E, se ele é usado pelas donas de casa modernas
e, se eu quero ser uma delas, preciso usar OMO também.

B) Análise interdiscursiva
A respeito das informações contidas no interdiscurso, o que suscitou maior discussão

entre os graduandos foi a imagem da filha reproduzindo o gesto da mãe. Eles, inclusive,
chegaram a comentar que a ideologia vigente na época era a de a menina ser instruída, pela mãe,
para se tornar uma esposa, dona de casa e mãe exemplar. Por essa razão, as meninas eram
instruídas, desde cedo, a se comportar como a mãe e, geralmente, brincavam e recebiam de
presente jogos de panelinhas, copinhos, demais utensílios de cozinha e aparelhos domésticos.

A figura da mulher lavando roupa no tanque também foi bastante discutida, haja vista que
hoje a máquina de lavar roupas está presente na maioria dos lares brasileiros e, por causa disto, a
atual geração de mulheres perdeu o hábito de lavar roupas à mão ou nem sequer chegou a
adquiri-lo. Segundo eles, as moradias de hoje também não permitem que as pessoas coloquem a
roupa para quarar, pois um número considerável de donas de casa mora em apartamentos.

C) As identidades femininas construídas
Neste anúncio, eles perceberam que a identidade feminina foi construída focalizando a

dona de casa a partir de dois momentos: o da tradição e o da modernidade.
O momento da tradição é aquele anterior a Omo, quando as donas de casa lavavam a

roupa no tanque, usando sabão em barra e desenvolvendo vários processos de branqueamento ou
alvura (como lavar, quarar, alvejar e dar brilho). Estes ensinamentos eram repassados de mãe
para filha, visando prepará-las para serem excelentes donas de casa. Já o momento da
modernidade, o da chegada de Omo ao Brasil é marcado pelo surgimento de uma mulher
moderna, aquela que experimenta Omo e passa a vivenciar a praticidade na hora de lavar roupas.

Sintetizando essa discussão, temos:

 Dona de casa tradicional = sabão em barra e vários processos de branqueamento
 Dona de casa moderna = Omo e um só processo de branqueamento

Cabe destacar que tanto o período que antecede a chegada de Omo, quanto o da sua
chegada são marcados, de certa forma, pelo cuidado e pela tradição. Isto é, mostram a sabedoria e
o zelo materno em cuidar da família. Não é à toa que as primeiras embalagens de Omo
produzidas na Inglaterra traziam a imagem de uma coruja estampada na caixa. No Brasil, isso não
aconteceu.
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3º. ANÚNCIO: azeite de oliva “Andorinha”

FIGURA 3 - anúncio publicitário de 2007

Fonte: Revista Claudia, out./2007.

A) Análise intradiscursiva
Comparado aos dois anúncios exibidos anteriormente, os graduandos se surpreenderam

com a quantidade de cores visualizadas neste anúncio e com a nitidez das imagens que mostram
as marcas do tempo registradas na pele da personagem. A princípio, eles questionaram o porquê
de a revista Claudia não ter usado o Photoshop nas imagens. Mas, depois de ler o texto, eles
compreenderam o motivo pelo qual tal recurso não foi usado – a intenção do anunciante era
mostrar a experiência de vida da personagem.

Os fatos que aconteceram na vida dela são narrados seguindo uma ordem cronológica
temporal, como mostram as informações abaixo:
a) 10 anos de idade – invenção do anticoncepcional e explosão do biquíni em todas as praias;
b) metade dos anos 70 – a personagem vai morar sozinha;
c) 26 anos – o tempo de casamento dela com Antônio.

A narrativa é estruturada, em primeira pessoa (Eu), obedecendo à sequência fato-
comentário. Aqui, temos o caso de um anúncio publicitário que passou por intergenericidade, ou
seja, um texto narrativo ou relato pessoal sendo usado para anunciar um produto. Nesta narrativa,
foram identificados os seguintes elementos lexicais:
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a) substantivo no diminutivo  “pilulazinha”, utilizado para fazer referência ao tamanho do
comprimido. O sufixo “-inha” também pode ser entendido como uma linguagem utilizada pelo
sexo feminino;
b) linguagem informal e marcas de oralidade  as palavras “duro mesmo”, “pro”, “casório” e
“Fui!” podem ter sido utilizadas para buscar uma aproximação maior entre o texto veiculado e o
público leitor deste anúncio. Implicitamente, também pode representar a identidade de uma
mulher moderna;
c) metáfora  expressões como “biquíni explodindo”, “cabeça boa” e “olhava feio” sendo
utilizadas, respectivamente, no sentido conotativo. Elas podem ser entendidas, implicitamente,
como símbolos de “liberdade”, “modernidade” e “conservadorismo”;
d) verbos  “tinha”, “inventaram”, “entendia”, “podia”, “usava”, “foi”, “olhava”, “olhamos” e
“acabou”, empregados para narrar fatos acontecidos no passado (localização temporal)..

Nesse anúncio, ainda ocorre uma analogia no encerramento ou desfecho da narrativa.
Quando a personagem diz: “Fui!”, entendemos, implicitamente, que ela saltou de pára-quedas e
visualizamos a imagem do voo da andorinha imitando o movimento do salto desta personagem. A
cor do animal, assim como as cores predominantes no anúncio, é a mesma da embalagem do
produto, verde.

Quando lemos o slogam do anúncio: “Andorinha. Mudar é maravilhoso”, ainda podemos
estabelecer outra relação analógica, a das mudanças ocorridas na vida e na imagem facial da
narradora com as mudanças propostas pelo anúncio.

B) Análise interdiscursiva
No nível interdiscursivo, temos uma personagem que experenciou mudanças sociais e

comportamentais. Diferente das outras mulheres, a do automóvel e a do sabão em pó, ela tinha
uma mãe ousada e um pai com a “cabeça boa”. Em outras palavras, ela não foi criada unicamente
para ser dona de casa e servir ao marido, pois morou sozinha antes de casar com Antônio, algo
que não era comum entre as mulheres da sua época. Apesar disso, ela também se casou e
constituiu família, isto é, não deixou de ser uma dona de casa.

Quando os alunos leram o relato da personagem, também, perceberam que ela continua
sendo uma mulher moderna e ousada, traços característicos talvez herdados da personalidade da
mãe, porque, mesmo já possuindo uma idade avançada, escolheu praticar um esporte considerado
radical, saltar de paraquedas. Eles questionaram a atitude de aprovação e de companheirismo do
marido com relação à escolha da esposa, pois ele é o seu instrutor.

C) A identidade feminina construída
Contrapondo-se às análises anteriores, os elementos icônico-linguísticos desse anúncio

projetam a identidade de uma mulher moderna e mais velha (conforme mostra a imagem
fotográfica); categorizada como casada (com Antônio), mãe (três filhos lindos), avó (cinco netos)
e esportista (salta de paraquedas). Esta identidade é construída pela própria personagem principal
do anúncio, ao narrar para o leitor a sua história de vida.

Feitas essas colocações, finalizaremos as discussões até aqui apresentadas escrevendo as
considerações finais.
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5. Considerações finais

Conforme já mencionamos, a ideia de escrever esse artigo surgiu a partir da escolha de
três anúncios publicitários: o primeiro deles sobre uma marca de carros (“Volkswagen”); o
segundo sobre uma marca de sabão em pó (“Omo”) e o terceiro sobre uma marca de azeite de
oliva (“Andorinha”), que foram analisados durante uma aula do curso de Graduação em
Letras/Licenciatura, de uma faculdade particular de Minas Gerais. Partindo dos conceitos de intra
e interdiscurso, associados ao de identidade, o objetivo dessa atividade foi orientar os graduandos
na leitura desses anúncios e, assim, fazer com que eles percebessem quais os elementos lexicais e
semióticos empregados pelos anunciantes na construção das identidades femininas associadas aos
produtos anunciados.  Os anúncios publicitários foram apresentados numa sequência temporal de
publicação, que ia do mais “antigo” para o mais “novo”. Essa sequência foi rapidamente
identificada pelos alunos por causa das cores desses textos (preto e branco, poucas cores e
bastante colorido). A linguagem empregada também foi identificada (mais formal passando a
menos formal). Quanto às ideologias, nos dois primeiros anúncios a mulher se molda aos
comportamentos sociais vigentes, sendo uma pessoa submissa e dependente do marido. Já no
terceiro, ela surpreende por ser uma mulher ousada e “contrariar as leis sociais”, ao se comportar
de forma diferente das mulheres do seu tempo. Todas as mulheres foram identificadas como
donas de casa e mães.

Em suma, entendemos que a realização de atividades como essa são relevantes num curso
de Letras porque cabe ao professor, enquanto um formador de opinião, não apenas ensinar a “ler
palavras”, mas a “ler imagens” e fazer os seus alunos compreenderem as informações e as
ideologias que estão por trás de um anúncio publicitário.
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