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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
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,

 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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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
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)1, 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.

1 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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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.

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)
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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
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 metacognitivas2; 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.

2 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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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

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).
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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 intertextualidade3 e a interdiscursividade4 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. 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:

3 “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.
4 “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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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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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-ação5, 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).

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 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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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:

Figura 1 – Publicidade EcoSport

Fonte: Revista Veja, 10 de março de 2010.
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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 L6 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
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,

6 Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, eles foram identificados com a inicial do seu nome.
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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
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 verbal7, 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.

7 Quanto à imagem que, em geral, acompanha o texto verbal, embora não tenha sido a pretensão de nos aprofundar
no seu estudo, em se tratando da publicidade é importante destacar pelo menos alguns aspectos (cores, disposição
dos elementos no espaço etc.) que podem auxiliar os alunos na construção do sentido.
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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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