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RESUMO

No presente trabalho, propomos um estudo sistemático sobre o gênero propaganda em rede
virtual, cujo objetivo é utilizá-lo como instrumento de leitura e de produção textual nas aulas de
Língua Portuguesa. Sob uma visão sociointeracionista de linguagem, fundamentamos nossas
análises na teoria da multimodalidade de Kress e Van Leeuwen (2010); nas concepções de texto
de Koch (2002); nas teorias dos gêneros textuais de Bakhtin (2003) e de Marcuschi (2008); na
construção/compreensão dos sentidos, por meio do uso dos processos de referenciação
(CAVALCANTE, 2013; MONDADA; DUBOIS, 2003). A escolha do gênero propaganda, em
rede virtual, decorre da necessidade de incorporar os gêneros digitais nas aulas de língua. As
múltiplas semioses desse gênero despertam o olhar para um novo perfil de leitura que engloba
não só recursos linguísticos, mas também aspectos contextuais, imagéticos e digitais. Partimos da
perspectiva de gênero como “uma forma de ação social” (MILLER, 1984), como um “conjunto
de enunciados relativamente estáveis “(BAKHTIN,2003), interativos, multimodalizados e
historicamente situados, capazes de sofrer transmutações para atender às necessidades de
interação social. O projeto ainda está em andamento, no entanto, apresentaremos alguns
resultados, como o conhecimento das múltiplas semioses do gênero estudado e a ampliação da
competência de leitura por parte dos alunos.
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1. Introdução

Neste artigo apresentamos resultados parciais de um estudo sobre a multimodalidade do
gênero propaganda em rede virtual, como instrumento didático-pedagógico para leitura e
produção textual nas aulas de língua portuguesa. As atividades foram desenvolvidas em uma
turma do 8º ano do Colégio Estadual Governador Valadares, em Aracaju. Nosso primeiro passo
foi uma breve enquete com uma amostra de 40 alunos das séries finais do Ensino Fundamental,
com o intuito de colher informações sobre seus conhecimentos linguísticos e textuais. Após a
enquete constatamos que os conceitos e as concepções de texto e leitura segundo os quais os
alunos foram formados estão presos a padrões puramente metalinguísticos, estruturais e de
decodificação. Esse resultado justifica a necessidade de uma intervenção que parta de uma
concepção de língua e texto que privilegie o sujeito e a interação.

O atual contexto tecnológico faz emergir novas formas de discurso, novas formas
comunicativas que se constituem através das múltiplas linguagens, que aliadas a interatividade do
mundo virtual contribuem para a construção dos sentidos do texto. Foi a partir desse panorama
que refletimos sobre as práticas de leitura e de escrita desenvolvidas na escola e apresentamos
como proposta uma ressignificação do ato de ler e de escrever partindo da análise da
multimodalidade e dos diversos elementos textuais-discursivos responsáveis pelas relações de
sentidos.

A escolha do gênero propaganda em rede virtual decorre da necessidade de envolver os alunos
com textos multimodais que estão presentes no mundo virtual e que geralmente não fazem parte
da rotina da sala de aula como objeto de estudo. Diante das mudanças nos processos de produção
e circulação de informações e da democratização do conhecimento na rede virtual, faz-se
necessário desenvolver nos alunos habilidades de leitura e produção através da exploração de
textos com múltiplas linguagens. Partindo da perspectiva de gêneros como “uma forma de ação
social” (MILLER,1984)  e “eventos textuais altamente maleáveis dinâmicos e
plásticos”(MARCUSCHI, 2005) presentes em qualquer contexto discursivo e capazes de se
modificar para responder às necessidades de interação social, cultural e tecnológica, acreditamos
que o contato do aluno com gêneros diversos amplia não só o seu repertório comunicativo, como
também lhe possibilita o conhecimento da língua nos seus mais diversos usos, em contextos
autênticos do seu cotidiano. O gênero propaganda virtual, pelo seu caráter dinâmico, inovador,
polissêmico e pela exploração das diversas semioses num só texto, oferece um leque de
possibilidades linguísticas e textuais que contribuem para a ampliação da competência leitora dos
alunos. Dessa forma, pretendemos contribuir para a formação de um leitor de olhares alargados,
capaz de enxergar os implícitos, por meio das análises que englobam elementos cotextuais e
contextuais.

Partindo desse prisma, desenvolvemos nossa proposta ancorados numa concepção de texto que
privilegia as relações entre os sujeitos sociais que se constituem discursivamente. Nesse sentido,
é na interação viva com o texto que o sujeito se constrói e é construído. A partir dessa perspectiva
o texto não pode servir apenas como “pretexto” para explorar a metalinguagem, nem significar
um produto pronto e acabado ou um mero artefato lógico do pensamento do autor, mas deve ser
tomado como um evento social e comunicativo que se constitui nas relações entre texto, leitor e
autor. Aqui, dialogamos com as concepções de texto como “lugar de interação de sujeitos
sociais” (KOCH e ELIAS, 2013). Fundamentamos as discussões sobre os gêneros a partir das
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perspectivas de Bakhtin (1992) e Marcuschi e Xavier (2010). No decorrer das análises textuais,
nosso aporte são os estudos sobre a Referenciação de Mondada e Dubois (2013) e Cavalcante
(2013), além das considerações sobre a multimodalidade de Kress e Van Leeuwen com Dionísio
(2005).

Sob uma concepção sociointeracionista de linguagem, procuramos enfatizar, no decorrer
das atividades, o vínculo indissolúvel entre o uso da linguagem e a atividade humana, mostrando
que não há como estudar a língua sem se preocupar com as relações entre os participantes da
interação e o contexto social da atividade em que estão envolvidos. Nesse ponto, o trabalho com
gêneros é fundamental, visto que “são tipos relativamente estáveis de enunciados que se
elaboram no interior de cada esfera da atividade humana.” (BAKHTIN in FARACO, 2009).

Partindo dessas constatações, acreditamos que a propaganda virtual pode funcionar como
um recurso didático-pedagógico que contribui para a construção da competência leitora dos
alunos. Para isso, é necessário o olhar para um contexto sociointeracional mais amplo,
explorando não só a dinamicidade e a plasticidade da propaganda, bem como todos os elementos
envolvidos no seu processo de produção e circulação (O quê?  Por quê? Para quê? Para quem?
Como?), ou seja, indo além dos aspectos estilísticos, estruturais e composicionais, estudando o
texto, sua função e suas relações na interação social.

2. Gêneros textuais

Ao se comunicar verbalmente, o homem utiliza textos que se efetivam em gêneros
textuais. Como afirma Marcuschi (2008), é impossível se comunicar sem fazer uso de algum
gênero textual. Os gêneros são formas textuais orais ou escritas que estão a serviço da
comunicação humana. Eles estão presente na vida diária do ser humano, cumprindo seu papel
sociocomunicativo. Cada gênero textual apresenta características, objetivos e funcionalidades
específicas. Segundo Marcuschi, “os gêneros são entidades empíricas em situações
comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo em princípio listagens
abertas.” (2008, p. 155). Por serem sócio-históricos são dinâmicos. Eles acompanham as
mudanças da sociedade. A sociedade muda, as necessidades sociocomunicativas mudam, assim,
também os gêneros sofrem mutações. Alguns gêneros caem em desuso, outros surgem para
satisfazer as necessidades de interação do homem. Com o advento da tecnologia, novos gêneros
entraram nas situações de comunicação diária. Gêneros como e-mail, blog, mensagens de
facebook entre outros que estão introjetados na vida diária, possibilitando que a comunicação
humana se efetive de acordo com a necessidade discursiva.

Apropriar-se de um gênero é realizar efetivamente uma situação sociointerativa. É
também uma forma de legitimar o pensamento, de posicionar-se diante de um fato, além de uma
maneira, segundo Marcuschi (2006), de “controle social e exercício de poder”. O gênero está a
serviço da comunicação. Dependendo da intenção discursiva do emissor, ele escolhe um gênero
específico Através de um determinado gênero, o emissor pode satisfazer sua necessidade
discursiva que pode ir de um simples recado, por meio de um bilhete, até um evento de controle
social, por meio de um discurso político ou de um artigo de opinião. Para Bronckart (1999, apud
Marcuschi, 2006, p. 154), “a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de
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socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas.” Então, dominar alguns
gêneros, ou seja, conhecer suas particularidades, seu papel social e sua força histórica pode
contribuir para ampliar a competência sociocomunicativa dos sujeitos.

3. Metodologia

A pesquisa se iniciou com uma triagem para selecionar os textos (as propagandas) que
seriam analisados em sala. No laboratório de informática, os alunos acessaram vários sites, com a
orientação do professor, e fizeram uma coletânea de vinte propagandas, observando o conteúdo
(o produto anunciado), a exploração verbal e visual (multimodalidade), o público-alvo e o meio
de circulação. Dessas vinte propagandas, foram selecionadas dez, por critério de votação em sala.
Das dez, cinco foram trabalhadas nessa primeira etapa, as demais ainda estão em processo de
análise e construção. Para desenvolver as análises, elaboramos uma sequência didática com o fim
de esquematizar uma série de atividades de oralidade, leitura e produção escrita envolvendo o
gênero propaganda.

Cada propaganda escolhida foi analisada por um período de oito horas/aula, de acordo
com os horários destinados às aulas de língua portuguesa da turma, perfazendo até o momento,
um total de quarenta horas/aula, distribuídas em dois meses de trabalho.

Os alunos foram incentivados a observar os textos em suas múltiplas faces: aspectos
visuais, linguísticos e sonoros. O papel do professor, como mediador desse processo, foi instigar
nos alunos a curiosidade, a percepção e o olhar crítico diante das possibilidades linguísticas dos
textos. A partir dessa perspectiva, os alunos conseguiram associar a linguagem verbal e não-
verbal, bem como os elementos contextuais e os seus conhecimentos de mundo na busca da
construção dos sentidos do texto, decifrando, dessa forma os implícitos e a intencionalidade das
propagandas.

Essa perspectiva de análise baseia-se nas concepções de texto de Koch (2013), segundo a
qual o texto é o próprio lugar da interação, onde os sentidos são construídos através das relações
dialógicas entre os sujeitos. São as diversas vozes presentes no discurso da propaganda que
permitem essa interação entre os sujeitos dialogicamente construídos.

Durante as aulas, os alunos foram estimulados a debater sobre as intenções de uma
propaganda, sobre consumismo e alienação. Procurou-se, dessa forma, desenvolver a oralidade, o
poder de argumentação e a consciência crítica diante desses temas. As mesmas temáticas foram
retomadas para o trabalho de produção textual, que por vezes foi a recriação de propagandas e
outras a elaboração de textos argumentativos.

A performance dos alunos também foi estimulada por meio de apresentações,
dramatizações e trabalhos online como: simulações de propagandas televisivas, dramatizações
envolvendo as relações entre consumidor e vendedor, textos de propagandas para serem postados
no blog da turma (empregando os recursos multimodais) e vídeos criados com o uso dos
celulares. A ideia é finalizar o projeto com a criação de um blog coletivo, no qual serão
registradas as experiências e produções do grupo para serem partilhadas na comunidade escolar.

4. Da multimodalidade à referenciação: uma busca pelos sentidos
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No processo de análise das propagandas estabelecemos o diálogo com Mondada e Dubois
(2013) e Cavalcante (2013), através dos estudos sobre referenciação, fenômeno textual-discursivo
fundamental na construção e coprodução dos sentidos. Por meio da referenciação, “[...] a
realidade é submetida à reelaboração por parte dos sujeitos que se envolvem na interação...”
(CAVALCANTE, 2013, P.18)

No caso das propagandas analisadas, o nosso objetivo foi levar os alunos a associar os
seus conhecimentos de mundo à leitura multimodal dos textos. A princípio observaram os
elementos cotextuais que constituem a propaganda, passando para uma análise mais ampla do
contexto, sem perder de vista as pistas textuais fornecidas pelos variados elementos que
constituem os gêneros virtuais (recursos imagéticos, sonoros, digitais, verbais).

Nesse momento, faz-se importante destacar o contexto de produção e circulação desse
gênero, bem como o seu público-alvo e a intencionalidade (Para que foi produzido? Que tipo de
interlocutor pretende atingir?). A partir desse enfoque procuramos desenvolver uma interação
dialógica entre texto-leitor-autor, só assim delineamos a coprodução dos sentidos dos textos.

Aqui, tomamos a referenciação como um trabalho sociocognitivo que envolve os
participantes da interação na tentativa de elaborar a realidade de acordo com os interesses de cada
processo comunicativo. No caso da propaganda virtual, o interesse de convencer e persuadir o
interlocutor, manifesta-se não só por meio dos diversos recursos semióticos utilizados, como
também do jogo com a linguagem (recursos estilísticos, figuras de linguagem...). De acordo com
os estudos sobre referenciação, um mesmo objeto pode ser referenciado de formas diferentes,
dependendo do propósito comunicativo de cada situação de interação. No processo de construção
dos referentes, delineamos, por meio da linguagem, uma interpretação, uma elaboração para os
eventos ocorridos, os quais estarão sempre dispostos a uma (re)elaboração a fim de que façam
sentido.

Esse olhar para as múltiplas semioses (para a multimodalidade), já se faz presente em
vários ramos dos estudos linguísticos. As pesquisas já caminham no sentido de que faz-se
necessário explorar o caráter multimodal a que estão relacionadas as estratégias textuais e
discursivas. Segundo Kress e Van Leeuwen (1996, p.183), os textos multimodais são aqueles que
se utilizam de mais de um código semiótico, como por exemplo, os que combinam o código
visual e o verbal. Nesse caso, na busca dos sentidos do texto, é fundamental associar as múltiplas
facetas da linguagem para que se chegue a um conjunto significativo.

Nas propagandas da rede virtual, especificamente, as relações referenciais se estabelecem
num plano de ligação entre o verbal e o não-verbal, a este último ainda acrescentamos os
elementos típicos da linguagem digital e as particularidades do hipertexto. Tudo isso corrobora a
ideia de que a referenciação é um processo intercognitivo e social que se constrói num processo
interativo entre texto-leitor-autor. Sendo assim, o texto nessa perspectiva, passa a ser visto como
um construto dinâmico, multifacetado, que vai além da materialidade linguística.

As considerações anteriores podem ser exemplificadas brevemente a partir das
propagandas escolhidas: Eterno (propaganda da Bombril), Linda (propaganda de perfume da
marca O Boticário), Samsung (smart tv), o Novo Honda Fit e uma outra propaganda da Bombril
que satiriza os candidatos à presidência. As imagens referentes a essas propagandas aparecem no
decorrer do texto.
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A propaganda da Bombril, intitulada “Eterno”, se complementa com a imagem do produto
associada ao personagem caracterizado como Pelé, vestido com a camisa da seleção brasileira. A
expressão “Eterno” constitui uma introdução referencial que exige do falante um determinado
conhecimento de mundo. O fato de saber que Pelé é visto como “eterno” no futebol deve ser
relacionado ao tempo de circulação, “fama” e qualidade do produto Bombril, também
caracterizado como “eterno”. Nesse caso, vários elementos multimodais podem ser associados (a
imagem de Pelé, a camisa da seleção, as cores de fundo, a nota de rodapé) às estratégias textual-
discursivas para se chegar à coprodução dos sentidos.

A propaganda do perfume “Linda”, da marca O Boticário, faz associações entre o nome
do perfume e o resultado de beleza que pode proporcionar, como um passe de mágica, à
consumidora, no caso à mãe já que é uma propaganda destinada ao presente do dia das mães.
Muitos elementos multissemióticos foram observados pelos alunos durante as análises, tais como:
os efeitos dos pingos de luz (simbolizando o toque de mágica), a personagem com atributos de
beleza correspondentes aos estereótipos sociais, a logomarca, a imagem do filho encantado com a
beleza da mãe, o jogo de cores que também remete a um fundo de magia, enfim, todos aliados
aos recursos verbais contribuem para a significação do texto.
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Já a propaganda da Samsung smart tv traz recursos ainda mais variados, principalmente
no que se refere à interação dialógica entre texto e consumidor. A cada clique surge um mundo
de possibilidades atrativas que tentam persuadir o consumidor navegador. São chamados e apelos
explícitos a que o consumidor deve aderir se quiser conhecer todas as possibilidades do produto.
Essa interação dinâmica entre consumidor e propaganda também pode ser analisada por meio da
Referenciação. O Referente “smart tv” vai se construindo ao longo da propaganda por meio dos
vários acessos do consumidor navegador (dos cliques), dos links que são indicados para a
recategorização do “conceito de tv”, representado na propaganda. Dentre as caracterizações
podemos destacar: “realismo da imagem e som 3D”, controle por voz, “exclusivo controle futebol
com ajuste das cores e até dos sons da torcida “além de outras. Cada característica se apresenta ao
consumidor através da indução aos cliques, uma relação direta, em tempo real que permite a
interação dinâmica entre texto e consumidor. Nesse caso, além dos recursos semióticos (som,
imagem, cores), temos elementos que nos remetem às características do hipertexto na web, a
quebra da linearidade com as opções de comando a que o consumidor deve ou não seguir, a
leitura compartimentada que vai se construindo de acordo com os objetivos do navegador (os
links escolhidos), tudo isso contribui para a coprodução dos sentidos e torna a leitura uma
atividade multissensorial.
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A quarta propaganda, a descrição do “Novo Honda Fit”, também foi construída por um
processo semelhante ao anterior, o texto verbal se mistura às múltiplas semioses e à interatividade
da tela do computador, convidando o consumidor navegador a conhecer as potencialidades do
produto. O referente, “Novo Honda Fit “, também se constrói através das características
elencadas a cada clique, a cada aceitação de comandos por parte do consumidor. Nesse caso
também, o aluno, na construção dos sentidos do texto, pode explorar as possibilidades
linguísticas do hipertexto através dos vários caminhos oferecidos pela propaganda (os links).
Nessa análise duas frases de efeito persuasivo merecem destaque: “pense, compre um Fit” e “não
pense, compre um Fit”. Essas frases aliadas às imagens de um sonho ou pesadelo, onde o
personagem viaja por dentro do próprio cérebro produzem um efeito de sentido surreal, que se
concretiza com a frase de abertura da propaganda, “o lado da razão e da emoção foram
atendidos”. Aqui, faremos alusão às considerações de Xavier (2010) quando postula o hipertexto
como “uma forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces
semióticas, adiciona e acondiciona à superfície formas outras de textualidade.”
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Por fim, os alunos estudaram uma segunda propaganda da Bombril que faz um jogo com a
linguagem ao apresentar os dois candidatos à presidência (na época em que foi veiculada a
propaganda) Dilma Rousseff e José Serra como personagens seguidos do slogan “nem situação
nem oposição, para um Brasil limpo, Bombril é a solução”. Nesse caso, os alunos procuraram
associar seus conhecimentos de mundo a todos os elementos cotextuais e contextuais na
construção da significação da propaganda. Além disso, outros recursos foram explorados como a
metáfora, a ironia e o humor em relação à ação de limpeza do Bombril e o país politicamente
limpo e as cores que identificam a oposição e a situação. Todos esses elementos dialogam e
interagem no texto contribuindo com a coprodução dos sentidos.
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Os resultados das análises dos textos multimodais apresentados corroboram a ideia de que
ler e compreender os sentidos vai além dos aspectos verbais e que a leitura das múltiplas
semioses também é fundamental para construir os sentidos do texto. Essa perspectiva é defendida
por Kress (2010) quando mostra a evolução de uma teoria Linguística para uma teoria semiótica
Social Multimodal do significado e da comunicação. Para o autor, um signo e os signos são
sempre recém-produzidos de acordo com os interesses de seus produtores em situações
específicas. Nessa perspectiva, para Kress (2010), todos os signos são metáforas e as metáforas
como signos são sempre recém-produzidas em ambientes específicos para atingir públicos que
possuem objetivos também específicos. No caso particular das propagandas, o jogo semiótico dos
seus produtores visa um grupo específico de consumidores, para cada produto anunciado são
elaboradas estratégias persuasivas para atingir um público determinado (as donas de casa, no caso
da marca Bombril; os filhos, no caso do perfume da marca O Boticário; público em geral, no caso
da smart tv e do Honda Fit).  Nesse aspecto, faz-se importante também, preparar o aluno para
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compreender e posicionar-se criticamente diante desse jogo das armadilhas do consumo. Assim,
acreditamos que o trabalho com a leitura nesse viés traz para o aluno não só a convivência com
um leque de possibilidades linguísticas, mas sobretudo levanta discussões a respeito do papel
social da leitura e da escrita e suas implicações na construção de um sujeito dialógico consciente
de seus papéis sociais.

5. Considerações finais

É fato que o impacto causado pelas tecnologias nos faz repensar e ressignificar as nossas
práticas de leitura e escrita. No ambiente virtual, a interatividade e a multimodalidade alteram
significativamente a natureza dos textos na tela. Nesse meio, várias modalidades são elencadas
para apresentar uma mesma informação de maneiras diferentes, favorecendo a compreensão e a
aprendizagem. Dessa forma, acreditamos que o trabalho com textos multimodais pode ampliar a
competência linguística dos alunos e consequentemente auxiliar a aprendizagem, pois lhes
permite explorar uma gama de possibilidades comunicativas, dentre as quais pode escolher as
mais adequadas às suas necessidades e habilidades.

Mesmo inconcluso, o presente trabalho já apresenta resultados significativos nos níveis de
leitura e compreensão dos alunos. Além disso, o uso das tecnologias e a exploração das semioses
na sala também funcionaram como um recurso motivador da participação ativa dos alunos,
despertando outros olhares para o texto, levando-os a observar detalhes antes negligenciados.

Sendo assim, o presente estudo procurou comprovar que aliando recursos verbais e não-verbais, o
aluno ativa com mais facilidade seus conhecimentos de mundo, além de ampliar seu potencial de
leitura e facilitar a retenção de informações. Dessa forma, procuramos através do nosso trabalho,
contribuir com a formação de um leitor proativo capaz de explorar as múltiplas linguagens num
processo de construção e coprodução dos sentidos, em que o texto não pode ser visto como mero
artefato linguístico pronto e acabado, mas deve figurar como o próprio lugar de interação entre os
sujeitos.
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