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RESUMO

A presente pesquisa apresenta e avalia uma experiência de ensino de leitura que foi
desenvolvida com alunos de duas turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos) de uma
escola municipal de Juiz de Fora – MG, em aulas de Língua Portuguesa, no período de agosto
de 2011 a junho de 2012. Com o objetivo de buscar estratégias adequadas para aprimorar a
habilidade de leitura desses alunos e, ao mesmo tempo, tornar 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. O quadro teórico
adotado contou com contribuições de diferentes correntes situadas na área de estudos do
texto/do discurso, tais como a Análise do Discurso (CHARAUDEAU, 1983, 1984, 2004;
MAINGUENEAU, 1997, 1998, 2001, 2008) e a Linguística Textual (MARCUSCHI, 2002;
KOCH, 2003), além de mobilizar autores que trabalham especificamente com a questão do
“diálogo entre gêneros de discurso”, (LARA, 2007, 2009, 2010; CHAVES, 2010). Na
exploração dos anúncios selecionados, consideramos também relevante refletir sobre a
ideologia que lhes é subjacente, a fim de contribuir para que os alunos envolvidos
compreendessem plenamente a manipulação implícita/subliminar feita pela publicidade para
vender um dado produto. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa-ação, uma vez que
a ação educacional a ser desenvolvida objetiva a intervenção nas práticas de leitura na escola.
Os resultados da pesquisa mostram que publicidades transgredidas podem, de fato, ser
instrumentos eficientes de ensino-aprendizagem para alunos de EJA não apenas porque
propiciam o acesso a diferentes gêneros de discurso, evitando o viés normativo por meio do
qual eles são, em geral, trabalhados na escola, mas também porque contribuem para tornar
esses alunos, excluídos do processo educacional regular, leitores mais proficientes e mais
conscientes de sua inserção social.

Palavras-chave: Gêneros de discurso; publicidade; intergenericidade; estratégias de leitura;
ensino.

ABSTRACT

This study presents and evaluates a teaching experience of reading that was developed with
students from two groups of EJA (Educação de Jovens e Adultos) from a municipal school of
Juiz de Fora - MG, in Portuguese Language classes, from August 2011 to June 2012. Aiming
at finding suitable strategies to improve the reading ability of these students and, at the same
time, making lessons more dynamic and participatory, we selected printed advertising
materials that had intergenericity as the main means of selling or releasing a product, that is,
ads that refer to other genres of speech of the same or other domains. The theoretical
framework used had contributions from different currents at text and speech areas of study,
such as the Discourse Analysis (CHARAUDEAU, 1983, 1984, 2004; MAINGUENEAU,
1997, 1998, 2001, 2008) and Text Linguistics (MARCUSCHI, 2002; KOCH, 2003), besides
implicating authors who work specifically with the issue of "dialogue between genres of
discourse" (LARA, 2007, 2009, 2010; CHAVES, 2010). In the exploration of the selected
ads, we also found it relevant to reflect on the ideology that underlies them, in order to help
students fully understand the implicit, subliminal manipulation made by advertising to sell a
product. Regarding methodology, this is an action research, since the educational action to be
developed seeks the intervention in reading practices in school. The survey results show that
transgressed advertisements may indeed be efficient tools for teaching and learning for
students of EJA, not only because they provide access to different genres of speech, avoiding
normative bias whereby they are generally learned at school, but also because they help make
these students, who were previously excluded from the regular educational process, more
proficient readers and more aware of their social integration.

Keywords: Genres of discourse; advertising; intergenericity; reading strategies; teaching.
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INTRODUÇÃO

Os estudos sobre os gêneros ampliaram-se e tornaram-se relevantes para as teorias
do texto/do discurso1 a partir de Bakhtin (1994, p. 301-302), que os define como “tipos
relativamente estáveis de enunciados” (grifos do original), ligados às diferentes esferas de
utilização da língua. Percebemos que, sem os gêneros, não há comunicação verbal, já que
falamos e escrevemos por meio de enunciados (textos)2 sempre vinculados a gêneros. Estes,
embora apresentem regularidades e coerções que, afinal, os tornam reconhecíveis, são apenas
“relativamente estáveis”, como propõe Bakhtin (1994), o que atesta sua maleabilidade.
Os enunciados “refletem as condições específicas e as finalidades” de cada uma
das diferentes esferas de atividades humanas por seu conteúdo temático, seu estilo verbal e
sua construção composicional (BAKHTIN, 1994, p. 301). Nessa perspectiva, como são
inúmeras as esferas de atividades humanas – que, portanto, relacionam-se de diferentes
maneiras à utilização da língua –, existe uma heterogeneidade muito grande de gêneros do
discurso, partindo dos mais simples até os mais complexos.
Lembra Pinheiro (2002, p. 287) que “um enunciado ou um texto está sempre se
utilizando de um gênero discursivo, de uma forma padrão, relativamente estável de
estruturação de um todo, marcada pelas mudanças sociais.” Já Lara (2007) afirma que o fato
de os gêneros serem “relativamente” estáveis é que oportuniza o desvio ou a transgressão,
entendida, grosso modo, como uma hibridização de gêneros. Charaudeau (2004), por sua vez,
ao se referir à questão da transgressão genérica, mostra a necessidade de se descobrir o que foi
transgredido (forma, discurso ou situação).
Para Marcuschi (2002, p. 30), os gêneros são “artefatos culturais construídos
historicamente pelo ser humano”, o que significa que lançamos mão de determinados gêneros
com o objetivo de interagir com o outro. Tal interação evidentemente não é neutra e, sim, uma
forma de controle social no contexto de uma prática discursiva. Nesse quadro, vemos que a
publicidade exerce uma forte influência sobre a sociedade, ao veicular mensagens comerciais,

1

Lembramos que os termos texto e discurso estão dentro de uma mesma problemática, mas em níveis
conceptuais diferentes: o texto constitui a materialização do discurso através da linguagem (verbal ou não
verbal). Nesse caso, partimos do texto para chegar ao discurso que lhe é subjacente.
2
Ao definir enunciado como “unidade real da comunicação verbal”, Bakhtin (1994, p. 293) o aproxima da noção
atual de texto (ver, por exemplo, MARCUSCHI, 2002).
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nas quais há uma manipulação disfarçada, que ora se vale da sedução, ora da persuasão para
levar o consumidor a fazer algo (comprar um dado produto, aderir a um serviço ou ideia etc).
Desse modo, a publicidade não apenas veicula valores sociais, mitos e ideais,
como também se vale dos mais variados recursos linguísticos (tais como a polissemia, as
figuras de linguagem – metáforas, hipérboles etc. –, a adjetivação abundante, a repetição de
palavras, entre outros) e imagéticos, objetivando o consumismo sem muita reflexão. Utiliza,
assim, os instrumentos necessários para a manipulação, sejam eles verbais ou não verbais
(visuais), sonoros etc.
Conforme Pinheiro (2002, p. 275), quando alguém dirige o olhar para os produtos
midiáticos, deve situar-se “entre as bases do que propõe Bakhtin e as práticas sociais que, ao
longo da história, permitem a reciclagem e a transmutação dos gêneros.” No caso do discurso
publicitário, com sua gama de gêneros discursivos – como o reclame ou anúncio, o outdoor, o
banner, a mala direta, entre outros – a sua transmutação através do tempo é facilmente
identificável quando, fazendo uma retrospectiva histórica, comparamos os primeiros anúncios
– semelhantes aos classificados atuais, já que ofereciam serviços ou vendiam produtos
(escravos, por exemplo) – com os anúncios de hoje. Estes, no campo visual, empregam
variados recursos tecnológicos e, no campo da linguagem, “dialogam” com uma variedade de
outros gêneros que servirão, na maioria das vezes, à função maior de divulgar algo (produto,
serviço e/ou ideia). Sendo assim, os gêneros devem ser tratados como “objetos” vivos e
dinâmicos que, por estarem inseridos em esferas sociais específicas, as quais estão em
constante mudança, também se tornam propensos à transformação.
É consenso entre os teóricos que o estudo dos gêneros do discurso apresenta-se
como um grande desafio, pois nem sempre é fácil decidir sobre os limites entre um gênero e
outro ou classificá-los, mesmo partindo de suas características funcionais e estruturais ou do
suporte em que aparecem. Essa dificuldade leva Mari & Silveira (2004, p. 65) a admitirem
que a concepção de gêneros apresenta uma “mobilidade prática” ou uma “funcionalidade
intuitiva” inversamente proporcional à sua clareza conceitual. Ou seja, mesmo não sabendo
explicitar o que entendem por gêneros, os usuários são capazes de reconhecê-los e de operar,
de forma produtiva, com os diferentes gêneros que circulam socialmente, percebendo,
inclusive, as transmutações que sofrem e as “quebras de expectativa” (ou “rupturas de
contratos”) que os afetam. É essa capacidade do usuário/aluno que nos leva a propor a
presente pesquisa.
No intuito de preencher algumas lacunas na formação de leitores, propomos para o
presente estudo uma análise que envolverá o gênero publicidade em sala de aula na EJA. A
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escolha dessa modalidade de ensino se justifica pela nossa experiência em lecionar, desde
2002, para alunos da EJA, permitindo-nos, assim, falar de um contexto bem conhecido. Tratase de estudantes que já foram excluídos do ambiente escolar e que retornam, portanto, com
diferentes expectativas quanto ao ensino de língua portuguesa, como veremos no Capítulo 1.
O fato de lidarmos com a EJA facilitou a nossa percepção de que mais do que diferenças entre
faixas etárias, há entre os alunos muita discrepância relacionada não só aos conhecimentos
linguísticos e textuais/discursivos, como também aos conhecimentos prévios, possibilitandonos vislumbrar a hipótese de tomar o gênero anúncio publicitário – ou, simplesmente
publicidade – como ponto de partida não apenas para acionar/ampliar os conhecimentos
prévios trazidos por esses alunos, mas também para fazer deles leitores mais críticos.
Tendo em vista os múltiplos letramentos3 requeridos atualmente, a opção pelos
anúncios publicitários, no caso, impressos4 deve-se, principalmente, à necessidade de que os
alunos atentem, entre outros aspectos, para a semiose que ocorre entre os códigos linguístico e
imagético para a construção do sentido. Isso implica que a ilustração não é apenas um
ornamento textual para emoldurar as informações trazidas pelo texto verbal; ao contrário, ela
o complementa e justifica, reforçando valores como atenção, memorização e credibilidade do
texto5.
Além disso, para que seja possível compreender plenamente a manipulação
implícita/subliminar feita pelos publicitários com a intenção de divulgar um dado produto
(serviço, ideia), é preciso que esses alunos apreendam a ideologia de consumo – uma espécie
de “mola-mestra” que perpassa os anúncios. Desse modo, ao manipular as informações sobre
determinado produto, a publicidade envolve os consumidores em um mundo perfeito – em
que o novo, o belo, o prazer e a liberdade são os principais atrativos –, havendo uma
identificação, às vezes, tão instantânea, que eles “perdem” sua capacidade de discernimento,
aceitando, sem maiores questionamentos, o paraíso ofertado pelos anúncios. Em outras
palavras, exaltam-se tanto as qualidades de um produto que se torna quase impossível ter
vivido até aquele momento sem ele.

3

“Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser alguém capaz de atribuir sentidos a mensagens oriundas de
múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de
linguagem.” (DIONÍSIO, 2011, p. 138) Daí a importância de o professor trabalhar de maneira sistemática, na
perspectiva dos multiletramentos, pois ler/produzir textos apenas verbais já não é suficiente para os novos
gêneros que circulam, principalmente, aqueles pertencentes às novas tecnologias.
4
A opção por anúncios apenas impressos foi feita, sobretudo, para agilizar o trabalho, tendo em vista a maior
facilidade de acesso a esse tipo de material.
5
Embora a imagem não seja nosso foco de principal na presente pesquisa, como se verá mais adiante,
apontaremos, no capítulo 3, algumas possibilidades de trabalho, envolvendo a relação verbal/não verbal no
âmbito da publicidade.
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Diante da avalanche de anúncios publicitários que nos cercam cotidianamente, a
escola, que deveria ser uma das principais formadoras do caráter e da opinião dos alunoscidadãos (não deixando que a mídia o faça), não tem cumprido o seu papel de forma eficaz,
pois permite a emergência de mentalidades que, muitas vezes, mostrando-se incapazes de
refletir sobre o poder manipulatório – exercido pelo texto verbal e pelo não verbal –, geram
consumidores desenfreados, que não selecionam os produtos de que realmente necessitam,
mas aqueles que se mostram desejáveis, já que representam valores como poder, beleza,
status etc.
Dessa forma, a pesquisa que aqui se propõe permitirá aos alunos não apenas
observar a construção linguística e icônica dos anúncios, mas também operar com o que
estamos chamando, de forma ampla, “transgressão”, mas que pode envolver tanto a
“intertextualidade inter-gêneros” (MARCUSCHI, 2002) quanto o “dialogismo intergenérico”
(CHAVES, 2010), que, como será explicado na parte teórico-metodológica, permite(m) o
estudo de diferentes gêneros que dialogam com as peças publicitárias, o que permitirá a esses
alunos tornarem-se leitores, em geral, mais eficientes.
A proposta ora apresentada situa-se na grande área de Análise do Discurso (sem
perder de vista a contribuição de outras disciplinas – como a Linguística Textual – e/ou
autores que possam contribuir para o desvelamento de nosso objeto de estudo), fazendo-a
dialogar com o ensino de português na EJA, a fim de criar estratégias para desenvolver nos
alunos a habilidade, principalmente, de leitura6. Acreditamos que pesquisas realizadas na
academia podem e devem ser transpostas para a sala de aula ou, ao contrário, que a sala de
aula pode tornar-se uma fonte produtiva para o desenvolvimento de uma dada pesquisa.
Diante disso, a hipótese geral, que buscaremos confirmar ao longo da pesquisa (a
partir de sequências didáticas e da transcrição de aulas), é a de que o ensino dos gêneros pelo
viés da transgressão, por ser mais dinâmico e participativo, poderá contribuir para que os
alunos da EJA se tornem leitores, em geral, mais eficientes. Essa hipótese se desdobra em
vários questionamentos: 1) há um fácil reconhecimento, por parte dos alunos, do gênero
publicidade e de suas características (conteúdo temático, construção composicional, estilo e
função)?; 2) são eles leitores competentes a ponto de identificar prontamente o gênero que foi
captado pela publicidade ou, dependendo do gênero, existe certa dificuldade?; 3) os alunos,

6

Não estamos aqui desprezando outras habilidades, como, por exemplo, a de produção de textos. Porém, em se
tratando de alunos com dificuldades, como são aqueles que cursam a EJA, decidimos investir, primeiramente, na
leitura, que será, então, o foco do presente trabalho.
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após um intenso trabalho de leitura e identificação dos “desvios” implicados na transgressão,
conseguirão perceber sozinhos esses “desvios” como estratégia de convencimento?
A partir desse quadro, buscamos, pois, sugerir algumas mudanças para o ensino de
língua portuguesa em classes de Educação de Jovens e Adultos (EJA), considerando que o
sujeito só se constitui plenamente na/pela linguagem. É, pois, refletindo sobre ela que
conseguirá formar-se como ser crítico e atuante em relação aos discursos que o cercam.
Segundo Vóvio (2004), a publicidade envolve a massa e pode “equiparar” jovens e adultos,
buscando a experiência de cada geração para analisar a ideologia atual 7. Parece, portanto, que
a experiência dos alunos mais velhos, por já serem alvo de muitas publicidades, pode auxiliar
os mais jovens, contribuindo para que eles analisem criticamente a relação entre os gêneros
escolhidos para vender/divulgar os produtos oferecidos pelos anunciantes e reflitam sobre sua
importância (ou necessidade), bem como sobre a relação custo-benefício desses produtos,
mesmo que essa relação tenha um caráter bastante subjetivo.
Como já foi mencionado anteriormente, os alunos da EJA, como, aliás, qualquer
cidadão hoje em dia, convivem cotidianamente com os textos publicitários. No entanto,
muitos se mostram incapazes de lê-los plenamente, de modo a apreender os efeitos de sentido
construídos pelos recursos linguísticos e imagéticos8. Cabe, pois, ao docente desenvolver nos
aprendizes a habilidade de leitura – aqui tomada em sentido amplo (já que se leem também
imagens) – que lhes propiciem um olhar crítico sobre a construção do discurso publicitário,
por meio de situações de reflexão e análise que aprimorem sua competência discursiva.
Retomando o que foi dito acima, pretendemos propor uma metodologia alternativa
para o ensino da leitura a alunos de EJA, tomando por base um trabalho com os gêneros de
discurso. Partiremos de anúncios publicitários impressos (obtidos, por exemplo, em revistas
de ampla circulação) que apresentem “intergenericidade” ou “transgressão”, tomadas, em
sentido amplo, como uma mescla ou hibridização de gêneros. Essa metodologia, baseada na

7

De acordo com Fiorin (2007, p. 30), “a ideologia é constituída pela realidade e constituinte da realidade. Não é
um conjunto de ideias que surge do nada ou da mente privilegiada de alguns pensadores. Por isso, diz-se que ela
é determinada, em última instância, pelo nível econômico”. É isso que nos leva a afirmar que a ideologia atual
está impregnada de valores de uma sociedade consumista, própria do capitalismo.
8
Embora uma publicidade (impressa) possa ser constituída apenas de imagem(ns), o mais usual é que haja a
articulação de um texto visual (a imagem) e um texto verbal (a mensagem que acompanha o texto não
verbal/visual, complementando-a ou reforçando-a). Esclarecemos ainda que, no presente trabalho, o termo
“imagem” está sendo tomado como equivalente a “texto visual”, descartando, portanto, outras acepções
correntes em Análise do Discurso, como a de “simulacro” ou a de “representação”.
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sequência didática e na pesquisa-ação, foi testada e avaliada em turmas de 8ª série de EJA de
uma escola pública (como se verá nos Capítulos 4 e 5)9.
A fim de verificar os letramentos trazidos pelos jovens e adultos para a leitura do
gênero publicidade (e dos outros gêneros que com ela dialogam), traçamos os seguintes
objetivos específicos:
A) Avaliar, no que tange às publicidades selecionadas: i) o produto anunciado e o
público a que se destina; ii) o suporte (revista e/ou jornal) em que foi exposto o anúncio; iii) a
relação slogan/texto/imagem; iv) os recursos argumentativos usados para persuadir o públicoalvo; v) as regularidades dos gêneros que se mesclam, o que foi “subvertido” em cada caso e
os efeitos de sentido produzidos.
B) Analisar, com alunos da EJA, aspectos pragmáticos (a forma de se influenciar
alguém pelo discurso), discursivos (papel/função da publicidade), gramaticais (lexicais,
semânticos etc.) e intersemióticos (verbais e não verbais) que ocorrem nos textos publicitários
“transgredidos”, verificando como esses elementos se articulam na (re)construção do sentido.
Além de fazer uso do texto publicitário como material para o exame de diferentes
gêneros, devemos abordar ainda a utilização de recursos retóricos para convencer ou
modificar atitudes e comportamentos dos consumidores, uma vez que as escolhas linguísticodiscursivas são indicadoras da ideologia vigente, questão essencial para o efeito
argumentativo pretendido pelo anunciante.
De acordo com Carvalho (2004, p. 13), a publicidade é organizada de modo
peculiar, diferindo bastante de outros gêneros, uma vez que se estrutura a partir de recursos
“fonéticos, léxico-semânticos e morfossintáticos” (acrescidos, via de regra, de imagens), além
de poder abarcar uma gama diferenciada de gêneros visando a um mesmo objetivo: o
consumo. Assim, o aluno, ao invés de aceitar simplesmente o que lhe é imposto pela ideologia
vigente, deve tornar-se crítico quanto aos discursos enunciados e aos produtos anunciados,
examinando-os minuciosamente para entender os valores (conceitos, ideias etc.) que subjazem
a eles. Não podemos perder de vista que os meios de difusão do gênero publicidade são cada
vez mais atraentes, criativos e convincentes, a fim de provocar no consumidor duas atitudes
básicas: primeiramente, uma manipulação letárgica, uma espécie de “hipnose” perante o
produto; em segundo lugar, uma estimulação para a aquisição imediata do produto sem
nenhum questionamento e/ou reflexão. É imprescindível, portanto, que a escola se

9

Os sujeitos desta pesquisa, alunos maiores de 18 anos da 8ª série, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (ver anexo 1) para que pudessem participar.
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comprometa com o exercício da cidadania e seja capaz de desvelar para seus alunos as
mensagens subliminares envolvidas no discurso publicitário.
O presente trabalho se estrutura em cinco capítulos. No capítulo 1, a partir da
historicidade da EJA, delinearemos as especificidades dos seus discentes, focalizando, mais
de perto, a questão da leitura, e o perfil proposto para o docente nessa modalidade de ensino, a
fim de esclarecer as funções pretendidas nesse/por esse ensino. Discutiremos também, de
forma geral, as consequências trazidas pela democratização do ensino.
No capítulo 2, abordaremos o quadro teórico das pesquisas sobre os gêneros, as
quais se desenvolveram e se tornaram relevantes para as teorias do texto/do discurso a partir
do estudo proposto por Bakhtin (1994). Focalizaremos, assim, trabalhos de pesquisadores
(analistas de discurso) como Charaudeau (2004) e Maigueneau (1993; 1998; 2001; 2008) para
compreender a capacidade de organização e de transmutação dos gêneros. Além disso,
traçaremos um panorama geral sobre a hibridização ou mescla de gêneros tal como essa noção
vem sendo trabalhada em diferentes vertentes – de certa forma, concorrentes – como é o caso
de “intertextualidade inter-gêneros” (MARCUSCHI, 2002), “intertextualização” (MIRANDA,
2004), “transgressão de gêneros” (LARA, 2007; 2010) e “dialogismo intergenérico”
(CHAVES, 2010).
No capítulo 3, caracterizaremos a publicidade/o discurso publicitário, esboçando
um breve histórico da evolução da publicidade no Brasil, bem como do surgimento dos
estudos sobre o discurso publicitário. Abordaremos ainda, mesmo que de forma breve, a
importância das imagens na construção do discurso publicitário.
No capítulo 4, descreveremos a experiência-piloto realizada com uma turma de
EJA no 2º semestre de 2011, explicando, passo a passo, a análise de anúncios de produtos
comerciais e os resultados obtidos com os alunos dessa turma em atividades de leitura. Foi
isso que nos forneceu subsídios para a organização da experiência com uma outra turma de
EJA, no 1º semestre de 2012. Assim, o capítulo 5 abrirá espaço para a avaliação dessa nova
experiência, para que se possa, então, propor o ensino de leitura pelo viés da intergenericidade
(ou da transgressão de gêneros), a partir de anúncios publicitários, como metodologia de
ensino em outras turmas de EJA (e também em outros contextos de ensino).

CAPÍTULO 1: UM OLHAR SOBRE A EJA

Falar da EJA requer que partamos da historicidade dessa modalidade de ensino
para compreender a sua configuração na atualidade, pois há tempos que políticas públicas
tentam fazer valer o direito à educação para todos os cidadãos. Trataremos das especificidades
que cercam os sujeitos da EJA, discentes e docentes: aqueles foram excluídos de alguma
forma do ensino regular; estes, na maioria das vezes, não tiveram formação acadêmica para
lidar com as discrepâncias advindas das diferentes experiências vividas por jovens e adultos.
A partir disso, explicitaremos as funções pretendidas nesse/por esse ensino. Aliadas a isso, de
forma geral, apontaremos as consequências benéficas trazidas pela democratização ao acesso
escolar, mesmo que a qualidade do ensino ainda não seja satisfatória.

1.1 A historicidade da educação de adultos

Não é de hoje que se observa certa preocupação com a educação de adultos, o que
é revelado em diferentes pesquisas relacionadas ao tema (desde o Mobral até pesquisas mais
recentes que discutem propostas alternativas para a EJA). Tais pesquisas, em geral, discorrem
sobre as várias investidas nessa modalidade de ensino do ponto de vista das questões políticas
e econômicas (ver, por exemplo, GADOTTI, 2000; CARVALHO et al., 2000; VÓVIO,
2001; CAMPOS e OLIVEIRA, 2003; CORTELLA, 2004).
É importante constatarmos que o Mobral teve aspectos pedagógicos que
influenciaram por muito tempo determinadas políticas da EJA. Deixemos claro que não será
nossa intenção, no presente trabalho, analisar tais questões, pois o que nos interessa é abordar
como se deu a evolução dessa modalidade de ensino para entender como ela se configura na
atualidade.
Considera-se como marco para esse tipo de ensino, o sistema educacional fundado
pelos jesuítas, qual seja, a catequização para a aculturação dos indígenas. Essa aculturação
sistemática perdurou por volta de duzentos e dez anos. Em 1854, surgiu a primeira escola
noturna e, em 1876, já existiam 117 delas em todo o país, como nas províncias do Pará e do
Maranhão, que já estabeleciam fins específicos para sua educação: instruções aos escravos e
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compreensão dos direitos e deveres do cidadão10. No entanto, a educação de adultos não
atingia ainda um desenvolvimento satisfatório, o que levou, finalmente, ao declínio dessas
escolas noturnas. Somente com a Reforma de Ensino Leôncio de Carvalho 11, em 1879, houve
algumas modificações quanto à educação no país, a saber: a criação de cursos elementares
noturnos, a obrigatoriedade do ensino entre 07 e 14 anos, incluindo os filhos de escravos, e a
criação das escolas normais para evitar a improvisação de professores. Segundo Cunha (1999,
p.37):

Com o desenvolvimento industrial, no início do século XX, inicia-se um
processo lento, mas crescente, de valorização da educação de adultos. Porém,
essa preocupação trazia pontos de vista diferentes em relação à educação de
adultos, quais sejam: a valorização do domínio da língua falada e escrita,
visando o domínio das técnicas de produção; a aquisição da leitura e da escrita
como instrumento da ascensão social; a alfabetização de adultos vista como
meio de progresso do país; a valorização da alfabetização de adultos para
ampliação da base de votos.

Somente com a promulgação da Constituição de 1934, o ensino tornou-se
obrigatório tanto para crianças quanto para adultos. Além disso, o estudante passou a ter
direito ao livro didático e ao dicionário de Língua Portuguesa. Foi nessa Constituição que
apareceu, pela primeira vez, a necessidade de oferecer educação básica também para jovens e
adultos que haviam deixado ou que nem haviam chegado a frequentar a escola quando
crianças. Sabe-se, porém, que leis/decretos são criados, mas, muitas vezes, sua implementação
esbarra na falta de empenho político ou na burocracia, demandando mais tempo do que o
previsto.
Assim, apenas a partir de 1945, a Educação de Adultos tornou-se oficial, por meio
de proposta aprovada no Decreto nº 19.513, de 25 de agosto de 1945. Com a utilização do
sistema Paulo Freire, que se voltava para a alfabetização de jovens e adultos, excluídos de
alguma forma da educação em período regular, e com a preocupação de conscientizar e
integrar esses sujeitos na sociedade letrada, muitos projetos e campanhas educacionais foram
criados, a saber: a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA (1947); o

10

As informações sobre os primeiros vestígios da educação de jovens e adultos no Brasil foram pesquisadas no
texto de Viviane Kanitz Gentil (UNICRUZ). Ver referência completa no final do trabalho.
11
Leôncio de Carvalho, por meio do Decreto de 19 de abril de 1879, reformou a instrução pública primária e
secundária no Município da Corte e o ensino superior em todo o Império. O referido decreto autorizava o
governo a criar ou a auxiliar, nas províncias, cursos para o ensino primário, permitindo que os escravos
frequentassem a escola. Buscava também estimular a alfabetização dos adultos, exigindo a leitura e a escrita e
dando preferência para obtenção de empregos nas oficinas do Estado aos indivíduos que tinham instrução
primária.

24

Movimento de Educação de Base – MEB, o Sistema Rádio Educativo, criado durante a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o apoio do Governo Federal (1961); além
dos Centros Populares de Cultura – CPC (1963), do Movimento de Cultura Popular – MCP e
da Campanha Pé no Chão Também se Aprende a Ler – CPCTAL. Dentre eles, o MCP era o
único movimento que, ao invés de se preocupar com a conscientização e a integração dos
jovens e adultos, buscava atender às necessidades de qualificação da mão de obra para o setor
industrial.
Esses movimentos foram reprimidos e muitos de seus integrantes, perseguidos na
época do regime militar (1964-1985), tendo o Governo Federal dado sua autorização para a
criação do Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização)12 apenas em 1967. O Mobral
tinha como principal objetivo erradicar totalmente o analfabetismo, mas, principalmente,
preparar mão de obra necessária aos interesses capitalistas do Estado. A LDB 5692/71, que
contemplava o caráter supletivo da Educação de Jovens e Adultos, excluindo as demais
modalidades, não apresentava objetivos diferentes daqueles propostos pelo MOBRAL: a
profissionalização para o mercado de trabalho e a visão da leitura e da escrita apenas como
decodificação de signos. Somente com a nova LDB nº. 9394/96, art.37 e art.38, é que se
passou a contemplar as várias modalidades de educação de jovens e adultos e a buscar uma
melhor adequação às novas exigências sociais.
Nessa perspectiva, para fazer frente à desigualdade social e à exclusão, a EJA se
mostra como uma modalidade de ensino estratégica para a construção de uma sociedade mais
igualitária e justa; enfim, mais democrática. Muitas conferências internacionais, com o apoio
de entidades também internacionais (UNESCO, OIT, UNICEF, OMS, entre outras), foram
organizadas, principalmente nos anos 1990, “para o delineamento de acordos e
compromissos, fundados nos direitos humanos e para a superação das desigualdades sociais,
visando à modernização e a democratização de diversas nações” (VÓVIO et al., 2001, p.
81)13. Nesse sentido, pretendia-se assegurar
direitos educativos a todos – crianças, jovens e adultos.
Um desses eventos foi a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada
em Jomtien, na Tailândia, em março de 1990, que é considerada um dos marcos na definição
de diretrizes e metas educativas para vários países. No caso do Brasil, os referenciais de

12
13

A partir de 1985, o Mobral passou a se chamar Fundação Educar.

Trata-se da coleção “Fundamentos de Educação de Jovens e Adultos”, organizada para um curso de Educação
a Distância (EAD) para professores de EJA. Vóvio, Moura e Ribeiro foram responsáveis pelo Módulo Integrado
I; Carvalho e Sena, pelo Módulo Integrado II. Não há, assim, a divisão em artigos com autor(es) específico(s).
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Jomtien foram transformados em marcos legais, como a Lei de Diretrizes e Bases – LDB
9.394/96 – e o Plano Nacional de Educação.
Conforme Vóvio et al. (2001, p. 87),
A educação é tomada, em Jomtien, como a instituição social destinada a
satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas – crianças,
jovens e pessoas adultas. Estas necessidades de aprendizagem são definidas a
partir de dois enfoques. De um lado, constituem-se como ferramentas
essenciais de toda aprendizagem, fundamentais para continuar a aprender
(leitura, escrita, cálculo, expressão oral, solução de problemas, entre outras).
De outro, essas necessidades de aprendizagem referem-se aos conteúdos
essenciais de aprendizagem, necessários às pessoas para a plena inserção na
sociedade em que vivem, como cidadãos, membros de uma família, de uma
comunidade ou como trabalhadores.

A partir daí, a preocupação educacional ultrapassa o mero aprendizado mecânico
dos conteúdos, enfatizando que os sujeitos – jovens e adultos –, para uma efetiva inserção
social, devem ser considerados a partir das suas vivências, e que os conteúdos ministrados nas
diferentes disciplinas devem ser condizentes com as necessidades desses sujeitos, de forma
que a proposta curricular vise à integração entre as diferentes disciplinas por intermédio dos
eixos temáticos.
Nessa perspectiva, segundo Paiva (2001, p.33), “a conquista do direito à educação
vem sendo luta histórica das populações, na crença – por vezes real e muitas vezes ilusória –
de que a escolarização é o caminho para melhores condições de vida”. Em outras palavras:
embora os fracassos escolares não sejam poucos, as pessoas continuam acreditando na
instituição.
A princípio, a proposta inicial para a implantação da suplência de ensino
fundamental voltou-se para a questão da alfabetização de adultos. Porém, posteriormente, a
clientela começou a mudar: alunos de 15 anos que não haviam terminado o ensino regular (ou
seja, concluído a antiga 8ª série) passaram a ingressar no ensino noturno. Frequentemente,
esses jovens inserem-se precocemente na vida adulta, o que não lhes permite o direito de
vivência plena de sua juventude. Assim, muitos adolescentes partilham experiências e
vivências mais próximas da vida adulta, sem muitas vezes poderem compartilhar condições de
vida mais apropriadas à sua faixa etária. Essa discrepância cronológica no que se refere à
clientela da EJA é apontada como um dos desafios para o planejamento de aulas, uma vez que
o professor deve atender aos interesses de um público bastante diversificado.
De acordo com o Parecer nº. 11/2000 da CNE/CEB sobre Educação de Jovens e
Adultos, relatado pelo professor Carlos Roberto Jamil Cury e aprovado pelo CNE 10/05/2000,
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a EJA tem três importantes funções: a reparadora, a equalizadora e a qualificadora14. Esse
parecer formula as diretrizes curriculares para essa modalidade de ensino e apresenta
conceitos e definições respaldados por ampla discussão de gestores públicos e participantes
dos mais diversos fóruns da EJA no país.
A função reparadora refere-se, para muitos, a uma dívida social, advinda do
passado. Como atualmente a educação é um direito de todos, deve-se restaurar esse direito
civil de forma a oferecer uma escola de qualidade, a qual promova a inserção do indivíduo na
sociedade de acordo com as demandas relacionadas à leitura e à escrita. De modo
compensatório, tenta-se não mais excluir

(...) por novos mecanismos de poder, uma vez mais, na modalidade educativa
tardiamente alcançada, as vítimas, culpabilizadas, por toda uma estrutura
social injusta e desigual, como responsáveis pela condição de fracasso que a
sociedade lhes imputou. (...) A EJA, ao se destinar aos segmentos menos
favorecidos ou excluídos da população, acaba desvelando as relações de poder
que engendram as desigualdades sociais às quais esses segmentos estão
submetidos. Como prática política, visa ao descobrimento, pelos alunos jovens
e adultos, das ações e atitudes que transformam as estruturas sociais
produtoras das desigualdades e da marginalização. Como prática curricular,
pensa os significantes que estão ligados à prática social e à experiência de vida
dos alunos, reconhecendo-os como saberes dignos, válidos e respeitáveis com
os quais dialoga e produz novos saberes (PAIVA, 2001, p. 99).

Quanto à função equalizadora, tem-se a preocupação de garantir a igualdade de
direitos educacionais, uma vez que tais alunos não tiveram acesso à escola ou permanência
nela no tempo apropriado, de acordo com sua faixa etária. Agora, portanto, jovens e adultos
devem ter oportunidades para reestabelecer seu processo de escolarização, a fim de readquirir
sua dignidade de maneira igualitária. De acordo com o Parecer do CNE/CBE nº 11/2000 (p.910):
Não se pode considerar a EJA e o novo conceito que a orienta apenas como
um processo inicial de alfabetização. A EJA busca formar e incentivar o leitor
de livros e das múltiplas linguagens visuais juntamente com as dimensões do
trabalho e da cidadania. Ora, isto requer algo mais desta modalidade que tem
diante de si pessoas maduras e talhadas por experiências mais longas de vida e
de trabalho.

14

Essas funções foram descritas sucintamente por Carvalho et al (2000), podendo ser encontradas, na íntegra, no
site www.mec.gov.br./cne. Acesso em: 19 jun. 2011.
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Já a função qualificadora refere-se ao caráter humano como algo incompleto, ou
seja, o ser humano está em construção permanente; nada mais justo, então, que essa
qualificação seja responsabilidade não só da sociedade, mas também da escola cujo intuito é
fornecer subsídios para que os educandos, ao terminarem seus estudos, estejam letrados de
acordo com as demandas sociais, as quais atualmente exigem não apenas a leitura e a escrita,
mas também os letramentos digital e matemático. Tendo em vista os processos de
industrialização, de informatização e, principalmente, a dinâmica do fluxo da comunicação na
sociedade, a possibilidade de o indivíduo sem escolarização se inserir no contexto social
vigente diminui sensivelmente. Segundo o Parecer CNE/CBE nº11/2000 (p.10):

Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimento por toda a vida
é a função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora. Mais
do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o
caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de
adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais do
que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e criação de uma
sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a
diversidade. (grifos do original)

É preciso entender que a leitura e a escrita representam, na sociedade atual, bens
relevantes para a conquista da cidadania, sendo que a falta de acesso aos diferentes
letramentos é prejudicial aos jovens e adultos que representam as forças de trabalho do país.
Torna-se evidente que a falta de domínio da leitura e da escrita ou o uso precário dessas
capacidades prejudica(m) o indivíduo devido às exigências da sociedade atual; uma sociedade
– antes de tudo – letrada. Por isso, quando se discute sobre EJA, afirma-se que essa educação
é uma espécie de dívida social, a qual deve ser reparada, primeiramente, por intermédio do
letramento (aquisição da leitura e da escrita). No entanto, não se pode parar por aí.
O texto “A educação de jovens e adultos em tempos de exclusão”, de Miguel
Arroyo (2005), apresenta uma síntese de pontos relevantes relacionados a essa modalidade de
ensino. Vejamos:
- a EJA não deve ser institucionalizada como uma modalidade dos ensinos
fundamental e médio, mas como modalidade própria que avançou em concepções de
educação e formação humana, concepções essas que podem ser enriquecedoras para a
educação da infância e da adolescência, sobretudo dos setores populares que frequentam as
escolas públicas;
- na EJA a valorização dos saberes e da cultura popular são essenciais para a
cidadania. Trata-se de incorporar uma das matrizes mais perenes da formação humana, da
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construção e da apreensão da cultura e do conhecimento: reconhecer a pluralidade de tempos,
espaços e relações, em que nos constituímos humanos, sociais, cognitivos, culturais (...) É
preciso reconhecer a cultura como matriz da educação;
- os saberes e competências escolares não são ignorados. Eles reencontram outro
horizonte quando vinculados aos processos de humanização, libertação, emancipação
humana. Os conteúdos curriculares não são os mesmos, pois os sujeitos são outros: mostramse com diferentes anseios e desejos, ou seja, buscam uma nova condição humana/social. Em
outras palavras, jovens e adultos, em busca do tempo perdido, almejam conteúdos que os
capacitem a se envolver e a participar de novas práticas políticas, sociais e culturais.
Trataremos mais à frente da clientela que constitui a EJA – jovens e adultos, com
diferentes objetivos quando retornam ao ambiente escolar. A partir dessa situação, é preciso
se perguntar: como deverá se comportar o professor diante de toda a heterogeneidade desses
sujeitos? Existe um perfil docente para atuar em classes de EJA? A mera transposição do
conteúdo do ensino regular supre as necessidades dos alunos jovens e adultos do ensino
noturno?15 No decorrer desse capítulo, responderemos a esses questionamentos.

1.2. As especificidades dos discentes e o perfil do docente da EJA

A reflexão sobre a EJA, durante muito tempo, referia-se apenas às práticas e ações
desenvolvidas por programas de alfabetização de adultos, como, por exemplo, o MOBRAL.
Esses programas eram destinados a pessoas que, durante a infância, não haviam aprendido a
ler e a escrever. No entanto, essa alfabetização tardia se mostra insuficiente na atualidade,
uma vez que não basta criar programas que deem continuidade ao processo educacional; é
preciso que tais programas oportunizem aos alunos atividades que se relacionem às demandas
sociais. Mais do que alfabetizar, já afirmava Soares (2002), é preciso letrar 16, ou seja, fazer

15

Em Juiz de Fora, cidade onde foi desenvolvida a experiência aqui relatada, a Educação de Jovens e Adultos
funciona no turno noturno, tendo em vista que o público-alvo, geralmente, exerce alguma função durante o dia.
Porém, em outras localidades, como Belo Horizonte, já existem experiências com turmas de EJA no turno da
manhã e da tarde, no contexto escolar ou não escolar, como, por exemplo, em construtoras, igrejas, presídios,
ONGs etc.
16
De acordo com Rojo (2009, p.98), “o termo alfabetismo tem um foco individual, bastante ditado pelas
capacidades e competências (cognitivas e linguísticas) escolares e valorizadas de leitura e escrita (letramentos
escolares e acadêmicos), numa perspectiva psicológica.” Já “o termo letramento busca recobrir os usos e práticas
sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou outra maneira, sejam eles valorizados ou não, locais ou
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com que o indivíduo seja capaz de usar a oralidade, a leitura e a escrita de acordo com as
exigências sociais. Sendo assim, a oferta educacional é somente um dos inúmeros desafios
para a plena cidadania. Na verdade, cabe ainda implementar outras ações que possam garantir
a formação permanente dos jovens e adultos.
De acordo com Timothy Ireland17, o desafio da EJA é muito mais do que
alfabetizar, pois há também a preocupação dos alunos com o mercado de trabalho. Assim, a
educação deve acompanhar todas as mudanças sociais para possibilitar a integração dos
alunos nas demandas atuais. Para Ireland (2012), em entrevista publicada no Portal do
Professor18:
Ao partir do que o educando sabe, abrimos a possibilidade de uma nova
construção baseada em diálogo e uma relação mais horizontal entre o
educador e educando, reconhecendo que em várias áreas de conhecimento o
próprio educando possui mais acúmulo que o seu educador.

Para ele, é relevante reconhecer as identidades pessoais e as diversidades coletivas
para traçar as “diretrizes nacionais dos conteúdos curriculares”, sendo a EJA 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. A EJA no Brasil tem sido
vista “como o direito a escolaridade em reconhecimento da grande dívida histórica para com
os jovens e adultos não escolarizados”.
Desse modo, a EJA é vista como uma medida reparatória para os excluídos, isto é,
uma espécie de dívida social com a grande quantidade de jovens e adultos que não puderam
estudar ou completar o ensino fundamental. Na Constituição Federal de 1988, houve a
inclusão do ensino fundamental gratuito como um direito de todos, reconhecido como dever
do Estado, incluindo, portanto, aqueles que não tiveram acesso a esse ensino na idade própria.
Infelizmente, no Brasil, criam-se leis que, na maioria das vezes, não são cumpridas, ou seja,
existe a garantia do direito no plano jurídico, mas esse direito é negado pelas políticas
públicas concretas. Segundo Vóvio et al. (2001, p.14),

globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola, etc.), numa perspectiva
sociológica, antropológica e sociocultural.”
17
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.
18
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=1477. Acesso em: 27
set. 2012.
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A legislação brasileira e os diversos acordos internacionais firmados por nosso
país têm assumido como desafio central a educação de jovens e adultos, a
proposição e o desenvolvimento de práticas educativas que contribuam, de
modo efetivo, para a construção de uma sociedade mais justa, sustentada por
valores democráticos e pelo respeito aos direitos humanos. Muitas das
propostas assumidas referem-se à garantia da escolaridade mínima comum,
por meio de diretrizes curriculares e materiais didáticos adequados a esse
público, bem como a diversificação de modalidades de atendimento,
reconhecendo que pessoas jovens e adultas podem e devem continuar
aprendendo por toda a vida.

Para o cumprimento da “Educação para Todos”, determinada em lei, a questão do
financiamento é um elemento central, ou seja, a destinação de verbas específicas e a
delimitação de responsabilidades das esferas de governo são imprescindíveis para que os
avanços promulgados no campo dos direitos legais sejam alcançados. A implantação e a
ampliação do atendimento educativo para a EJA dependem, em grande medida, do repasse de
verbas federais aos municípios e aos estados. Por isso, essa modalidade educativa fica sujeita
à vontade política de governantes e à divisão de recursos – já insuficientes – do ensino
fundamental regular.
Em outras palavras: essa divisão de recursos não é feita de maneira igualitária.
Sob o título “Em segundo plano”, encontramos o seguinte panorama descrito por Fraidenraich
(2011, p.122-123) quanto às “muitas mudanças e poucas conquistas” da EJA:
1985 – Centralização: o Ministério da Educação (MEC) cria a Fundação Educar com o
objetivo de acompanhar e supervisionar instituições e secretarias que atuam com jovens
e adultos.
1990 – Descentralização: a Fundação Educar é extinta e a EJA passa para os municípios.
1996 – Reforço legal: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reitera o
direito à Educação para jovens e adultos que não tiveram acesso aos estudos na idade
adequada.
2003 – Ainda longe do ideal: é lançado o programa Brasil Alfabetizado, que é reformulado e
não atinge suas metas.
2007 – Pouco dinheiro: A EJA passa a receber recursos do Fundeb. Desde 2009, o repasse por
aluno desse nível de ensino corresponde a 80% do menor valor pago na Educação
Básica.
2010 – Falta consenso: Alterado parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) que
propõe a idade de 15 anos como mínima para que os jovens ingressem no Ensino
Fundamental da EJA.
Como se vê, mesmo que a Educação de Jovens e Adultos tenha passado por
algumas importantes conquistas, ela ainda é relegada ao segundo plano. Obviamente, a
solução para esse impasse não se restringe à criação de escolas; é preciso encontrar
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profissionais capacitados para atuar na EJA, já que o perfil dos alunos nela inseridos difere
sobremaneira do perfil dos alunos matriculados no ensino regular. Mais adiante,
comentaremos sobre esse perfil e sobre a necessidade de adaptação de docentes e discentes.
De acordo com Haddad e Di Pietro (2001), verificamos que existem ainda muitos
obstáculos a ser ultrapassados para a implementação, de fato, de um ensino para a cidadania
(o que – acrescentamos – é ainda mais complicado no caso da EJA):
A ampliação da oferta escolar não foi acompanhada de uma melhoria das
condições do ensino, de modo que, hoje, temos mais escolas, mas sua
qualidade é muito ruim. A má qualidade do ensino combina-se à situação de
pobreza extrema em que vive uma parcela importante da população para
produzir um numeroso contingente de crianças e adolescentes que passam pela
escola sem lograr aprendizagens significativas e que, submetidas a
experiências penosas de fracasso e repetência escolar, acabam por abandonar
os estudos. Temos agora um novo tipo de exclusão educacional: antes as
crianças não podiam frequentar a escola por ausência de vagas, hoje,
ingressam na escola mas não aprendem, e dela são excluídas antes de concluir
os estudos com êxito.

Nesse panorama, pesquisas como a presente – que escolhem focalizar alunos que
deixaram a escola quando estavam na faixa etária apropriada para os estudos e que,
posteriormente, retornam às salas de aula – implicam, antes de mais nada, compreender como
se dá esse retorno. Ora, as explicações para o afastamento escolar são muitas: repetência,
desmotivação, trabalho, dificuldade de aprendizagem etc. Do mesmo modo, as explicações
para o retorno também são variadas: necessidade de emprego ou melhoria de cargo,
acompanhamento de filhos menores em idade escolar etc.
Muitos jovens e adultos começam a perceber que estão marginalizados
socialmente, sendo o desemprego o principal indicador dessa situação. Assim, quando tentam
ingressar no mercado de trabalho, percebem a exigência quanto à escolaridade mínima:
geralmente a 8ª série (atual 9º ano) do ensino fundamental. Há também, para aqueles que
estão empregados, expectativas quanto a conseguir um emprego melhor. No entanto, suas
intenções não se restringem a esses aspectos. De acordo com Vóvio et al. (2001, p. 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’”. As mulheres, especialmente, mencionam, muitas vezes, também o
desejo de ajudar os filhos com os deveres escolares, ou simplesmente, de lhes dar um bom
exemplo.
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Infelizmente, o retorno desse aluno não é garantia de sua permanência na escola.
Mesmo sabendo que continuará sendo marginalizado socialmente, muitas vezes, diante da
primeira dificuldade, ele desiste. Dados vindos de pesquisas sobre a EJA (ver, por exemplo,
GADOTTI, 2000; CAMPOS e OLIVEIRA, 2003; CORTELLA, 2004), comprovam que
menos de 30% dos alunos que entram nessa modalidade de ensino chegam a concluir os
estudos. Essa evasão é causada por diversos motivos: 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. Segundo Fraidenraich, editora-assistente de
Gestão Escolar, (2011, p.123):

Os especialistas são unânimes em afirmar que a única forma de melhorar os
indicadores é respeitar as especificidades desse público – gente que não
terminou, ou nem sequer iniciou, o ensino regular. Entre os problemas
apontados, estão o currículo (muitas vezes uma adaptação dos conteúdos do
Ensino Fundamental), a formação inadequada dos professores, a prática de
convocar voluntários (muitos sem preparo) para alfabetizar jovens e adultos e
a polêmica em torno da idade mínima para matricular-se na EJA (hoje é 15
anos, há quem lute para aumentar para 18 anos, numa tentativa de forçar os
mais jovens a permanecer nas redes regulares de ensino.)

Além disso, muitos jovens, após um período pequeno de afastamento do ensino
regular e de sucessivos fracassos escolares, retornam à escola, via ensino noturno, ainda bem
imaturos. Não conseguem, pois, perceber a importância da instituição para sua formação
educacional e profissional. Muitos adultos, por sua vez, por terem se afastado por muitos anos
da instituição, 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.
Essas diferentes expectativas geram muitos conflitos em sala de aula. Ciente
disso, o professor deve explicar a seus alunos 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.
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
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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. Conforme concluem Mollica
& Leal (2009, p. 59), partindo do conhecimento das experiências de seus alunos como
indivíduos (“não crianças”), quase sempre excluídos da escola e participantes de diferentes
grupos sociais, o professor pode “construir um fio condutor para interligar as vivências
comuns com as práticas de sala de aula”.
É imprescindível perceber que os alunos da EJA se diferenciam dos outros alunos
que cursaram os anos escolares adequados à sua faixa etária, uma vez que muitos se evadiram
da escola por razões financeiras e outros por não terem tido sucesso nos estudos. Trata-se de
“jovens e adultos, muitos deles trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional ou
com expectativa de (re)inserção no mercado de trabalho e com um olhar diferenciado sobre as
coisas da existência” (CARVALHO et al., 2000, p. 143-144).
Desse modo, é preciso (re)construir uma imagem positiva da escola a fim de que
ela seja um lugar agradável de aprendizagem, onde a presença do discente seja valorizada a
cada dia:

A imagem que os educandos têm da escola tem muito a ver com a imagem
que têm de si mesmos dentro dela. Experiências passadas de fracasso e
exclusão, normalmente produzem nos jovens e adultos uma auto-imagem
negativa. Nos mais velhos, essa baixa auto-estima se traduz em timidez,
insegurança, bloqueios. Nos mais jovens, é comum que a baixa auto-estima
se expresse pela indisciplina e auto-afirmação negativa (“se não posso ser
reconhecido por minhas qualidades, serei reconhecido por meus defeitos”).
Em qualquer dos casos, será fundamental que o educador ajude os
educandos a reconstruir sua imagem da escola, das aprendizagens escolares
e de si próprios (VÓVIO et al., 2001, p. 140).

Reconhecer esses entraves já seria um primeiro passo para resolver o problema do
abandono do ensino por parte dos jovens e adultos, cabendo à escola e ao professor conhecer
as especificidades desse público (ver anexo 2) e usar sua (dos alunos) realidade como eixo
condutor das aprendizagens. Isso implica levar em conta as marcantes diversidades de
valores, cultura, raça, socialização e ritmo de aprendizagem que apresentam, o que foi, aliás,
constatado no Projeto UAI (1997). Vejamos o que diz esse projeto:

(...) nossas escolas parecem desconhecer ou desconsiderar essa realidade. O
ensino noturno tem sistematicamente reproduzido, com pior qualidade, o
ensino diurno, destinado às crianças e adolescentes, desconsiderando essas
peculiaridades da clientela do noturno. Penaliza esse alunado, já tão punido
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pelas adversidades representadas pelas contínuas reprovações; pelo estigma
de mau aluno, de incapaz; proporcionando-lhe um ensino com menos
exigências; superficial e infantilizador. Nega-lhes os poucos ou muitos
recursos didáticos que a escola possui. Não lhe assiste com os recursos
humanos que destina à clientela diurna. Reserva-lhe, muitas vezes, os
professores de desempenho mais baixo, aqueles frequentemente cansados e
desgastados pela regência. (p.4-5)

Em relação aos professores, também é preciso que haja modificações, pois, com o
decorrer do tempo, as práticas sociais evoluem, e a nova clientela que chega à escola
apresenta anseios que correspondem ao momento que vivenciam, exigindo também docentes
preparados para os novos desafios que se lhes apresentam. Desse modo, enfatizando o que já
foi comentado anteriormente, o professor não poderá 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,
p.9)
A formação dos professores da EJA deve partir do seu próprio desenvolvimento
pessoal, aliado ao conhecimento profissional, isto é, não bastam conteúdos (saber científico),
pois esse profissional se (re)constrói quando se depara com o constante desafio de criar
estratégias para a aprendizagem significativa dos alunos dessa modalidade de ensino. 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, de modo a adequá-la às
especificidades da EJA.
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
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próprios conhecimentos, que por sua vez, passam por um processo de reconstrução”
(PELLICANO, 2008, p. 5). Ainda para esse autor,

(...) a complexidade de ser professor da Educação de Jovens e Adultos reside
também no fato de ser profissional-pessoa e ter a sensibilidade de perceber
que o ser humano está inserido no mundo complexo, onde a cultura, a razão, o
afeto e a vida em sociedade conduzem-se pela diversidade, e através desta
trajetória. (PELLICANO, 2008, p.5)

O problema é que os cursos de licenciatura nas universidades não oferecem
habilitações ou componentes curriculares que tratem das especificidades da EJA, mesmo que
não se ignore a necessidade de formação específica para atuar junto a esse público. Segundo
Pellicano (2008, p.4):
Quando questiona-se (sic) quem são estes professores, sintetiza-se dizendo
que são profissionais docentes que devem buscar perspectivas pedagógicas e
acreditam em novos desafios individuais e coletivos e que depositam grande
confiança nas interações e relações pessoais e profissionais permanentes no
contexto escolar.

Não faltam propostas, sugestões, intenções, leis, programas e projetos para tentar
suprir as necessidades dos jovens e adultos, mas são eles eficientes? Discutiremos essa
questão no próximo item.

1.3. A democratização do acesso ao ensino e suas consequências

De modo geral, como forma de minimizar as desigualdades sociais quanto à
escolarização, houve, a partir da década de 1960, uma democratização do ensino. Até então,
para se ter acesso a um ensino de qualidade (particular ou público), faziam-se exames
seletivos (admissionais) para o ingresso na 5ª série (hoje 6º ano). Aqueles que não
conseguissem passar por esses exames eram excluídos do processo escolar. Não é preciso
dizer que os estudantes que tinham maior poder aquisitivo continuavam os seus estudos,
gerando, assim, a exclusão dos mais desfavorecidos.
Diante disso, uma das soluções encontradas para diminuir a quantidade de
excluídos do processo escolar – porque muitos indivíduos por necessidades financeiras só
completavam o ensino primário (hoje, ensino fundamental I) e ingressavam no mercado de
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trabalho – foi a universalização/democratização do ensino, a qual dava a todos direito à
escolarização. Ampliou-se, assim, com o consequente aumento do número de escolas, a oferta
de vagas nas instituições públicas, para dar oportunidade a todos que se encontravam à
margem da sociedade. Essa oferta, no entanto, não foi acompanhada de uma melhoria das
condições do ensino, criando-se, assim, um grave problema na atualidade: mais escolas com
qualidade muito ruim. Vejamos o posicionamento de Lemos (2005, p.64) sobre essa questão:

Na rede pública, em nome de uma falsa inclusão, instaurou-se a chamada
progressão continuada no Ensino Fundamental e Médio. Nada contra a
inclusão, tudo contra a forma como a progressão foi implantada. As políticas
econômicas mundiais do FMI, para conceder empréstimos a países em
desenvolvimento, exigiam equilíbrio idade/série para os alunos. Como esse
era um problema sério no Brasil, a progressão continuada, de forma distorcida,
foi usada para reverter essa situação. Ao governo, importavam os números
para os relatórios. A qualidade, então, foi relegada a segundo plano.

Pretende se estender hoje ao ensino médio – e quiçá ao ensino superior (programa
de cotas para afrodescendentes e 50 % das vagas para alunos advindos de escolas públicas) –
a universalização do acesso à escola pública, que foi atingida na década de 1990 para o ensino
fundamental, com o principal objetivo de propiciar uma melhor qualificação de mão de obra.
Essa democratização não foi acompanhada, porém, da efetivação e da formação
de professores, trazendo, assim, problemas estruturais, com salas superlotadas, devido à falta
de espaço nas escolas (mesmo com a construção de muitas escolas, o espaço não é suficiente)
e à falta de professores. No intuito de atender aos alunos que não apresentavam um
acompanhamento adequado do ponto de vista escolar, ofereciam-se a eles programas
baseados no regime de “Progressão Continuada” (CEE nº. 08/97), nomeados “Acelerando o
passo” (ensino fundamental), “A Caminho da Cidadania” (ensino médio, resolução nº.
9.433/98), projetos esses que, embora buscassem garantir que os alunos com baixo
rendimento não desistissem de seus estudos, permitiam que eles, mesmo sem dominar alguns
conteúdos, fossem aprovados “quase” automaticamente. Isso significa que houve e ainda há
um grande equívoco relativo à progressão continuada e à progressão automática. Conforme
Andrade (2011, p. 233):

Embora tenha havido um esforço nacional de ampliação formal dos direitos
educacionais e, no interior desse esforço, uma progressiva e permanente
ampliação dos direitos de educação dos jovens e adultos, acrescido dos
documentos e acordos no âmbito dos organismos internacionais, isto não se
traduziu em uma efetiva política nacional de superação do analfabetismo e de
universalização da educação básica entre jovens adultos pouco escolarizados.
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Mesmo com uma gradativa queda nos índices de analfabetismo, o número
bruto de analfabetos cresce. Isso sem contar com o contingente de
“analfabetos funcionais” gestados no fundamento “oculto” da nova política de
avaliação do rendimento escolar: promoção automática.

De acordo com Ireland (2009, p. 38), a aprendizagem contínua almejada por esses
programas deveria contemplar um processo composto por três dimensões: “a individual, a
profissional e a social”. A primeira refere-se à capacidade de o ser humano “buscar seu
potencial pleno e se desenvolver, aprendendo sobre si mesmo e sobre o mundo”; a segunda, à
necessidade de atualização no campo profissional; a terceira, ao fato de que “um cidadão, para
ser ativo e participativo, necessita ter acesso a informações e saber avaliar criticamente o que
acontece”.
De modo paternalista, a EJA, em muitas instituições escolares, adota o mesmo
posicionamento dos programas mencionados. Isso pode ser comprovado nos artigos 38 a 41
da Resolução nº 026 – Secretaria de Educação de Juiz de Fora, cidade onde foi realizada a
experiência relatada no presente trabalho. Vejamos:

Art. 38 Ao final do período letivo, após todas as oportunidades de
recuperação, o aluno que não for aprovado poderá participar de estudos
autônomos e deverá ser submetido à nova avaliação no início do semestre
letivo seguinte, com critérios definidos no Projeto Político-Pedagógico e no
Regimento Escolar.
Art. 39 As diretrizes para o sistema de avaliação na Educação de Jovens e
Adultos devem observar as características da clientela atendida e terá os
mesmos objetivos previstos nas avaliações dos demais cursos oferecidos na
rede municipal de ensino.
Art. 40 A avaliação para os alunos da Educação de Jovens e Adultos levará
em conta as suas especificidades e características, visando a sua promoção
social.
Art. 41 No Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos, não será
adotado o regime de progressão parcial.
Parágrafo único: O aluno reprovado em até 03 (três) componentes
curriculares na EJA poderá cursá-los, no semestre seguinte, sob a forma de
matrícula por disciplina.

A alegação de muitos professores e da própria escola para a aprovação é que, já
que esses alunos retornaram a escola, deve-se fazer o máximo para que lá permaneçam, ainda
que essa permanência não se relacione à qualidade do ensino que lhes é oferecido. Essa
prática se mostra ineficiente para muitos educandos, que se sentem insatisfeitos com os
conteúdos aprendidos, totalmente desvinculados das suas práticas diárias. Além disso, muitos
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professores os tratam como “coitadinhos” e “incapazes”, o que se configura, de certa forma,
como exclusão. Ora, o fato de eles terem parado de estudar quando deveriam ter continuado
não os torna incapazes de aprender.
Paiva (2001, p.67-68) sintetiza, com clareza, os problemas relatados
anteriormente:
Se a escola vem se afastando do compromisso com a sua função social,
ratifica cada vez mais o acirramento das desigualdades sociais, agravadas
pelas atuais políticas neoliberais, de nefastos efeitos políticos, quase
paralisantes, sobre a consciência e as ações voltadas para o desvelamento da
realidade por um grande número de professores. Alie-se ao pessimismo
quase-paralisante, o dos professores que alimentam o discurso de que a
escola de ontem, “a do meu tempo é que era boa”, “onde se ensinava bem e
o aluno aprendia”, vivendo o hoje pela nostalgia retrospectiva de um ontem
idealizado, o que prejudica qualquer ação do presente para o futuro.

O programa mais recente ocorreu quando o MEC anunciou que a alfabetização de
jovens e adultos seria uma prioridade do novo governo federal (2003). Para isso, foi criada a
Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, cuja meta era acabar com o
analfabetismo durante o mandato de quatro anos do governo Lula. Por meio desse programa,
cunhado de “Brasil Alfabetizado”, o MEC se propôs contribuir com os órgãos públicos
estaduais e municipais, instituições de ensino superior e organizações sem fins lucrativos que
desenvolvessem ações de alfabetização. Em Minas Gerais, esse programa proporcionou a
criação de mais um projeto pela SEE/MG, envolvendo as regiões mais pobres do norte de
Minas Gerais e também da capital do Estado: o “Projeto Acelerar para Vencer” (PAV)19,
direcionado ao ensino fundamental, mais especificamente, a alunos com defasagem de até
dois anos/série. O PAV divide-se em duas etapas: Aceleração I, para os anos iniciais, e
Aceleração II, para os anos finais. Nesse empreendimento, a assistência estaria direcionada ao
desenvolvimento de projetos com as seguintes ações: alfabetização/letramento para alunos em
defasagem idade/série, formação de alfabetizadores e alfabetização de jovens e adultos.
Segundo Ireland (2009, p. 40):

É impossível desenvolver programas de qualidade sem que os recursos
estejam garantidos. Normalmente, nas escolas são improvisados o local

19

Art. 3º - Poderão ser organizados grupos temporários de alunos do Projeto de Aceleração de Aprendizagem
“Acelerar para vencer”, da mesma turma ou de turmas distintas, para atendimento diferenciado àqueles que ainda
não adquiriram as capacidades de leitura e escrita. Parágrafo único: Para essas turmas ou grupos temporários,
serão indicados professores alfabetizadores que consolidarão o processo de alfabetização e letramento dos
alunos. (Resolução da SEE nº. 1033, de 17 de janeiro de 2008).
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para essas aulas, os materiais utilizados e os educadores. Para resolver isso,
a profissionalização do corpo docente e o enriquecimento dos ambientes de
aprendizagem são fundamentais. Em termos de gestão, é essencial
implementar políticas de forma mais efetiva, transparente, eficaz e
responsável, envolvendo na decisão representantes dos segmentos que
participam da EJA – como a sociedade civil (grifos nossos).

Independentemente de que programa/projeto adotar, os docentes, assim como em
qualquer processo de ensino, devem ter consciência de que os discentes possuem
conhecimentos prévios e que tais conhecimentos precisam ser valorizados, sendo essenciais
para formular programas adequados para esse público, marginalizado há tempos pelas
instituições escolares. Segundo Mollica & Leal (2009, p. 7):
Sabemos que os jovens e os adultos possuem saberes prévios, inatos e
intuitivos, nos contextos em que estão inseridos e na cultura marcadamente
letrada, antes mesmo de ingressar no sistema escolar formal. O desafio para
o pesquisador está em examinar que tipo de conhecimento é esse, qual grau
do componente genético e de experiência de mundo está presente no que
denominamos de letramento social.

Respaldadas em outras importantes pesquisadoras (KATO, 1966; 1992;
KLEIMAN, 1989; 1995), as autoras diferenciam o letramento social do letramento escolar,
admitindo que a “a aquisição de saberes inatos e adquiridos pela experiência diz respeito ao
letramento social, enquanto que as habilidades específicas, apropriadas por aprendizagem,
referem-se ao que costumamos denominar de letramento escolar.” (MOLLICA & LEAL, 2009,
p. 12).

Concordamos com a posição das autoras de que mesmo os indivíduos ainda não
escolarizados conseguem se expressar oralmente independentemente do lugar/grupo social de
onde provenham. Logo, “os indivíduos jovens e adultos desenvolvem estratégias, ao longo da
vida, pela experiência, advinda de necessidades básicas do mundo do trabalho, pela
necessidade de interagir com os diferentes contextos sociais.” (MOLLICA & LEAL, 2009,
p.57). Resta-lhes, pois, desenvolver a expressão escrita, função que, via de regra, cabe à
escola.
Nesse sentido, ações educativas destinadas a jovens e adultos devem considerar a
escolarização anterior incompleta, sob a ótica mais ampla de exclusão social e cultural, “onde
a origem social (...) marca de maneira inevitável e irreversível a carreira escolar dos
indivíduos.” (MOLLICA & LEAL, 2009, p.58)
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Democratizar o ensino apenas para que se tenha o acesso à escola, isto é, ao
letramento escolar, mostra-se insuficiente para a formação de cidadãos plenos. É preciso
relacionar tal letramento às práticas cotidianas dos alunos, já que estes, a partir de suas
experiências de mundo, constroem seus saberes lançando mão de processos interativos
internalizados nas situações cotidianas em que atuam como sujeitos das suas ações. Segundo
Mollica & Leal (2009, p.107), a construção do letramento social ocorre inevitavelmente, uma
vez que os sujeitos fazem uso de dispositivos pessoais para interagir com os outros. Assim, “o
desafio que se coloca é o de entender como os paradigmas mencionados podem postular
princípios que expliquem a constituição do letramento escolar pelo jovem e adulto”.
Nessa perspectiva, é preciso desmitificar ideias tradicionais de que existe um dom
para se aprender e de que disciplinas como Matemática e Português são mais difíceis.
Somente assim, a partir do letramento social que os jovens e adultos já possuem, poderá ser
construído o letramento escolar, que lhes fornecerá subsídios para ampliar seu leque de
conhecimentos a respeito de assuntos cotidianos e lhes permitirá interagir no mundo de modo
consciente.
Rojo (2009, p. 107) enfatiza que um dos principais objetivos da escola nos dias de
hoje é “possibilitar que seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se
utilizam da leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e
democrática” (grifos do original).
Para que se consiga realizar tal objetivo, a autora sugere que a educação
linguística precisa considerar20: i) os multiletramentos ou letramentos múltiplos, não
eliminando os letramentos das culturas locais de seus agentes (professores, alunos,
comunidade escolar)21 e colocando-os em contato com os letramentos valorizados para que se
aprenda a lidar com as diferenças socioculturais sem preconceitos; ii) os letramentos
multissemióticos, os quais se tornam necessários para a compreensão dos textos
contemporâneos, ampliando a noção de letramento para o campo da imagem, da música, das
outras semioses que não somente a escrita. Assim, faz-se importante o estudo do suporte
(impresso, analógico e digital) em que o texto circula; iii) os letramentos críticos e
protagonistas, os quais se tornam imprescindíveis para que o indivíduo não seja alienado em

20

Para aprofundamento nos diversos letramentos apresentados, ver Rojo (2009, p. 107-121)
De acordo com Rojo (2009, p.115), a escola deve também “potencializar o diálogo multicultural, trazendo
para dentro de seus muros não somente a cultura valorizada, dominante, canônica, mas também as culturas locais
e populares e a cultura de massa”, de modo a torná-las “vozes de um diálogo, objetos de estudo e de crítica. Para
tal, é preciso que a escola se interesse por e admita as culturas locais de alunos e professores”.
21
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relação aos discursos sociais – inscritos histórica e ideologicamente – e se torne capaz de
compreender as suas finalidades, intenções e, principalmente, ideologias.
De modo bastante similar, Dionísio (2011, p. 139) reforça a importância de se
incorporar uma prática de letramento da imagem (do texto visual) à prática do letramento da
escrita (na nossa proposta, à prática do letramento referente a publicidades, que combinam o
verbal e o não verbal/visual). A autora enfatiza que devido à multimodalidade, advinda dos
novos arranjos tecnológicos, existe a necessidade de se “falar em letramentos, no plural
mesmo”, pois constata que existe uma reelaboração nos “modos de ler um texto”. Salienta, no
entanto, que não existe uma “supremacia da imagem ou da palavra na organização do texto,
mas sim a harmonia (ou não) visual estabelecida entre ambos”.
A partir da proposta de Rojo (2009) e do posicionamento de Dionísio (2011),
vem-nos a convicção de que, ao trabalhar com o gênero publicidade na escola, a partir da
transgressão ou da intergenericidade, tentaremos capacitar os alunos da EJA quanto aos
letramentos descritos. Sendo assim, concordamos plenamente que trabalhar com a leitura e a
escrita na escola de hoje é:
(...) trabalhar com os letramentos múltiplos, com as leituras múltiplas – a
leitura na vida e a leitura na escola – e que os gêneros do discurso e suas
esferas de circulação podem nos ajudar a organizar esses textos, eventos e
práticas de letramento. É enfocar, portanto, os usos e práticas de linguagens
(múltiplas semioses), para produzir, compreender e responder a efeitos de
sentido, em diferentes contextos e mídias. (...) Para participar de tais
práticas com proficiência e consciência cidadã, é preciso também que o
aluno desenvolva certas competências básicas para o trato com as línguas,
as linguagens, as mídias e as múltiplas práticas letradas, de maneira crítica,
ética, democrática e protagonista (ROJO, 2009, p.118-119).

Portanto, o conflito entre letramento social (desvalorizado, marginalizado) e
letramento escolar (valorizado, instituído) deveria ser minuciosamente examinado quando se
criam programas para jovens e adultos, a fim de que a escola se mostre eficiente em auxiliálos no letramento que já possuem e em permitir que eles participem, eficazmente, de práticas
discursivas da vida cotidiana. Desse modo, podemos afirmar que, embora a democratização
do ensino tenha sido uma “conquista” por parte dos excluídos, ela ainda apresenta muitas
lacunas, sendo a mais grave a permanência do processo de exclusão, visto que o acesso à
escola não é garantia de um ensino de qualidade, muito menos a de que o aluno chegará ao
fim do processo.
Desse modo, ainda há muito o que fazer para garantir um bom ensino aos que já
foram excluídos. De forma brilhante, Antunes (2009, p.42) focaliza o papel que a sociedade
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atual deve ter perante a má qualidade de ensino: ela deve deixar de ser omissa para se tornar
parceira da escola, em prol de um ensino eficiente. Nessa perspectiva,

(...) a escola sairia de seus muros, para envolver a própria sociedade, que,
em geral, conforme dissemos, é inteiramente tolerante e omissa frente à má
qualidade do ensino, pois não pede mudanças e não denuncia abusos e
incompetências das gerências municipais, estaduais e federais.
Falta, na verdade, um engajamento da sociedade nos programas de
educação de sua comunidade. A escola pública não é coisa do governo. É
coisa nossa. É coisa de todos. Nos diz respeito. O desenvolvimento é de
todos e para todos. O crescimento não deve ser um bem disponível apenas
para quem pode pagar. A comunidade precisa, portanto, entrar na escola,
assumi-la, como alguma coisa que também lhe pertence.

Em vista disso, a escola não deve ser a única responsável pelas evasões e pelo
fracasso escolar. Não a estamos eximindo da sua parcela de culpa, pois, como instituição
social, ela tem o dever de oferecer uma formação instrucional de qualidade. No entanto, o
papel da comunidade, via família, seria envolver-se com os programas curriculares, a fim de
torná-los condizentes com o perfil do alunado, o que implicaria, entre outras coisas,
privilegiar a convivência com os diferentes gêneros textuais/discursivos que circulam
socialmente. Essa convivência talvez pudesse ser o início do acesso do público da EJA à
sociedade atual, já que a prática da leitura (de textos de diferentes gêneros) se configura como
uma das condições para exercício pleno da cidadania, tendo em vista que estamos em uma
sociedade em que múltiplos letramentos são exigidos. Esclarecemos que não estamos
minimizando o papel do aluno que também precisa cumprir com responsabilidade/seriedade o
seu papel de aprendiz. Dando a nossa (modesta) parcela de contribuição para promover um
ensino mais eficaz na EJA, apresentaremos nos capítulos 4 e 5, uma experiência desenvolvida
com turmas dessa modalidade de ensino, experiência essa que foi norteada pelos princípios e
questões aqui propostos.
Antes, porém, de prosseguir, discorremos brevemente sobre a leitura na EJA,
tendo em vista tratar-se da habilidade focalizada no presente trabalho, como já foi dito.
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1.4. A questão da leitura na EJA

Várias são as pesquisas que focalizam a leitura como questão imprescindível no
aprendizado da língua portuguesa. Não é nossa intenção listá-las aqui, mas apenas destacar
alguns pontos que nos servirão de base para discutir a questão da leitura na EJA.
Em primeiro lugar, a estruturação do ensino na EJA precisa se desvencilhar da
prática de concentrar uma enorme quantidade de informações em conteúdos considerados
obrigatórios na tentativa de “recuperar o tempo perdido”, fala comum entre os profissionais
que atuam nessa modalidade de ensino. Se isso persistir, a capacitação dos indivíduos estará
comprometida, devido à impossibilidade de se reproduzirem conteúdos de forma bastante
rápida para alunos que retornaram à escola depois de anos de afastamento. Em outras
palavras: é preciso estabelecer prioridades em relação aos conteúdos a ser ensinados.
A nosso ver, privilegiar as atividades de leitura em todas as disciplinas seria a
melhor forma de capacitar os alunos para as demandas sociais, pois, em suas vivências, eles
estão cercados por textos e não por conteúdos estanques (GOMES, 2010). Essas demandas
aparecem principalmente nas entrevistas para empregos, nas quais se exigem dos candidatos
domínio da língua portuguesa e proficiência em leitura.
Em decorrência disso, a escola deve dar condições ao aluno de se apropriar do
conhecimento, mas a partir de uma formação crítico-reflexiva que lhe permita não só
compreender a realidade social, mas também agir sobre ela. Tal capacitação pode partir do
entendimento de que a leitura, para além das atitudes individuais do leitor perante o texto, é
uma prática social, podendo ser considerada como uma experiência dialógica, no sentido
bakhtiniano, pois todo texto está repleto de “vozes” com as quais ele vai interagir, ativando
seus conhecimentos para que as palavras façam sentido no contexto em que foram
empregadas.
Segundo Christofoli (2009, p.81), há muitas críticas referentes à leitura na EJA
que contestam a “infantilização” dessa prática, devido a propostas de leituras “sem sentido ou
desprovidas de significado”, sendo inadequadas para sujeitos que estiveram afastados do
ambiente escolar por algum tempo e vêm em busca de conhecimentos significativos para o
seu dia a dia. A autora opta pelo termo “desqualificação”, em detrimento de “infantilização”,
pela falta de habilidade de muitos profissionais em adequar leituras aos alunos jovens e
adultos. Ainda de acordo com a autora, um dos objetivos da EJA deve ser o de formar jovens
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e adultos leitores, para que “possam usufruir do mundo da escrita do qual foram excluídos
durante algum ou muito tempo” (op. cit, p.82).
Desse modo, o ato de ler não pode se resumir apenas ao mero exercício da
decodificação linguística; é preciso que esse ato capacite os alunos a hierarquizar e relacionar
ideias, a compreender informações subliminares, a inferir a partir do que leem, associando o
que o texto diz ao seu conhecimento de mundo. Só assim poderemos ter uma leitura plena de
significado para esses alunos.
Nas palavras de Christofoli (2009, p.82): “ler é apropriar-se do significado do que
lemos, e é exatamente este desafio que torna a aprendizagem da leitura um processo instigante
e prazeroso. Reduzir a leitura ao mero exercício do decifrado é destituí-la de sentido.”. Sendo
assim, os textos trazidos para a sala de aula devem ser escolhidos em função da sua
complexidade e não como “facilitadores da leitura”. No caso da EJA, muitas vezes, o
professor parte do pressuposto de que os alunos não são bons leitores e, assim, escolhe apenas
textos fáceis de ler, deixando, consequentemente, de oferecer-lhes textos que exijam maior
esforço de leitura (por serem mais longos, mais complexos, mais abstratos etc). É claro que o
grau de complexidade deverá aumentar de acordo com as respostas dos alunos. Portanto, o
preparo de atividades de leitura deverá acontecer concomitantemente com o (re)conhecimento
das capacidades da turma e não com base em “planos de ensino” distantes da realidade, que
foram elaborados com base num aluno ideal, inexistente.
A leitura na EJA precisa ser significativa, conciliando as experiências dos alunos
com os textos estudados em sala, pois, se um dos objetivos dessa modalidade de ensino é
formar cidadãos cientes dos seus direitos e deveres nas práticas sociais em que estão
inseridos, esses textos deverão tratar de temas próximos da realidade de jovens e adultos.
Desse modo, o professor deve considerar o conhecimento de mundo adquirido pelo aluno da
EJA no decorrer de sua vida, aliando-o a conhecimentos de organização e de conexão do texto
verbal e de outros meios semióticos que, em geral, são desconhecidos ou estão em processo
de construção pelos alunos. São eles, afinal, que necessitam de aprimoramento no contexto
escolar. Segundo Soek (2009, p.44):

Priorizando-se, portanto, o diálogo, a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico, a EJA objetiva formar cidadãos
capazes de lutar por seus direitos e de se apropriar dos conhecimentos
mediados pela escola para se aprimorar no mundo do trabalho e na prática
social com vistas a conciliar as experiências cotidianas, a vida em sociedade e
a atividade produtiva para enfrentamento das novas situações que ocorrem no
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dia a dia e dos inevitáveis conflitos que se apresentam na sociedade
contemporânea.

É inegável que a leitura deve ser exercitada diariamente, ou seja, “aprende-se a
ler, lendo”. No entanto, se queremos que nossos alunos sejam leitores proficientes, é
necessário expô-los a textos que contemplem o maior número possível de gêneros que
circulam socialmente, para que eles não apenas reconheçam as regularidades desses gêneros,
mas também suas possibilidades de “desvio”. Tal leitura não deve, pois, limitar-se à
construção composicional (à estrutura típica de um dado gênero), já que o conteúdo temático,
o estilo e a função são também elementos fundamentais na constituição do gênero.
Como na EJA trata-se, em geral, de alunos já alfabetizados – eles sabem decifrar o
código linguístico –, precisamos ampliar sua prática de leitura, ou seja, investir na ampliação
dos seus letramentos. O emprego da palavra “ampliação” deve-se ao fato de esses sujeitos,
jovens e adultos, já estarem inseridos em práticas diárias que exigem deles os mais variados
níveis de letramento. Sabemos, porém, que ler não é algo simples; muito pelo contrário, é uma
atividade bastante complexa, configurando-se essa complexidade como um consenso entre os
estudiosos da Linguística Textual, como é o caso de Koch e Elias (2007).
Para as autoras, a leitura é complexa por requerer os seguintes conhecimentos: a)
linguístico; b) enciclopédico; c) interacional (ilocucional, comunicacional, metacomunicativo
e superestrutural). Esses conhecimentos podem ser descritos sucintamente como segue: a) o
conhecimento linguístico é aquele que abrange o conhecimento gramatical e lexical; b) o
conhecimento enciclopédico ou de mundo, por sua vez, refere-se a conhecimentos
relacionados a vivências pessoais; c) o conhecimento interacional, finalmente, diz respeito às
formas de interação por meio da linguagem.
Além desses conhecimentos, há outros fatores que influenciarão a leitura, tais
como: a atenção quanto aos suportes em que os textos se materializam, considerando as
diferentes esferas comunicativas em que eles circulam; fatores relativos ao autor/leitor ou ao
texto, aspectos esses que poderão facilitar ou dificultar a leitura. A partir dessa perspectiva, a
leitura de textos de diferentes gêneros textuais/discursivos torna-se um importante
instrumento de ensino-aprendizagem, considerando-se que o sujeito lê nas mais diversas
situações sociais.
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
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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. Segundo o autor:

A compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura da
palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na
inteligência do mundo. (...) Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente. (...) A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e
a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. (FREIRE, 1982, p.
11-22)

As atividades de leitura devem envolver, além do conhecimento linguístico e
metagenérico do aluno, sua capacidade crítica para perceber as mensagens subliminares que
perpassam os textos. Desse modo, talvez o desafio de se formar esse leitor mais crítico possa
ocorrer a partir de peças publicitárias, devido ao seu grande poder de sedução/persuasão,
produzido, sobretudo, pelas escolhas imagéticas e linguísticas de seus produtores. A
compreensão desse gênero permitiria, a nosso ver, o desenvolvimento de um olhar mais
crítico, necessário ao pleno desvendamento das ideias veiculadas pela mídia, pois o visual,
nesse caso, se soma ao linguístico.
Reforçamos que ler não se resume a um processo de decodificação, requerendo os
vários conhecimentos citados anteriormente, associados à capacidade de perceber, via
construção do texto, os efeitos de sentido produzidos. Além disso, é preciso observar com que
objetivo se faz a leitura de um texto, fato esse que influenciará na sua interpretação: por
exemplo, uma leitura como entretenimento requer menos atenção do que uma leitura para
uma pesquisa escolar. Devido ao componente social presente no ato de ler, lemos não só para
saber o que o outro escreveu, mas também para responder aos nossos objetivos. Por isso, na
leitura dos diferentes gêneros, que exigem modos de ler diferenciados, é preciso tornar o
educando, segundo Britto (2007, p. 69), capaz de:

(...) identificar o tema e/ou assunto; associar o texto aos seus contextos
possíveis, identificar a tese e os argumentos articulados com ela; (...) articular
as estratégias argumentativas com a posição político-social (ideológica) do
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autor e da origem institucional do texto; identificar os elementos formais que
permitem reconhecer as imagens de locutor, interlocutor e objeto que o autor
do texto pretende construir; perceber o efeito de sentido consequente do uso
da pontuação, de outras notações (aspas, itálico, negrito, sublinhado) e
recursos gráficos (tamanho, cor e distribuição de caracteres).

Como professores, precisamos perceber que estratégias são utilizadas pelos
alunos, no momento em que leem, para construir o sentido do texto, ou seja, que
conhecimentos esses alunos trazem e como são acionados no momento da leitura. Dessa
forma, enfocamos o ato de ler como algo dinâmico e não como um processo passivo, pois
exige do leitor esforço na construção do sentido do texto. Tal habilidade se adquire e se
aperfeiçoa de maneira contínua. Segundo Di Pietri (2009, p.23)
O leitor proficiente é aquele que consegue prever quais são 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.

Em suma: o professor deve conhecer as habilidades de leitura de seus alunos, a
fim de trazer textos que lhes proporcionem a construção do conhecimento (e não apenas
textos fáceis de ler), textos que permitam o raciocínio para a solução de dificuldades
encontradas durante a leitura e que façam os alunos buscar outras informações, seja em
dicionários seja em outros textos. Nesse sentido, acreditamos que a experiência aqui proposta
e relatada possa contribuir para a formação de leitores proficientes na EJA (e mesmo em
outros contextos de ensino), como buscaremos mostrar nos Capítulos 4 e 5. Antes porém,
considerando que não existe texto sem gênero, abordaremos a questão dos gêneros do
discurso, tendo em vista que nossa proposta de aprimoramento de leitura se baseia no
reconhecimento de diferentes gêneros que dialogam com a publicidade.

CAPÍTULO 2: OS GÊNEROS DO DISCURSO: ENTRE COERÇÕES E DESVIOS

Neste capítulo, abordaremos os gêneros do discurso, de forma a identificar suas
regularidades e desvios, no quadro mais amplo das teorias do texto/do discurso. Percebemos,
já de saída, que o estudo dos gêneros textuais/discursivos se dá a partir de correntes teóricas
muito diversas, mas que, de modo geral, partem dos estudos bakhtinianos. Nesse quadro,
tomaremos inicialmente autores como Charaudeau (2004) e Maigueneau (1993; 1998; 2001;
2008), para, em seguida, apresentar/discutir algumas teorias (ou posicionamentos) referentes à
intergenericidade (ou hibridização de gêneros), buscando mostrar como elas(es) podem
contribuir para o estudo de diferentes gêneros pelo viés da publicidade, gênero capaz de
absorver/captar outros tantos, como estratégia de persuasão. Constataremos ainda que as
noções de “intertextualidade inter-gêneros” (MARCUSCHI, 2002), “intertextualização”
(MIRANDA, 2004), “transgressão de gêneros” (LARA, 2007; 2010) e “dialogismo
intergenérico” (CHAVES, 2010), embora guardando suas especificidades, referem-se, grosso
modo, à questão da intergenericidade.

2.1. A complexidade do conceito de gênero

É consenso entre os teóricos que o estudo dos gêneros textuais/discursivos
apresenta-se como um grande desafio, já que existem diferentes definições para o que seja
gênero. Além do mais, há correntes que distinguem gêneros textuais de gêneros discursivos.
Para o presente estudo tal distinção não se mostra relevante, pois, se o texto é a materialização
do discurso, como já dissemos, falar em gêneros textuais ou em gêneros discursivos (do
discurso) permite-nos lançar mão tanto dos teóricos da Análise do Discurso quanto da
Linguística Textual. Conforme propõe Charaudeau (2004, p. 45), representante dessa primeira
vertente:

No âmbito da Análise do Discurso, a categoria gênero de discurso é mais
comumente definida a partir de critérios situacionais: ela designa, de fato,
dispositivos de comunicação sócio-historicamente definidos e elaborados,
de modo geral, com a ajuda de metáforas tais como as de “contrato”,
“ritual”, ou “jogo” (…) Os gêneros em questão são, assim, normalmente
caracterizados por parâmetros tais como os papéis dos participantes, suas
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finalidades, seu médium, seu enquadramento espaço-temporal, o tipo de
organização textual que eles implicam etc.

O gênero discursivo é um contrato22, já que é regido por normas, as quais devem
ser aceitas e compartilhadas pelos interlocutores. É o reconhecimento desse contrato que
permite que o ato de linguagem seja tomado como fundador da comunicação e possa por si só
ser validado de acordo com as práticas sociais em que se insere. De acordo com Charaudeau
(1983, p. 50):

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo
corpo de práticas sociais sejam capazes de entrar em acordo a propósito das
representações de linguagem destas práticas. Consequentemente, o sujeito que
se comunica sempre poderá, com certa razão, atribuir ao outro (o não-EU)
uma competência de linguagem análoga à sua que o habilite ao
reconhecimento. O ato de fala transforma-se, então, em uma proposição que
o EU dirige ao TU e para a qual aguarda uma contrapartida de convivência.
(grifos do original)

Quanto à metáfora teatral, esta se refere ao fato de os interlocutores estarem
sujeitos a condições determinadas socialmente para produzir determinado gênero, ou seja, é o
fato de cumprirem vários papéis sociais, tais como o de pai/mãe, o de professor(a), o de
aluno(a), que lhes permite produzir gêneros diferenciados.
Já a perspectiva de se estar num jogo discursivo implica para Maigueneau (2001,
p. 70) que há “um certo número de regras preestabelecidas mutuamente conhecidas e cuja
transgressão põe um participante ‘fora do jogo’. Mas, contrariamente às regras do jogo, as
regras do discurso nada têm de rígido: elas possuem zonas de variação; os gêneros podem se
transformar”.
De modo complementar, Antunes (2009, p.54-55), referindo-se ao conceito de
gêneros textuais, retoma, de forma ampliada, um pressuposto básico da textualidade: o de que
A língua usada nos textos – dentro de determinado grupo – constitui uma
forma de comportamento social. Ou seja, as pessoas cumprem determinadas
atuações sociais por meios verbais, e tais atuações – a exemplo de todo o
social – são tipificadas, estabilizadas; por outras palavras, são sujeitas a
modelos, em que a recorrência de certos elementos lhes dá exatamente esse
caráter de estabelecido, de típico, de regular. É esse caráter de “regular” que
faz com que o próprio conteúdo de um gênero possa ser previsto.

22

Para Charaudeau (2004, p. 26), o “contrato de comunicação” significa que “todo domínio de comunicação
propõe a seus parceiros um certo número de condições que definem a expectativa (enjeu) da troca
comunicativa”. O não reconhecimento dessas condições impediria, assim, a intercompreensão.
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Quanto à distinção entre tipo e gênero, de maneira similar ao quadro proposto por
Dolz e Schneuwly (2004)23, Marcuschi (2002, p. 22) postula que tipo textual é uma espécie de
construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, incluindo aspectos
lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Abrange, assim, um número limitado de
categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Já o
gênero refere-se aos textos materializados que encontramos em nosso cotidiano e que
apresentam características sóciocomunicativas definidas por aspectos como conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição característica. Ao contrário do tipo textual, os
gêneros são inúmeros, tais como: sermão, bilhete, outdoor, conversação espontânea,
propaganda etc. Vejamos o quadro proposto para o agrupamento dos gêneros elaborado por
Dolz e Schneuwly (2004):

23

Segundo Dolz e Schneuwly (2004), para se obter êxito em qualquer agrupamento (narrar, relatar, argumentar,
expor e descrever ações), é necessário dominar três níveis de operações de linguagem: capacidade de ação
(representação do contexto social ou contextualização), capacidade discursiva (estruturação discursiva do texto)
e capacidade linguístico-discursiva (escolha de unidades linguísticas ou textualização). A tipologização proposta
pelos autores relaciona-se com a capacidade que o falante tem de "escolher" qual gênero usará numa
determinada situação de interação, optando por códigos linguísticos e enunciados próprios àquele contexto
comunicativo.
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QUADRO 1
PROPOSTA PROVISÓRIA DE AGRUPAMENTO DE GÊNEROS

Domínios sociais de comunicação
Aspectos tipológicos
Capacidades de linguagem dominantes

Exemplos de gêneros orais e escritos

Cultura literária ficcional
Narrar
Mimeses da ação através da criação da
intriga no domínio do verossímil

conto maravilhoso
conto de fadas
fábula
lenda
narrativa de aventura
narrativa de ficção científica
narrativa de enigma
narrativa mítica
sketch ou história engraçada
biografia romanceada
romance
romance histórico
novela fantástica
conto
crônica literária
adivinha
piada
...

Documentação e memorização das ações humanas
Relatar
Representação pelo discurso de experiências
vividas, situadas no tempo

relato de experiência vivida
relato de viagem
diário íntimo
testemunho
anedota ou caso
autobiografia
curriculum vitae
...
notícia
reportagem
crônica social
crônica esportiva
...
histórico
relato histórico
ensaio ou perfil biográfico
biografia
...
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Domínios sociais de comunicação
Aspectos tipológicos
Capacidades de linguagem dominantes
Discussão de problemas sociais controversos
Argumentar
Sustentação, refutação e negociação
de tomadas de posição

Transmissão e construção de saberes
Expor
Apresentação textual de diferentes
formas dos saberes

Instruções e prescrições
Descrever Ações
Regulação mútua de
Comportamentos

Exemplos de gêneros orais e escritos

textos de opinião
diálogo argumentativo
carta de leitor
carta de reclamação
carta de solicitação
deliberação informal
debate regrado
assembleia
discurso de defesa (advocacia)
discurso de acusação (advocacia)
resenha crítica
artigos de opinião ou assinados
editorial
ensaio
...
texto expositivo (em livro didático)
exposição oral
seminário
conferência
comunicação oral
palestra
entrevista de especialista
verbete
artigo enciclopédico
texto explicativo
tomada de notas
resumos de textos expositivos e
explicativos
resenha
relatório científico
relato oral de experiência
...

instruções de montagem
receita
regulamento
regras de jogo
instruções de uso
comandos diversos
textos preditivos
...
Fonte: DOLZ, J. & SCHNEUWLY, B., 2004. p. 60-61.
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Segundo Marcuschi (2002, p. 23-24), ao se trabalhar com as noções de tipo e
gênero, torna-se importante definir sobretudo a expressão domínio discursivo, que colabora
para o “surgimento de discursos bastante específicos” (tais como discurso jurídico,
jornalístico, religioso etc). Os domínios se constituem, pois, como “práticas discursivas dentro
das quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que, às vezes, lhe são próprios
(em certos casos exclusivos) como práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas”. No
caso do discurso publicitário, nosso objeto de pesquisa, constatamos que ele se situa no
domínio midiático, sendo atravessado por diferentes tipos ou sequências – descritivos(as),
injuntivos(as) –, porém com predominância do tipo/sequência argumentativo(a), dada a sua
função persuasiva de vender um produto. Embora Dolz e Schneuwly (2004) não tenham
classificado o anúncio publicitário como exemplo do tipo argumentativo, reconhecêmo-lo
como tal, pelo fato de incitar a compra, isto é, de empregar diferentes recursos linguísticos e
imagéticos para persuadir o consumidor a adquirir o produto, ideia e/ou serviço divulgado.
Pelo fato de Marcuschi (2002) afirmar que os gêneros são “artefatos culturais” que
os falantes, com o objetivo de interagir com seus pares, utilizam habilmente, de acordo com
as diferentes situações comunicativas, percebemos que escolher determinados gêneros, a
partir do contexto social em que possam ser empregados, configura-se como uma espécie de
instrumento de poder, ou seja, essa escolha não é neutra, mas está condicionada às práticas
discursivas que podem circular nas esferas comunicativas.

2.2. A flexibilidade genérica

Ao se desenvolver um estudo relacionado aos gêneros textuais/discursivos, devese considerar a existência de um grande número desses “objetos” 24, desde os que apresentam
uma estruturação mais rígida, como os que circulam no/pelo universo jurídico, até os que têm
certa flexibilidade, como os veiculados no/pelo universo midiático. De acordo com Antunes
(2009, p. 210), “os gêneros supõem regularidades que não se limitam ao que é dito, mas que
especificam um modo próprio de dizer”. Em outras palavras: eles “ditam, numa espécie de

24

Marcuschi (2002 p. 29), citando um estudo de linguistas alemães, fala em mais de 4000 gêneros já
classificados, o que atesta não apenas a riqueza desses “artefatos linguístico-discursivos”, mas também nossa
incapacidade de apreendê-los em sua totalidade. Daí, segundo o autor, a desistência, cada vez maior, de teorias
com pretensão a uma classificação geral dos gêneros.
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coerção tácita e generalizada, modos estabilizados de dizer. Partilham, assim, características
comuns, embora sempre vulneráveis a mudanças”.
Desse modo, conforme mencionamos na introdução deste trabalho, os gêneros –
por se inserirem em esferas sociais específicas, que se caracterizam por estarem em constante
mudança – devem ser tratados como algo vivo e dinâmico, por isso suscetível à
transformação. Segundo Pinheiro (2002, p. 278):
No universo dos produtos midiáticos, o embate em torno da organização
dos textos como gêneros parece não se encerrar facilmente. As frequentes
mudanças provocadas pela velocidade e tecnologização nos meios de
comunicação de massa e o desmoronamento de gêneros já consagrados
nesses meios faz brotar uma variedade de gêneros híbridos, construídos em
decorrência da necessidade de gerar o “novo”: criar, transformar, modificar,
mesclar, inovar, o que é, antes de tudo, o mesmo.

Dessa forma, é possível afirmar que a teoria dos gêneros do discurso apresenta um
duplo caráter: há, por um lado, o aspecto convencional, que permite o reconhecimento dos
gêneros pela sociedade: contextos específicos em que são usados, propósitos comunicativos
compartilhados, uso de formas discursivas e léxico-gramaticais características; por outro lado,
os gêneros têm uma tendência à inovação, à mudança, que se dá mais pela forma do que pela
função que ocupam no contexto social25. Desse modo, surge a noção de transgressão de
gêneros26, isto é, a possibilidade de um gênero “desrespeitar” sua forma original para abarcar
outros gêneros, mantendo, no entanto, sua função primordial.
Cabe destacar que as transformações ocorridas com os gêneros são reflexos das
mudanças nas práticas humanas: como eles se inserem num dado contexto sócio-histórico,
estão sujeitos à evolução. É óbvio que nem todos os gêneros se modificarão; alguns, por
exemplo, tornar-se-ão desconhecidos no futuro, por terem de certo modo “perdido” sua
funcionalidade, principalmente, com a evolução das novas tecnologias. Como bem diz Chaves
(2010, p.105):

25

Conforme afirma Maigueneau (1997, p.35), “se há gênero a partir do momento que vários textos se submetem
a um conjunto de coerções comuns e que os gêneros variam segundo os lugares e as épocas, compreender-se-á
facilmente que a lista dos gêneros seja, por definição, indeterminada.”
26
Trata-se do termo utilizado por Lara (2009) em seus estudos. A autora explica que, apesar de transgredir ser
um termo forte, tomado no sentido corrente como “desobedecer a, deixar de cumprir, infringir, violar, postergar”
(cf. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1985, p. 1701), ela prefere tomá-lo nesta outra acepção,
também presente no mesmo dicionário: “Passar além de, atravessar”, o que implica, portanto, “ir além de um
dado gênero, ultrapassá-lo para construir outros (novos) efeitos de sentido.” (LARA, 2009, p. 124; grifos do
original).
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(...) o gênero depende de condicionamentos históricos e sociais, evoluem,
transformam-se, renovam-se. O que dizer, por exemplo, de práticas
discursivas em desuso ou até mesmo desconhecidas para as novas gerações,
como o telegrama, a receita de livro, o diário em formato de papel? Os
gêneros refletem, na realidade, as práticas humanas, em constante
transformação.

Como é consenso entre os estudiosos, foi a partir do estudo desenvolvido por
Bakhtin (1994, p. 301-302), que a noção de gêneros foi retomada e ampliada para abarcar não
apenas os gêneros mais tradicionais, como os literários e os retóricos, mas também aqueles
que habitam o nosso cotidiano. O teórico russo divide os gêneros em primários e secundários,
sendo aqueles mais simples, já que oriundos de uma comunicação verbal espontânea, e estes
vinculando-se a circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e relativamente
evoluída, sobretudo na modalidade escrita.
A clássica definição bakhtiniana dos gêneros do discurso como “tipos
relativamente estáveis de enunciados” possibilita-nos, assim, estudar os variados gêneros que
circulam na sociedade atual, inclusive a publicidade que, por lançar mão de diferentes
recursos para atingir o público-consumidor, não se apresenta como um gênero estável.
Bakhtin (1994, p. 301) propõe a tripartição de um gênero em conteúdo temático, estilo verbal
e construção composicional, postulando que esses três aspectos refletem “as condições
específicas e as finalidades” de cada uma das diferentes esferas de atividades humanas
(ligadas, por sua vez, ao uso da língua). O conteúdo temático refere-se aos assuntos abordados
no âmbito de um dado gênero; o estilo verbal, aos recursos lexicais, gramaticais, fraseológicos
empregados; e a construção composicional, às formas de composição textual e acabamento
dos enunciados.
Nesse sentido, há gêneros mais/menos padronizados. Maingueneau (2004, p. 5053) propõe quatro modos de genericidade instituída, que vão do modo I (mais padronizado) ao
modo IV (mais criativo). O modo I implica gêneros instituídos que não estão – ou estão pouco
– sujeitos à variação (fichas administrativas, catálogo telefônico, registros de cartório etc). No
modo II, encontram-se os gêneros que seguem uma cenografia preferencial ou esperada, mas
toleram desvios (por exemplo, um programa político-eleitoral em forma de carta ou um guia
de viagens apresentado como uma conversa entre amigos). O modo III inclui gêneros (como
publicidades, músicas e programas de TV) que incitam à inovação, não apresentando,
portanto, uma cenografia preferencial (embora, com o tempo, possam tornar-se
estereotipados). No modo IV, finalmente, situam-se os gêneros propriamente autorais, como
os literários, por exemplo, para os quais a própria noção de “gênero” se torna problemática.
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De acordo com essa classificação, vemos que a intergenericidade ocorre em
gêneros mais flexíveis (modos III e IV), como é o caso da publicidade (modo III) 27. Ou seja, é
justamente pelo fato de os gêneros serem relativamente estáveis – uns mais do que outros –
que pode ocorrer (e, frequentemente, ocorre na publicidade, como veremos) desvio de um
padrão mais ou menos esperado, como propõe Lara (2007) em seus estudos referentes à
transgressão genérica. Parafraseando Marcuschi (2002), a autora afirma que:

(...) se os gêneros, enquanto entidades sócio-discursivas, contribuem para
ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia, eles não são
instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa; ao contrário, são
fenômenos, acima de tudo, maleáveis e dinâmicos que surgem, modificamse e mesmo desaparecem, em função das necessidades e atividades
(relacionadas às diferentes esferas de utilização da língua) presentes numa
dada sociedade. (LARA, 2007, p. 14)

Charaudeau (2004, p. 33), ao se referir à questão da transgressão genérica, sinaliza
para a necessidade de se identificar o que foi transgredido (forma, discurso ou situação). Para
ele, quando percebemos índices que permitem reconhecer um dado gênero, mas,
paralelamente, encontramos formas não esperadas, a questão que se coloca é saber o que não
foi respeitado: se as formas, as restrições discursivas ou os dados situacionais, o que depende
de cada caso.
Assim, é pelo fato de os gêneros apresentarem certa flexibilidade que, nas peças
publicitárias, há a possibilidade de ocorrer um diálogo com outros gêneros. Nesse caso, temos
o gênero funcional (anúncio publicitário) com um outro formato (carta, poesia, fábula etc.). A
esse processo Marcuschi (2002), retomando Ursula Fix (1997), denomina “intertextualidade
inter-gêneros”. Na mesma direção de Maingueneau (2004), o autor afirma que há gêneros
mais propensos à intertextualidade inter-gêneros, como é o caso da publicidade. Esta, segundo
ele, caracteriza-se “por operar de maneira particularmente produtiva na subversão da ordem
genérica instituída, chamando atenção para a venda de um produto”. Isso porque enquadrar
um dado produto num novo enfoque, desenquadrando-o de seu enfoque normal, permite que o
consumidor o veja de forma mais nítida no mar de ofertas que o cerca cotidianamente
(MARCUSCHI, 2002, p. 31-32).
Ao enfatizarem a instabilidade de alguns gêneros, retomando, nesse sentido, a
célebre definição bakhtiniana, tanto Maingueneau (2004) quanto Marcuschi (2002), ainda que
27

A publicidade pode ser definida, em linhas gerais, como uma “mensagem que procura transmitir ao público,
por meio de recursos técnicos, multissemióticos, e através dos veículos de comunicação, as qualidades e os
eventuais benefícios de determinada marca, produto, serviço ou instituição.” (COSTA, 2008, p.32).
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se situem em quadros teóricos distintos, contribuem para o desenvolvimento desta pesquisa,
sobretudo quando afirmam que a publicidade tem um caráter mais “subversivo”. Marcuschi
(2002), particularmente, aponta a “intertextualidade inter-gêneros” como uma questão que
perpassa a publicidade atual.
Dado esse caráter subversivo que lhe é inerente, a publicidade – em busca de uma
inovação permanente – utiliza-se de vários outros gêneros, dos mais diversos domínios,
caracterizando-se, desse modo, como um gênero aberto a absorver outros gêneros. Nesse
caso, que Chaves (2010), denomina, inicialmente, “dialogismo intergenérico”, ocorre um
diálogo entre pelo menos dois gêneros discursivos: GE ou gênero enunciante e GE’ ou gênero
enunciado. Se temos, por exemplo, um anúncio publicitário sob a forma de uma carta, o
primeiro seria o gênero enunciante (GE) e o segundo, o gênero enunciado (GE’).
Para a autora, na espacialidade do texto publicitário, há “um diálogo entre
enunciados de gêneros discursivos e não apenas entre enunciados de textos efetivamente
produzidos e localizáveis” (CHAVES, 2010, p.113; grifos do original). Trata-se, pois, de uma
noção mais ampla, que abarca a intertextualidade inter-gêneros proposta por Marcuschi
(2002), que se dá de gênero a gênero, implicando as condições sócio-históricas de produção
dos discursos, portanto, a autora trata da interdiscursividade e, não, apenas da
intertextualidade. Pode, assim, haver um diálogo entre textos específicos, atrelados a gêneros
(já que não existe texto sem gênero), ou entre gêneros, sem que textos específicos sejam
convocados. Para tornar essa distinção mais clara, daremos alguns exemplos.
Assim, a intertextualidade inter-gêneros (relação entre textos) pode ser observada
num conjunto de três anúncios publicitários relativos à novela da Rede Globo “Pé na Jaca”
(2006-2007). Seu título, como se vê, faz referência à expressão popular “meter o pé na jaca”,
cujo significado representa alguém que comete muitos erros, sem prever as consequências dos
atos impensados. Os anúncios foram veiculados na revista Veja (01/11/06).
No primeiro, verificamos que a peça publicitária lançou mão da história infantil
“Joãozinho e o pé de feijão” e fez a troca do sintagma preposicional “de feijão” para “de
jaca”.
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FIGURA 1
PUBLICIDADE NOVELA “PÉ NA JACA” [01]

Fonte: Veja, 01 nov. 2006.
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No segundo anúncio, identificamos a intertextualidade com a canção infantil
“Atirei o pau no gato”:

FIGURA 2
PUBLICIDADE DA NOVELA “PÉ NA JACA” [02]

Fonte: Veja, 01 nov. 2006.
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O terceiro anúncio, talvez para evitar um preconceito relativo às novelas que
consiste em tratá-las como parte de uma cultura “inferior”, baseou-se no poema “Canção do
Exílio”, de Gonçalves Dias, a fim de mostrar que o conteúdo a ser exibido envolveria um
público bem variado, desde crianças até adultos interessados em literatura, enfatizando o
caráter literário para atrair pessoas mais cultas.

FIGURA 3
PUBLICIDADE NOVELA “PÉ NA JACA” [03]

Fonte: Veja, 01 nov. 2006.
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Constatamos, assim, que a publicidade de “Pé na Jaca” captou textos específicos
para divulgar a novela. Contrariamente, no dialogismo intergenérico, proposto por Chaves
(2010), pode haver, como foi dito, a captação de um gênero por outro(s) (sem envolver textos
específicos), como ocorre na seguinte publicidade de carro, publicada na revista Claudia (ago.
2009, p. 114-115), que dialoga com o gênero twitter como um todo (e não com um twitter
específico):
FIGURA 4
PUBLICIDADE RENAULT SYMBOL

Fonte: Claudia, ago. 2009, p. 114-115.
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10h11 – Pessoal, tô dentro do meu mais novo carro: um Symbol zero Km.
10h12 – É superconfortável. Mudo a música sem tirar as mãos do volante.
10h14 – Tem computador de bordo, direção hidráulica e ainda foi eleito a melhor
compra pela 4 rodas.
10h 15 – Chegou minha namorada. Adorou o tamanho do porta-malas.
10h 17 – O vizinho pediu pra dar uma secada, digo, olhada. Ficou impressionado
com a garantia de 3 anos.
10h 21 – Minha mãe acaba de entrar. Expliquei que tem todos os itens de
segurança: air bag duplo, freios ABS, alarme...
10h 39 – Minha sogra vem se aproximando. É hora de testar o poder de arranque
do carro.

Na construção do anúncio, verificamos o emprego da rede social twitter para
marcar o tempo real em que as mensagens foram postadas, podendo-se associar a velocidade
dessas mensagens veiculadas à rapidez e à modernidade que o Renault Symbol oferece. Isso
foi feito com uma imagem que imita a própria tela do computador ou um outdoor. Além
disso, encontramos a descrição do carro nas três primeiras mensagens; em seguida, com as
mensagens 4, 5 e 6, há a inserção das personagens (namorada, vizinho e mãe) na tentativa de
se fazer uma narração; por último, há o fechamento com a apresentação da sogra associada ao
motor de arranque. Essa estrutura se assemelha à de uma narrativa curta: mensagens 1, 2 e 3
(orientação); 4, 5 e 6 (complicação); e 7 (desfecho). Partindo do conhecimento de mundo do
leitor (implícito ou virtual), tais personagens foram caracterizados conforme os itens do
veículo. Vejamos: a) namorada: “adorou o tamanho do porta-malas” = o espaço é grande; b)
vizinho: “secada, digo, olhada”/ “impressionado com a garantia de 3 anos” = inveja do carro e
surpresa quanto ao tempo de garantia; c) mãe: itens de segurança = eterna preocupação com a
segurança do filho; d) sogra: motor de arranque = assustar a sogra ou fugir rapidamente dela.
Relembrando que um gênero nasce “no interior de uma dada esfera discursiva” e
que é utilizado pelos falantes em épocas determinadas, Chaves (2010, p. 113-114) sustenta
que “a co-presença de dois ou mais gêneros no mesmo texto pressupõe, assim, um diálogo
entre discursos, cujas implicações vão além do contexto verbal (cotexto) e do contexto
pragmático (incitar à compra)”. Por isso, assumindo a contribuição de Bres (2005), a autora
afirma que uma melhor denominação para o cruzamento de gêneros seria “dialogismo
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interdiscursivo”, (ao invés de “dialogismo intergenérico”, denominação inicialmente
proposta). Nesse caso,

Trata-se de um tipo particular de dialogismo, em que diferentes vozes, nesse
caso gêneros e não propriamente unidades linguísticas isoladas, oriundas de
esferas discursivas não coincidentes – o discurso publicitário e os outros
discursos convocados (imprensa, política, esfera profissional, literatura, entre
outros) – dividem o mesmo contexto enunciativo e se inserem na complicada
trama semiótica do texto publicitário. (CHAVES, 2010, p.113; grifos do
original)

A autora classifica as maneiras de se inserirem as vozes dos diferentes discursos
convocados no interior do texto publicitário da seguinte maneira:
O modo de inscrição dessas vozes é distinto: 1) ora o gênero convocado é
inserido no texto publicitário sob a forma de citação, e ali estabelece uma
espécie de alternância de réplicas de modo direto (entre o discurso da
marca/produto e o discurso captado na esfera convocada); 2) ora o(s)
gênero(s) convocado(s) assume(m) a cena enunciativa e a estrutura semiótica
do texto publicitário, mediante dois mecanismos: (i) a hibridação, em que
ocorre a imbricação do gênero convocado com o gênero convocante
(publicitário), como uma espécie de discurso indireto livre, e (ii) a imitação,
em que o gênero convocado é enunciado como o gênero convocante, em uma
operação semelhante à do pastiche literário. (CHAVES, 2010, p.113; grifos do
original)28

Comentaremos brevemente e ilustraremos cada uma das formas mencionadas
pela autora. No caso da “citação direta”, há a incorporação de um gênero textual/discursivo,
de maneira destacada e sobreposta às outras mensagens publicitárias. A imagem do gênero
convocado não é apenas figurativa, mas textualizada. Na publicidade abaixo, verificamos que
o bilhete se destaca para divulgar o produto.

28

Essas diferentes formas de dialogismo interdiscursivo serão retomadas e ilustradas no capítulo 4.
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FIGURA 5
PUBLICIDADE FERRACINI

Fonte: Veja, 29 nov. 2006, p. 78.
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Na hibridação, a publicidade assume “parcialmente a forma e a função do gênero
textual convocado”. Nesse caso, “a forma diz respeito à configuração semiótica prototípica,
enquanto a função refere-se às características discursivas, pragmáticas, temáticas, estilísticas e
textuais do gênero convocado.” (op. cit., p. 194). Preservam-se, assim, algumas características
da publicidade como a marca/ o produto, o slogan, a imagem do produto divulgado e “o
tratamento plástico habitual da imagem publicitária, isto é, eufórica, explícita e altamente
significante”. Ao captar outro discurso, tal estratégia tenta camuflar a venda. Na publicidade
da rede Pão de Açúcar, embora se mantenham a marca da empresa e seu slogan, sua forma foi
alterada para um poema, a fim de se divulgarem os produtos que podem ser encontrados na
rede.
FIGURA 6
PUBLICIDADE PÃO DE AÇÚCAR

Fonte: Claudia, nov. 2008, p. 115.

66

O que faz você feliz?
Queijos e frios?
Uma lua,
um queijo, um beijo.
Com ou sem buracos
pelo caminho?

Queijo com goiabada,
pão, pastrami, salame,
queijo com alguém que te ame,
queijo no macarrão.

Aceita um brie
com geléia de pimenta?
Picante!

Pão de Açúcar

Lugar

de gente feliz.

Quanto à “imitação”, segundo Chaves (2010, p. 208), ela capta outros discursos
de tal forma que se percebe um apagamento das marcas próprias da publicidade, assumindo
esse gênero, efetivamente, “a organização semiótica de outro gênero textual”. A imitação tem
sido um recurso bastante usado em sobrecapas publicitárias da Revista Caras para anunciar
xampus, agências bancárias etc. Tais sobrecapas ocupam o espaço como se fossem a capa
autêntica da revista. Na sobrecapa escolhida, a modelo Daniella Sarayba agradece ao seu
dentista a contribuição no desenvolvimento de uma nova pasta dental.
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FIGURA 7
PUBLICIDADE CREME DENTAL ORAL-B PRO-SAÚDE

Fonte: Caras, 19 mar. 2010.
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Quanto à possível semelhança entre hibridação e imitação, Chaves (2010, p. 208)
afirma que, se naquela a textualização recebe “o tratamento plástico e icônico habituais da
técnica publicitária”, nesta “observa-se o oposto, já que é a publicidade que recebe o
tratamento semiótico característico dos gêneros textuais convocados”.
Considerando essa flexibilidade do gênero publicidade, poderíamos afirmar que
ele se assemelha a um “meta-gênero”, no sentido de que demonstra uma habilidade para
acolher diferentes regimes genéricos, no intuito maior de ocultar o caráter comercial que
constitui a própria essência desse discurso, embora existam, é claro, publicidades, cujo caráter
injuntivo é evidente, já que praticamente impõem a compra/o consumo do produto, tais como:
“Compre Batom, seu filho merece Batom” e “Beba Coca-Cola”.
Nessa perspectiva, segundo Chaves (2010, p.118),
(...) falar em “gênero” publicitário prototípico ou preferencial é, portanto,
praticamente impossível no diálogo entre gêneros. Na melhor das hipóteses,
o “gênero” da publicidade desenvolve uma organização semiótica
prototípica, o iconotexto, formado por três planos de significação:
linguístico, icônico (visual) e plástico. Essa totalidade significante
comporta, dentre outros, elementos como a logomarca e o slogan,
responsáveis por guiar o leitor/consumidor na decifração da estratégia e
legitimar, em última instância, o posicionamento adotado. (grifos do
original)

Já segundo Miranda (2004), há gêneros “convocantes” que funcionam como
receptáculos de outros gêneros – os hipogêneros – que são denominados “convocados” por se
integrarem àqueles – hipergêneros. Os hipogêneros servem aos interesses comunicativos dos
hipergêneros29. Dessa forma, a publicidade pode ser considerada um hipergênero, já que
“recebe” os mais variados gêneros, mesclando-se com eles para influenciar o outro
(leitor/consumidor). A autora em questão estuda o cruzamento de dois (ou mais) gêneros
textuais no interior de um único texto, batizando tal processo de “intertextualização”
(MIRANDA, 2007). Trata-se do

(...) processo em que se estabelece uma relação de co-presença entre
elementos (ou traços) associáveis a parâmetros de textualização que
relevam de gêneros textuais diferenciados (dois ou mais) no espaço de um
único texto. Em outras palavras, um dado texto que se inscreve em um
gênero textual determinado, recorre à intertextualização quando introduz

29

Os estudos sobre a transtextualidade desenvolvidos por Genette (1982) tratam da hipertextualidade apenas
referente aos textos. Miranda (2004), ao utilizar os prefixos “hiper-” e “hipo-”, amplia o foco do problema para
os gêneros.
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traços que se associam a outros gêneros diferentes do próprio (MIRANDA,
2007, p. 1048).

A

intertextualização,

portanto,

embora

se

aproxime

do

conceito

de

“intertextualidade inter-gêneros” proposto por Marcuschi (2002), não se limita aos casos em
que existe uma mescla de formas e funções de gêneros, como propõe o autor brasileiro. Tratase de uma noção mais ampla, em que o “gênero convocado” (ou hipogênero) pode preencher
a totalidade do texto (pastiche global de um gênero) ou ser integrado como parte(s) do texto
(MIRANDA, 2007, p. 1046). A pesquisadora postula ainda que o hipogênero pode surgir
atualizado, caso em que se atém aos parâmetros do gênero, ou ficcionalizado, quando introduz
elementos não previstos no gênero em questão.
Os hipogêneros requisitados para persuadir ou seduzir o público-alvo, geralmente
são de fácil identificação, já que fazem parte do cotidiano ou do imaginário do
leitor/consumidor, dividido pelos diversos grupos e classes sociais. Portanto, com repertórios
diferentes e interesses também distintos. Como nada na linguagem publicitária ocorre por
acaso, empregam-se gêneros bem acessíveis ao público-alvo, a fim de que, pela familiaridade
com eles, o consumidor adquira o produto que lhe é oferecido. Quando um texto se constrói
pelo processo de intertextualização, ocorrem marcadores tanto do hiper quanto do hipogênero.
Entretanto, considerando-se que os marcadores são elementos semióticos, “é possível que só
ocorram marcadores do hipogênero e que o hipergênero apenas seja identificado por aspectos
situacionais (produtor, suporte, etc.) e não por aspectos semióticos” (MIRANDA, 2007, p.
1048).
Para Maingueneau (2004, p. 50-53), no caso dos gêneros menos padronizados, o
que ocorre é uma mudança de cenografia30. Nessa perspectiva, os anúncios publicitários
mobilizariam cenografias variadas, uma vez que, para persuadir seu destinatário, “devem
captar seu imaginário, atribuir-lhe uma identidade por intermédio de uma cena de fala que
seja valorizadora para o enunciador assim como para o co-enunciador.” (MAIGUENEAU,
2008, p. 119)
O quadro teórico exposto até o momento deixa entrever a complexidade e a
extensão do conceito de gêneros. Isso leva Lara (2009, p.128) a afirmar que “nem sempre é
fácil decidir sobre os limites entre um gênero e outro, reconhecer subgêneros no interior de
30

O autor fala em três cenas da enunciação: a cena englobante (domínio em que se situa o discurso), a cena
genérica (o gênero) e a cenografia, que é aquilo com que se defronta o leitor diretamente, o que faz com que o
quadro cênico, composto da cena englobante e da cena genérica, se desloque para o segundo plano. Em outras
palavras: “não é diretamente com o quadro cênico que se confronta o leitor, mas com a cenografia”
(MAINGUENEAU, 2001, p. 87-88; grifo do original)
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um gênero maior e mesmo arrolar critérios que permitam enquadrar um determinado
texto/discurso num gênero x e não num gênero y”.
Nessa mesma direção, Mari & Silveira (2004, p.64) consideram que existem
muitos incômodos e incertezas gerados pela instabilidade de conceituação dos gêneros. No
entanto sua existência se fundamenta num “apelo ao social (esfera de utilização da língua,
características sócio-comunicativas, atividades sociais)” que permite aos usuários reconhecer
os gêneros e operar produtivamente com eles. Ainda segundo os autores, existe muita
discordância quanto “ao modo pelo qual o gênero aparece instrumentalizado nas práticas
sociais”, o que os leva a traçar um interessante perfil para o estudo dos gêneros, calcado em
três autores:

(...) para Marcuschi, prevalecem propriedades funcionais, estilo e
composição característica; para Bakhtin, o gênero se constrói, através de
tipos relativamente estáveis de enunciados; por sua vez, Maingueneau
compreende que gêneros do discurso não podem ser considerados como
formas que se encontram à disposição do locutor. (MARI & SILVEIRA,
2004, p.64)

Dada a diversidade de abordagens, que ultrapassam largamente as dos três autores
citados, também a terminologia variará, segundo a perspectiva adotada: desvio, mescla(gem),
transgressão, hibridismo, intertextualidade inter-gêneros, intertextualização, mudança de
cenografia, dialogismo intergenérico(...) Porém, todos eles, no caso dos anúncios publicitários
de produtos comerciais consumíveis, apontam para um mesmo lugar: a busca de sentidos
inovadores, recorrendo-se a outros gêneros para aumentar 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.
De nossa parte, falaremos preferencialmente em “transgressão de gêneros”,
seguindo a proposta de LARA (2007; 2009), ou simplesmente em “intergenericidade”, como
pode ser visto no próprio título da tese. Nesse caso, seguindo a autora citada, chamaremos de
“transgressor” o gênero que assume a função da publicidade – que é, então, o gênero
“transgredido” –, emprestando-lhe, ao mesmo tempo, sua forma. Assim, se temos um anúncio
publicitário sob a forma de um verbete de dicionário, este será o gênero transgressor e aquele,
o transgredido. Essa decisão permite lidar mais facilmente com questões terminológicas no
trabalho a ser desenvolvido com os alunos da EJA, como se verá nos Capítulos 4 e 5.
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2.3. O gênero publicidade como recurso didático para a leitura na EJA

Nas peças publicitárias (transgredidas ou não), devemos avaliar a persuasão que
permeia o verbal e o não verbal em função dos anseios e/ou necessidades dos consumidores,
identificados como público-alvo, informação obtida, em geral, por meio de pesquisas de
opinião. Quanto a isso, não podemos perder de vista que a persuasão se dá, antes de mais
nada, em função da ideologia consumista que nos envolve, na qual, de maneira geral, o ter é
mais importante do que o ser. Segundo Leite (2003, p.108), nesse jogo discursivo, ora se
revela o que é dito (nível linguístico), ora se busca na exterioridade (nível histórico)
elementos que permitam interpretar adequadamente a ideologia capitalista31 que subjaz aos
textos em foco. Nesse sentido, os anúncios publicitários reforçam e repassam tal ideologia.
Para Antunes (2009, p. 123-124):

Constantemente, somos assediados por um conjunto de informações que, na
maioria das vezes, são muito mais relevantes pelo fato de que não estão
explicitadas na superfície. Os propósitos de manipulação a que somos
submetidos cada dia, quase sempre, se escondem, exatamente, na sutileza do
que está apenas subjacente. Basta ver quanto a publicidade em geral se vale da
força dos “ditos” apenas pressupostos, evocados ou sugeridos.

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.
Um outro fator que justifica nossa opção pela publicidade é que, na condição de
professora de alunos da EJA, percebemos que, mais do que diferenças entre faixas etárias, os
discentes apresentam muita discrepância quanto aos conhecimentos linguísticos e
textuais/discursivos, o que torna relevante tomar como ponto de partida, para o estudo dos

31

Não descartamos a possibilidade de que, em sistemas socialistas, as publicidades também se utilizem do jogo
persuasivo-discursivo descrito por Leite (2003). No entanto, para a nossa pesquisa não nos aprofundaremos
nessa questão.
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gêneros, anúncios publicitários, pois estes já fazem parte dos seus conhecimentos prévios – já
que eles são cotidianamente interpelados por várias peças publicitárias em jornais, revistas,
internet, panfletos, outdoors etc. Desse modo, oportuniza-se um trabalho de análise mais
acessível que, aliado ao engajamento histórico-social, possibilitará não só a reflexão sobre o
que é (ou não) benéfico para o público-consumidor, desvelando-se a ideologia por trás dos
anúncios examinados, como também o aprimoramento da habilidade de leitura.
Some-se a isso a escassez de material didático específico para a EJA32, o que nos
levou a perceber que revistas e jornais atuais são excelentes veículos para o aprendizado, pois
trazem um grande número de anúncios que permitem apreender a complexidade e a
maleabilidade do gênero publicidade, uma vez que ele frequentemente dialoga com outros
gêneros, desde os mais simples, como cartas, receitas e bilhetes, até os mais elaborados, como
o poema e o verbete de dicionário. Nessa perspectiva, os textos impressos utilizados para esta
pesquisa (publicidades transgredidas) foram obtidos nas revistas Veja, Claudia, TAM nas
Nuvens e uma publicidade do Cartão Bradesco, enviado pelo correio.
O fato de optarmos pelo diálogo entre gêneros como estratégia persuasiva baseiase ainda nas constatações de Chaves (2010, p. 140-152), que, a partir das contribuições de
Lugrin (2006) e Riou (1999), elencou sete aspectos que se inter-relacionam para a
compreensão desse “novo” formato publicitário: (i) rapidez de interpretação; (ii) garantia para
a comunicação; (iii) disfarce da comunicação comercial; (iv) estratégia de sedução; (v) fonte
de renovação permanente; (vi) transferência de valores; e (vii) (re)orientação de leitura.
Desse modo, considerando os multiletramentos requeridos atualmente, precisamos
nos atentar para o fato de que o letramento visual também deve ser considerado em seu contexto
sócio-histórico e econômico, ou seja, esse letramento poderá servir como ponto de partida para o
estudo das imagens publicitárias, mesmo que este não seja nosso foco principal, como já foi dito.
Segundo Belmiro (2008, p.56),

Apoiando-se na concepção de letramento individual, visto como atributo
pessoal, as imagens podem e devem ser absorvidas como uma tecnologia
mental de que se utiliza o indivíduo para realizar atividades cognitivas e
metacognitivas. É a sua ferramenta da percepção. Esse aspecto merece uma
maior valorização dentro do sistema escolar, visto que ele amplia o campo de
variedades de habilidades de leitura e escrita, não só de textos verbais, mas
também visuais.

32

Segundo a coordenadora da EJA, somente em 2011 o acervo da biblioteca da escola pôde ser ampliado com
material específico para a EJA, tanto para os professores quanto para os alunos. Ela também observou que a TV
Escola oferece pouco material para essa modalidade de ensino.
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Enfim, resumindo a discussão empreendida até este ponto, buscaremos
demonstrar que o ensino via peças publicitárias (sobretudo as “transgredidas”, como aqui se
propõe) pode contribuir para tentar minimizar o processo de exclusão que muitas vezes tende
a ocorrer em turmas de EJA. Para que isso não ocorra, os professores e a escola poderão ter
uma postura política para uma educação inclusiva, pois, conforme postula Cardoso (2005,
p.93):
O discurso da propaganda e marketing constitui um material privilegiado para
a prática escolar de ensino/aprendizagem de língua materna. A reflexão sobre
a linguagem na sala de aula por meio do funcionamento desse tipo de discurso
produzido em nossa sociedade, ao qual estamos expostos no nosso dia a dia,
sobretudo pela mídia, pode ser um elemento poderoso para ajudar a fazer da
escola um espaço mais transformador do que reprodutor, a formar alunos
leitores e produtores de textos conscientes do lugar que ocupam na sociedade
e capazes de reagir criticamente àquilo que se institui.

A fim de justificar ainda mais nossa opção pela publicidade, no próximo capítulo
falaremos de suas características, traçaremos um breve histórico da evolução da publicidade
no Brasil, bem como do surgimento de estudos sobre o discurso publicitário. Abordaremos
ainda a importância das imagens para a compreensão desse gênero. Afinal, não podemos
esquecer-nos de que a grande maioria dos anúncios atuais se vale desse recurso para melhor
persuadir/seduzir seu público.

CAPÍTULO 3: EXAMINANDO A PUBLICIDADE

No presente capítulo, faremos uma incursão temporal relativa ao surgimento e à
evolução da publicidade, apontaremos algumas de suas características (sem a pretensão de
exaustividade) e abordaremos o discurso publicitário e sua relação com a ideologia. Isso nos
permitirá compreender os recursos usados atualmente como estratégias argumentativas de
persuasão (incluindo, mesmo que de forma breve, considerações sobre a relevância da
imagem na construção da publicidade).
Antes, porém, faz-se necessário falar da distinção, estabelecida por alguns autores,
entre propaganda e publicidade. No Brasil, a palavra propaganda é, em geral, usada tanto no
sentido de “propagação de ideias” quanto no de “publicidade”. É o caso, por exemplo, de
Carrascoza (2004), que usa tais conceitos como equivalentes. Também Santos (2005), que se
baseia nos estudos de Rabaça e Barbosa (2002), refere-se ao uso das palavras “propaganda” e
“publicidade” como sinônimas, constatação que pode, aliás, ser verificada nos próprios
documentos regulamentadores dos profissionais da área, que as usam de forma indistinta,
apenas como um recurso para evitar a repetição do vocábulo. Apesar dessa proximidade entre
publicidade e propaganda, Santos (2005, p. 17) as define da seguinte maneira:
Publicidade: é todo o processo de planejamento, criação, produção,
veiculação e avaliação de anúncios pagos e assinados por organizações
específicas (públicas, privadas ou do terceiro setor). Nessa acepção, as
mensagens têm a finalidade de predispor o receptor a praticar uma ação
específica (por exemplo, comprar um produto, abrir conta em um determinado
banco, reciclar embalagens, etc.). Essa ação tem localização no tempo e no
espaço, podendo ser quantificada.
Propaganda: visa a mudar a atitude das pessoas em relação a uma crença, a
uma doutrina ou a uma ideologia. Embora muitas vezes utilize as mesmas
ferramentas da publicidade, a propaganda não tem a finalidade de levar as
pessoas a praticarem uma ação específica ou imediata. Ela visa a uma
mudança das atitudes do público em relação a uma ideia. Tem lugar na mente
dos indivíduos ou no imaginário social e é de difícil quantificação. (grifos do
original)

A exemplo de Santos (2005), Charaudeau (1984) distingue os dois termos,
afirmando que a propaganda é mais abrangente do que publicidade, já que se relaciona a
mensagens políticas, religiosas, institucionais e comerciais, isto é, a propaganda liga-se à
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esfera de valores éticos e sociais. A publicidade, por outro lado, veicula somente mensagens
comerciais, nas quais há uma manipulação disfarçada que aparece em anúncios comerciais
atuais para convencer e seduzir, sem deixar transparecer suas verdadeiras intenções. De nossa
parte, usaremos os dois termos como equivalentes (até porque muitos dos autores citados
também o fazem)33. Ou seja, para o presente estudo, estamos considerando como
publicidade/propaganda tanto a venda de bens e serviços quanto a propagação de ideias.

3.1. Breve história da publicidade no Brasil34

Os primeiros anúncios publicitários de mídia impressa eram textos curtos,
informativos, sem ilustrações, bastante próximos dos atuais “classificados”, uma vez que
ofereciam vários tipos de serviços, tais como: aulas de idioma, ofertas de serviços e cobranças
de débitos, imóveis à venda ou para alugar e ofertas de escravos (CARRASCOZA, 2004, p.
72-73). Vejamos um exemplo de anúncio publicitário veiculado em 1888:

Bazar do limoeiro
Nesta casa executa-se qualquer trabalho tendente a arte de sapateiro, e
acceita-se encommendas garantindo comodidade nos preços, muita
perfeição e presteza extraordinária.
O dono deste estabelecimento previne aos seus freguezes que cuidem
em satisfazer seus débitos, pois tem grande precisão e não está disposto a
esperar mais do que tem esperado. Depois não se queixem.
(A verdade, Jornal de Areia – Município da Paraíba - 13 de outubro
de 1888)
Conforme o aparato tecnológico foi se desenvolvendo no Brasil, os anúncios
publicitários passaram a apresentar ilustrações e desenhos, mesmo que de maneira muito
rudimentar. Além do recurso tipográfico, que já era uma maneira de chamar a atenção do
interlocutor, as imagens vieram reforçar o texto verbal de modo mais chamativo, mesmo que
os recursos visuais ainda fossem produzidos em preto e branco.

33

Prova da equivalência dos termos propaganda e publicidade pode ser verificada quando encontramos o termo
publicidade adjetivado por “institucional, religiosa, cultural, sanitarista”, que na realidade propagam
ideias/valores e não propriamente a venda de produtos.
34
A exposição deste item baseia-se, principalmente, nos estudos de Carrascoza (2004) a que remetemos o leitor
para aprofundamento.
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Somente a partir de 1900, as primeiras revistas ilustradas começaram a apresentar
anúncios de página inteira. Artistas plásticos, poetas, escritores se engajaram no meio
publicitário, criando imagens e textos para anúncios de cervejas, máquinas, chapéus, luvas,
artigos esportivos e, principalmente, remédios.
A expansão publicitária se deu na década de 1930, com a disseminação de painéis
em estradas, exibição de slides nas salas de cinemas, apresentação de spots e jingles no rádio
(que havia sido criado na década anterior), bem como com o surgimento de revistas
especializadas. Os primeiros recursos verbais utilizados foram as rimas, resultado da
influência dos poetas. Também se usava o argumento de autoridade (depoimento de
especialistas ou pessoas famosas) para atestar a veracidade do produto anunciado. Foi na
década de 1930 que grandes empresas multinacionais de publicidade começaram a se instalar
no Brasil.
Nos anos 1940, houve um período de estagnação dos anúncios devido à II Guerra
Mundial, que prejudicou a economia no Brasil. Foi o rádio que impulsionou novamente o
setor publicitário com a criação do slogan (frase ou oração que sintetiza as qualidades do
produto e convida para o consumo). Já nessa época a propaganda tomava como “gancho”
natural o contexto social; por isso muitos anúncios traziam em seus textos palavras
relacionadas à guerra. Atualmente, os publicitários ainda fazem uso desse recurso para criar
seus textos.
Em 1950, inaugurou-se a TV Tupi em São Paulo. Nos intervalos, ela exibia
produtos, bens, serviços e ideias para consumo/aceitação de comportamentos. Devido à
competição entre os meios de comunicação (rádio e TV), a propaganda tornou-se mais
extensa para apresentar de forma detalhada as qualidades do produto anunciado. Segundo Joly
(2010, p. 62), “o horizonte de expectativa do ‘reclame visual’ dos anos 1950 é bem diferente
do de nossas publicidades contemporâneas, elípticas ou paródicas”. No seu entender, ainda
que ele correspondesse à expectativa do espectador daquela época, era “exageradamente
didático e ingênuo”.
Somente nos anos 1960 ocorreram importantes transformações no setor
publicitário, sendo a principal delas a questão da criatividade35. Foi a partir dessa época que o
emprego de fotos, criadas especialmente para os anúncios, sobrepôs-se às antigas ilustrações.

35

Segundo Carrascoza (2004, p. 104-105), “a criatividade se manifestou na propaganda como conceito, ou seja,
(...) apoiada numa ideia que agregava um diferencial a mais no produto – a imagem de sua própria comunicação
– e que aglutinava texto e layout numa só unidade criativa, não como antes, apenas justapostos.” (grifo do
original).
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Também, o marketing36 – palavra-chave no universo publicitário – se fortaleceu com técnicas
cada vez mais avançadas trazidas por publicitários americanos.
Quanto ao emprego da linguagem, utilizavam-se, primordialmente, as funções
conativa e fática37 e a estrutura aristotélica38 (CARRASCOZA, 2004, p. 27-28), que ainda se
fazem presentes no texto publicitário contemporâneo, mesmo que a estrutura aristotélica não
apresente todas as quatro etapas estudadas por Aristóteles. A maior conquista da propaganda
se revela na capacidade de ocultar a impessoalidade da comunicação de massas,
estabelecendo de maneira artificial um diálogo com o leitor/consumidor, por meio de um tom
coloquial, apoiado na função conativa da linguagem.
De acordo com o Anuário de Publicidade de 196439, nas décadas de 1950-1960,
houve um crescimento significativo do investimento em publicidade. Segundo Amara Rocha,
doutora em História Social da UFRJ:

Na década de 1960, o mercado publicitário no Brasil se autodefine como
educativo e promotor de desenvolvimento e integração nacional. Dessa
forma, a publicidade criou mecanismos para a generalização da ideia de que
era necessário modernizar a sociedade brasileira a partir de uma educação
para o consumo e que o rádio, e posteriormente a televisão, cumpririam
um papel social importante ao gerar padrões para uma sociedade de pouco
acesso à cultura letrada. A integração via consumo de bens modernos era
prioridade. (ROCHA, 2010, p. 51; grifos do original).

Sendo assim, ainda de acordo com essa autora, a publicidade tornou-se um
referencial não somente para anunciar produtos, mas também para transmitir ideias e padrões
culturais vinculados aos grandes centros urbanos.

36

Segundo Britto (2007, p. 9), por essa noção deve-se entender o “conjunto de atividades empresariais
destinadas à descoberta, conquista, manutenção e expansão de mercados para as empresas e suas marcas.”
37
A função conativa (ou apelativa) centra-se no receptor da mensagem e visa a uma atitude ou tomada de
posição por parte dele. Já a função fática está centrada no contexto, no canal, caracterizando-se pelo uso de
certas expressões para estabelecer e manter contato com o interlocutor (cf. SACCONI, s/d, p. 16)
38
O esquema sugerido por Aristóteles, no capítulo XIII do livro II da Arte Retórica, mostra que, para ser
coerente, o discurso deve ter quatro etapas básicas: 1) Exórdio: é a introdução do discurso. Pode-se começar com
um elogio, uma censura, um conselho que nos induza a fazer uma coisa ou dela nos afaste. 2) Narração: é a
parte do discurso em que se mencionam apenas os fatos conhecidos, sem prolixidade e na justa medida. Esta
consiste em dizer tudo aquilo que ilustra o assunto ou prove que o fato se deu. 3) Provas: devem ser
demonstrativas. E, como a deliberação se refere ao futuro, podem-se tirar exemplos de fatos passados. 4)
Peroração: é o epílogo, composto de quatro fases: a primeira fase busca predispor o ouvinte a nosso favor; a
segunda, amplifica ou atenua o que foi dito; a terceira, excita as paixões no ouvinte; a quarta, enfim, faz uma
recapitulação (cf. ARISTÓTELES, 1967, p. 249-269)
39
Em 1950, o número de agências operando no país era 119, chegando a 239 em 1960. Tais agências
concentravam-se no eixo Rio-São Paulo, onde se localizavam os principais jornais, revistas, rádios e as nascentes
emissoras de televisão.
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Na década de 1970 até o fim dos anos 1980, várias transformações ocorreram no
setor publicitário, tais como: a imposição definitiva da TV, o surgimento e a expansão de
emissoras de rádio FM, grandes tiragens de jornais, lançamento da revista Veja (1968),
criação do CONAR (Código Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária). Já no final dos
anos 1980, segundo Carrascoza (2004, p. 114), percebe-se, na construção da mensagem
publicitária impressa, o uso da técnica de “palavra-puxa-palavra” (rede semântica), antes
restrita ao título ou a partes do texto. O autor afirma que essa técnica teria seu apogeu na
década seguinte, devido ao aspecto competitivo que se instaurou nessa época tanto na mídia
impressa (jornais, outdoors e revistas) quanto na televisual (TV a cabo e Internet), tornandose a informação essencial para agilizar a criação de anúncios publicitários.
Com o aumento dos recursos publicitários para o rádio e a televisão, a grande
preocupação se resumia na pergunta: como estimular o consumo em uma sociedade com altos
índices de analfabetismo e pobreza? Passou-se a investir em pesquisa de mercado a fim de se
conhecerem as atitudes de compra do brasileiro. Isso deu origem ao Ibope, criado em 1942,
em São Paulo.
No final do século XX e início do XXI, já não se empregavam mais as técnicas
citadas anteriormente, optando-se por contar a história do produto, preferencialmente por
meio de sequências descritivas e expositivas. A utilização da rede semântica40, antes tão
presente em anúncios, perdeu força. Um exemplo desse recurso, retirado de Carrascoza (2004,
p.133-134), é o encadeamento dos termos: “palestra”, “PhD”, “faculdade da vida”, “uma
aula”, “um grande professor” no anúncio que segue:
Gilberto Dimenstein em “O fim da escola”.
Uma palestra de quem é PhD na faculdade da vida.
Gilberto Dimenstein, um dos jornalistas brasileiros de maior renome
internacional, estará proferindo a palestra “O fim da escola” (como sobreviver
num mercado de trabalho cada vez mais competitivo). Não perca. Vai ser uma
aula com um grande professor. (Folha de S. Paulo, 1998).
Além da preservação da estrutura aristotélica – mesmo que de forma parcial – nos
anúncios atuais, podemos notar que, com o avanço da computação gráfica, iniciou-se a
criação de anúncios interativos, os quais não requerem somente a leitura, mas também uma

40

A rede semântica constitui-se por meio da associação de palavras de um mesmo campo semântico.
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ação para compreender a comunicação, como, por exemplo, aproximar-se ou distanciar-se da
imagem e raspar o local indicado para sentir o aroma de um perfume ou creme.
Como foi possível notar, nas primeiras publicidades não havia, em geral, a
intenção de atrair a atenção dos consumidores, mas somente a preocupação em disponibilizar
bens e produtos de modo mais objetivo. A atividade publicitária até a metade do século XX
restringia-se a gerar vendas, o que a diferencia de forma bastante significativa das peças
publicitárias atuais, que devido às estratégias de marketing41, utilizam recursos mais sutis –
como o emprego da intergenericidade para divulgar um produto – escolhidos de forma
criteriosa em função da satisfação, necessidade e desejo dos consumidores. Em outras
palavras, o publicitário (ou agência publicitária) deve prever quem será o cliente para o
produto a ser anunciado, a fim de utilizar estratégias que correspondam às expectativas
daquele público-alvo. Essa preocupação com o consumidor denomina-se “marketing de
relacionamento” (SANTOS, 2005, p. 35).
Portanto, a intergenericidade encontrada em muitos anúncios publicitários atuais
pode ser considerada, de certa forma, como um procedimento voltado para a necessidade de
surpreender/inovar/cativar o público.

3.2. O gênero publicidade: algumas características

Concordando com a ideia de Marcuschi (2002) de que escolher um gênero seria
uma forma de poder, observamos que a veiculação de mensagens publicitárias implica uma
manipulação disfarçada que se vale da sedução e da persuasão para levar o consumidor a
comprar um dado produto ou a aderir a um serviço/ideia. Nas palavras de Ribeiro (2003,
p.122):

Tanto persuadir como seduzir têm 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

41

Conforme Santos (2005, p. 60), “o processo de marketing é um intercâmbio de valores. Portanto, o cliente
deve estar convencido de que a relação entre o valor oferecido pela empresa e o valor que ele tem de apresentar
em troca é uma relação justa”.
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experimentar estados emocionais agradáveis que provoquem alterações em
seu comportamento.
Já Perelman (1996, p. 59) distingue persuasão de convicção, mostrando que aquela
acrescentaria a esta “a força necessária que é a única que conduziria à ação”. O convencer seria,
portanto, uma primeira fase. O essencial, porém, no seu entender, é persuadir, ou seja, “abalar a alma
para que o ouvinte aja em conformidade com a convicção que lhe foi comunicada”. O autor destaca

ainda que argumentar é a arte de convencer e persuadir, sendo que a emoção se veicula ao
persuadir e a razão, ao convencer. Quando se tenta sensibilizar alguém, aciona-se a sua
emoção, o que o discurso publicitário faz habilmente com o intuito de levar o público-alvo a
aceitar o produto e tudo o que ele possa oferecer como algo realmente imprescindível para o
dia a dia. Se unicamente a razão fosse acionada, não seríamos talvez tão consumistas a ponto
de, muitas vezes, adquirir produtos que nem estamos precisando naquele momento. Segundo
Lara et al. (2010, p.19),
O domínio da produção e do consumo vigentes na sociedade contemporânea
exige uma comunicação voltada para um público de massa, o que propicia
essa “ideologia do consumo”, que ultrapassa o plano da troca econômica à
medida que cria um movimento circulatório entre sociedade e publicidade.

Essa “ideologia do consumo” é facilmente percebida numa sociedade como a
nossa, na qual, na maioria das vezes, uma pessoa é valorizada pelo que tem e não pelo que é,
ou seja, quanto mais se tem/adquire, melhor se é visto aos olhos dos outros. A publicidade
aproveita-se disso para fazer crer que a posse de objetos proporciona a felicidade. Investe,
assim, em recursos imagéticos e linguístico-discursivos para seduzir o público-alvo, dando a
ilusão de bem-estar e êxito. Segundo Leite (2003, p. 101), não há dúvidas de que a
propaganda é um instrumento de manipulação social, integrado ao nosso cotidiano. No seu
entender, “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”.
Desse modo, a publicidade, para veicular valores sociais, mitos e ideais, utiliza-se
dos mais variados recursos linguísticos – polissemia, figuras de linguagem (aliteração,
hipérbole, etc.), onomatopéia, adjetivação abundante, repetição de palavras, etc. – e/ou
imagéticos. Muitos desses recursos podem parecer tão naturais para o leitor que o levam, em
última análise, a um consumismo desenfreado. Conscientes disso as agências publicitárias
empenham-se em encontrar recursos – os mais variados – que permitam essa espécie de
manipulação disfarçada, chegando mesmo a ferir regras gramaticais.
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Quanto aos temas abordados, há a possibilidade de escolha entre temas clássicos
(tradicionais) ou novos (afeitos à mudança). De acordo com Carvalho (2002, p. 107), cinco
temas destacam-se no domínio da publicidade: criança, família, sexualidade, mulher e
símbolos de status. Parece-nos que dentre os temas elencados acima, os símbolos de status até
podem ser reconhecidos pelos alunos da EJA, como por exemplo, em anúncios referentes a
carros ou a cartões de crédito. Entretanto, eles provavelmente, serão os menos apreciados por
essa clientela, devido ao seu baixo poder aquisitivo, que torna esses bens, em geral, pouco
acessíveis. Nessa perspectiva, como a palavra não funciona isoladamente, isto é, fora do
contexto, ela acaba por “traduzir” uma dada sociedade, com seus valores, ideais e
(pré)conceitos, sendo, dessa forma, de natureza sociocultural. Talvez os temas sugeridos por
Carvalho sejam, do ponto de vista ideológico, reflexo dos anseios de uma sociedade
capitalista, na qual o prazer individual se sobrepõe ao coletivo.
Pelo fato de a publicidade estar dentro de um sistema social, ela tanto sofre
interferências advindas desse sistema, quanto interfere nele. Segundo Santos (2005), por mais
que as publicidades tentem mostrar o seu caráter inovador, elas têm uma base conservadora.
Mesmo as que, a princípio, apresentam temas que são motivo de controvérsias, só o fazem
porque, provavelmente, já houve a incorporação social desses temas. É o que ocorre muitas
vezes nas campanhas publicitárias de Oliviero Toscani para a empresa têxtil italiana Benetton.
Vejamos, a título de ilustração, duas dessas publicidades42: Ambas fizeram parte da
Campanha United Colors of Benetton em 1992.

42

Disponíveis em:
https://www.google.com.br/search?q=publicidades+Benetton&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ei=NXaWUMCMNuH20gGJhYC4AQ&sqi=2&ved=0CBoQsAQ&biw=1280&bih=669. Acesso
em 03 nov. 2012.
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FIGURA 8
PUBLICIDADE DA CAMPANHA United Colors of Benetton
(RAÇA)

Fonte: Publicidades Benetton.

FIGURA 9
PUBLICIDADE DA CAMPANHA United Colors of Benetton
(AIDS)

Fonte: Publicidades Benetton.
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Embora sejam polêmicas por, de certa forma, transgredirem padrões estabelecidos
socialmente, essas publicidades mostram o desejo de muitas pessoas que lutam contra o
preconceito (publicidade de convivência entre as raças) ou contra o abandono de doentes
terminais (publicidade da Aids). Talvez, as publicidades traduzam uma certa representação
social de temas que são objetos de debate, que envolvem a moral, a ética, entre outros
assuntos tão frequentes na pós-modernidade. Atualmente, a Benetton lançou a campanha
“Unhate”, em protesto contra a “cultura do ódio”. Nela aparecem líderes mundiais se
beijando, como, por exemplo, Barack Obama e Hugo Chávez. Isso aponta para o desejo,
cultivado por muitos, de promoção da paz. É como se os líderes mundiais, com o “beijo da
paz”, dessem o exemplo a seus seguidores.
A foto do beijo “montado” entre os líderes, talvez, mais do que provocar o desejo
de promoção de paz, atua no modo de subversão, da polêmica, assentando sobre o que está
por detrás da foto, a leitura profunda da imagem coloca em confronto o “imperialismo
americano” X “contra-poder”, “miséria” no terceiro mundo, representado por Chavez.
Vejamos:
FIGURA 10
PUBLICIDADE DA CAMPANHA United Colors of Benetton
(UNHATE)43

Fonte: Publicidades Benetton.
43

Disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=publicidades+Benetton&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ei=NXaWUMCMNuH20gGJhYC4AQ&sqi=2&ved=0CBoQsAQ&biw=1280&bih=669. Acesso
em 03 nov. 2012.
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Como afirma Santos (2005, p.22):

A influência da publicidade sobre o comportamento das pessoas se dá mais no
sentido de perpetuar valores já consolidados do que propagar valores novos. O
que os publicitários conseguem, com muita criatividade e competência, é fazer
parecer que estão sendo inovadores e vanguardistas quando tocam em
assuntos mais polêmicos.

Essa pretensa “inovação” comentada por Santos (2005) pode ser comprovada
nos anúncios atuais, que têm se utilizado dos mais variados gêneros textuais/discursivos para
divulgar seus produtos, de forma a singularizá-los em meio a tantos outros produtos.

3.3. Publicidade: discurso e ideologia

O discurso publicitário tem sido objeto de interesse na perspectiva da análise do
discurso, a qual se originou na década de 1960 na França, estudando, a princípio, os discursos
políticos. Seus principais fundadores Jean Dubois, linguista e lexicólogo, e Michel Pêcheux,
filósofo, eram ligados a questões marxistas e políticas. Pêcheux (2009), ao formular a sua
teoria, desenvolveu o estudo do discurso a partir de questões relativas à ideologia 44 e ao
sujeito, propondo uma semântica do discurso, em vez de uma semântica linguística. O autor
considera o discurso como um lugar em que componentes linguísticos e socioideológicos
convergem, em que o sujeito e os sentidos são construídos a partir dos aspectos históricos e
ideológicos.
A partir disso, notamos que o sujeito está, pelo menos em parte45, condicionado
pela ideologia que o cerca, e o seu discurso será adequado a uma determinada situação
histórico-social, isto é, o sujeito não tem a liberdade de dizer o que quer, como quer, pois tudo
depende do lugar social que ocupa num dado momento. Segundo Cardoso (2005, p. 25), “a
palavra é a revelação de um espaço no qual os valores fundamentais de uma dada sociedade
se explicitam e se confrontam.” As formas de discurso que circulam numa determinada época

44

A ideologia pode ser tomada por duas acepções: uma, como ocultação da realidade e outra, como identificação
de um lugar histórico e social.
45
Lembramos que a AD de tendência francesa, mais recentemente, reviu sua posição relativa ao sujeito
assujeitado, passando a admitir um sujeito em tensão entre o polo individual e o polo social. Portanto, não há
nem um sujeito completamente dominado pelo que lhe vem de fora, nem um sujeito completamente livre para
dizer o que quer. (ORLANDI, 2005).
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e numa dada formação social assemelham-se a um espelho, refletindo e refratando o
cotidiano, como propõe o Círculo de Bakhtin. Daí a autora afirmar que a palavra é ideológica.
Por exemplo, no caso da publicidade, nosso objeto de estudo, a palavra é usada para tentar
manter a ideologia do consumo de bens característicos de uma sociedade capitalista.
Segundo Orlandi (2005, p.15), a palavra discurso, etimologicamente, encerra a
ideia de algo em movimento, ou seja, ao examinar o discurso, estudamos a prática da
linguagem e não a língua ou a gramática; a língua é somente condição para a produção do
discurso. Nessa perspectiva, a linguagem é concebida como uma “mediação necessária entre o
homem e a realidade natural e social”. Há, pois, uma relação entre língua-discurso-ideologia,
já que é pela prática da linguagem que o discurso se manifesta por/para indivíduos dotados de
uma ideologia. A fim de complementar essa relação, Orlandi (2005, p. 17), respaldada em
Pêcheux (1975), afirma que “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o
indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido.”
O contexto da enunciação, ou seja, o contexto histórico-social deve ser
considerado como constitutivo do sentido46 do discurso, já que, para a Análise do Discurso de
linha francesa, os sentidos são historicamente construídos. Nesse sentido, um autor que muito
influenciou a AD foi Althusser. Para ele, “a classe dominante, para manter sua dominação,
gera mecanismos que perpetuam e reproduzem as condições materiais, ideológicas e políticas
de exploração”. Dentre esses mecanismos encontra-se o discurso como o principal “aparelho
ideológico”, uma vez que é por meio dele que se dá o confronto de posições diferenciadas
(ALTHUSSER, 1970, p.48).
Assim, o discurso é tomado como “o modo de existência sócio-histórico da
linguagem: ‘um conjunto de enunciados que derivam de uma mesma formação discursiva’
(FOUCAULT, 1969, citado por CARDOSO, 2005, p. 35)”47. Isso quer dizer que o discurso é
“um lugar de investimentos sociais, históricos, ideológicos, psíquicos, por meio de sujeitos
interagindo em situações concretas.” (CARDOSO, 2005, p. 21). O texto, por sua vez,
constitui a manifestação do discurso através da linguagem (verbal ou não verbal: visual,
sonora, gestual etc.).

46

Para Mussalim (2001, p. 132), o sentido vai se constituindo à medida que se constitui o próprio discurso. O
sentido em si, portanto, não existe; ele vai sendo determinado simultaneamente às posições ideológicas que vão
sendo colocadas em jogo na relação entre as formações discursivas que compõem o interdiscurso.
47
De acordo com Cardoso (2005, p. 35), as formações discursivas devem ser entendidas como “grandes
unidades históricas que os enunciados constituem. (...) As formações discursivas são constituídas por práticas
discursivas, que determinam os objetos, as modalidades de enunciação dos sujeitos, os conceitos, as teorias, as
escolhas temáticas.”
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De acordo com essa perspectiva, numa situação discursiva, além do texto,
devemos considerar fatores como os interlocutores e suas relações de poder, a forma de dizer
numa determinada língua e o contexto48. Leite (2003, p. 101), referindo-se especificamente ao
discurso da propaganda, afirma que:
Atualmente, compreender o discurso da propaganda é um desafio e uma
necessidade, uma vez que somos constantemente bombardeados por
anunciantes, ávidos por nos tornar consumidores de seus produtos. Venda,
lucro e poder: eis os objetivos desse tipo de discurso. Para tanto, utilizam-se
das mais variadas formas de persuasão, desde as mais explícitas até as mais
sutis. Estas conseguem maior eficácia, pois suas táticas não são visíveis
completamente ao público-alvo, que se enreda nessa teia discursiva.

Pelo fato de sermos bombardeados cotidianamente pela publicidade, a necessidade
de inovação para que os produtos anunciados sejam adquiridos pelo público-consumidor
torna-se cada vez maior, recorrendo-se, nesse caso, a elementos bastante variados, entre os
quais o diálogo entre gêneros. Para Chaves (2010, p. 118), trata-se de um recurso recente na
publicidade, que corresponde ao imperativo de “fazer a diferença”. A autora cita
Maingueneau (2006), para quem a publicidade moderna, mais do que nunca, precisa captar
um público que não é necessariamente cativo.
Chaves (2010) reforça ainda o papel ocupado por consumidores cada vez mais
exigentes para quem, portanto, não basta o uso de linguagem injuntiva, como acontecia nas
publicidades mais antigas:
Desse modo, para fazer frente aos desafios impostos pelo “cliente-rei”49 e, não
devemos esquecer, à implacável concorrência, a publicidade se vê
constantemente obrigada a (re)(i)novar suas táticas, esforçando-se ao máximo
para conciliar pelo menos duas tarefas: distrair e surpreender o consumidor.
Distrair para tentar dissimular tanto quanto possível a origem comercial da
mensagem publicitária, isto é, sua finalidade última dentro do esquema
argumentativo canônico: persuadir > provocar a adesão > fazer comprar.
Surpreender para lograr atrair a atenção do consumidor, para trazer de volta o
sabor da novidade e do desejo, perdidos em meio ao bombardeamento diário
de imagens, sons e palavras. (CHAVES, 2010, p. 120-121; grifos do original)

48

Esse contexto compreende não só as circunstâncias imediatas (o aqui e o agora do ato de discurso) como
também o contexto em sentido lato, ou seja, as determinações histórico-sociais-ideológicas e o quadro das
instituições em que o discurso é produzido (escola, universidade, família, igreja, sindicato etc.) (CARDOSO,
2005, p. 31)
49
Chaves (2010, p.120) explica, em nota de rodapé, que essa expressão é a tradução literal da expressão francesa
“client-roi”, ela mesma emprestada a outra, “enfant-roi”, para designar a “ditadura” do consumidor (e das
crianças) nos tempos atuais. No Brasil, frases do tipo “O cliente é quem manda” traduzem esse lugar-comum.
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Mesmo que nossos sujeitos de pesquisa (alunos da EJA, em geral, oriundos das
classes menos favorecidas da sociedade) não sejam exatamente “consumidores exigentes”,
não podemos perder de vista que eles entram nesse “jogo publicitário”, sobretudo em se
tratando de anúncios mais próximos da sua realidade. Assim, diante de publicidades em que
os bens de consumo, além de atraentes, são acessíveis ao seu poder aquisitivo, eles,
provavelmente, farão a compra. A ideologia de consumo se configura, pois, pelo fato de nos
depararmos com textos publicitários que nos apresentam bens prototípicos da sociedade de
uma dada época, induzindo-nos a adquiri-los; caso contrário, nos sentimos marginalizados.
Nesse sentido, o texto não verbal (a imagem) desempenha papel fundamental, como veremos
a seguir.

3.4. A importância das imagens na publicidade

A escolha das imagens para se fazer um anúncio publicitário revela muito da
ideologia vigente, pois o que se busca é mostrar o produto como algo essencial para nossa
vida. Assim, a presença de imagens que envolvem pessoas com sorrisos estampados em
rostos bonitos é flagrante, levando o leitor a inferir que quem possui o produto X obtém algo
almejado por muitos – a felicidade. A aquisição de um produto novo, por sua vez, revela,
além do poder econômico, a capacidade de aceitação da novidade. Felicidade, beleza, poder
são as imagens privilegiadas na publicidade. Conforme afirma Pauliokonis (2006, p. 128), as
imagens refletidas na propaganda estão, de certa forma, arraigadas no meio social, por serem
“decorrentes de um sistema de valores sociais, em que os consumidores serão capazes de
reconhecer sua própria imagem, refletida nos topoï e nas metáforas presentes na enunciação
discursiva”. Já para Pêcheux (1999, p. 51), “a imagem é um operador de memória social,
comportando no interior dela mesma um programa de leitura, um percurso escrito
discursivamente em outro lugar”. Durante a experiência, por exemplo, observamos que as
publicidades que traziam imagens de produtos (serviços e ideias) mais próximos do cotidiano
do aluno foram interpretadas/reconhecidas com uma maior facilidade.
Em se tratando da publicidade impressa, objeto do presente trabalho, a construção
da significação se dá no todo, isto é, na interação entre o não verbal/visual e o verbal. Joly
(2010, p. 109), citando Barthes (1964), afirma que a mensagem linguística pode assumir duas
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funções: função de ancoragem ou função de revezamento. A ancoragem ocorre quando a
imagem possibilita muitas interpretações, utilizando-se o texto verbal para delimitá-la, de
modo a privilegiar uma interpretação; já o revezamento ocorre quando a imagem não dá conta
de passar toda a mensagem e requer uma complementação pelo texto verbal. Nos anúncios
publicitários, adota-se, via de regra, a função de ancoragem, pois, por meio da imagem,
pretende-se

reforçar

as

principais

características

do

produto,

indicando-se

a(s)

interpretação(ões) possível(is).
Segundo Carvalho (2002, p. 12-13), “a linguagem publicitária manipula símbolos
para fazer a mediação entre objetivos e pessoas, utilizando-se mais da linguagem de mercado
que a dos objetos”. Além disso, no seu entender, “toda a estrutura publicitária sustenta uma
argumentação icônico-linguística que leva o consumidor a convencer-se consciente ou
inconscientemente.”
De modo similar à afirmação de que o visual e o verbal constroem conjuntamente
a significação, Cardoso (2005), respaldada nos estudos desenvolvidos por Maingueneau
(1984), afirma que:

A prática discursiva pode ser considerada uma prática intersemiótica, na
medida em que integra produções não somente linguísticas, mas de outros
domínios semióticos, tais como o musical, o pictórico. Isso equivale a dizer
que um mesmo sistema de restrições semânticas opera sobre domínios
semióticos linguísticos e não-linguísticos, e que os diversos suportes
semióticos são interdependentes e sujeitos às mesmas escansões históricas,
às mesmas restrições temáticas. (CARDOSO, 2005, p. 47)

Na maioria das vezes, o anúncio publicitário (impresso) é, pois, construído
“verbovisualmente” como uma unidade de sentido, a fim de convencer/persuadir/seduzir o
público consumidor. Ou seja, texto e imagem estão interligados, “o não-verbal dialoga
diretamente com o verbal, complementando-o e enriquecendo-o”. (LARA, 2010, p.18)
Vieira (2007, p. 19), por sua vez, considera que

As imagens do mundo objetivo representam diretamente a realidade, mas
as imagens no discurso escrito, na verdade, são construídas e recebem
extensa carga de intermediação. Por tudo isso, são passíveis de agregar
ao discurso preconceitos, juízos e valores altamente ideológicos.
Contudo, em um mundo em desenvolvimento altamente tecnológico e
virtual, em que tudo é simulacro, temos dificuldades para identificar o real.
Assim, a imagem não é construída de modo inocente, despida de qualquer
sobrecarga ideológica. (grifos nossos)
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Na contemporaneidade, mesmo sem nos darmos conta, as imagens estão por todos
os lugares e invadem o cotidiano, fazendo parte da vida das pessoas. E, por mais que tentemos
ignorá-las, nosso olhar é atraído para a sua leitura, seja pelas cores chamativas, seja pelo seu
tamanho e beleza. Nesse caso, a linguagem veiculada pela imagem, além de ser mais rápida
na transmissão do significado, pode ser mais eficiente do que a linguagem verbal tomada
isoladamente. Talvez, advenha daí o lema de que “mais vale uma imagem do que mil
palavras”.
No entender de Maroun (2007, p.79), para se fazer a leitura de textos, somente a
linguagem escrita não é garantia de compreensão, tendo em vista que ela é somente um
elemento representativo que coexiste com uma série de outros, tais como a diagramação da
página (layout), o formato e a(s) cor(es) das letras, a utilização de imagens e todo tipo de
informação advinda de quaisquer modos semióticos que integram o texto.
É por isso que a autora reforça que:

Os livros didáticos de Português devem apresentar uma proposta de ensino de
produção e de leitura de textos que trabalhe, além da modalidade verbal, a
modalidade visual de forma sistematizada, (...) uma vez que a nova ordem do
discurso exige pessoas capazes de interpretar, de maneira eficiente, textos nãoverbais, pois de outra forma os sintagmas visuais continuarão sendo tratados
como mera ilustração ou como se fossem “legíveis” sem maiores dificuldades.
(MAROUN, 2007, p.105)

De maneira complementar, Belmiro (2008, p.57) reforça que “os indivíduos vêm
para a escola letrados visualmente, seja um letramento autônomo ou ideológico, uma vez que
já sabem lidar com diversas práticas de leitura por imagem”. E, no ambiente escolar, esses
indivíduos são ainda expostos a outras imagens, mesmo que, até o momento presente, a escola
ainda não tenha “um compromisso com uma teoria da imagem”. (grifo da autora).
Diante dessas observações, torna-se imperativo que os alunos se tornem leitores
proficientes também da imagem (e não apenas do texto verbal), cabendo ao professor a tarefa
de esclarecer que, desde a cor escolhida para o anúncio até a disposição da imagem na página
de uma revista ou jornal, há um objetivo relacionado à compreensão, à memorização e à
credibilidade do produto anunciado, com vistas à manipulação do leitor/consumidor (fazercomprar). Para Joly (2010, p. 48), existe uma grande necessidade de se estudarem as imagens
de maneira sistemática, pois elas não podem ser vistas de modo “natural”, como se não
tivessem imbuídas de significação. Nas palavras da autora:
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Demonstrar que a imagem é de fato uma linguagem, uma linguagem
específica e heterogênea; que, nessa qualidade, distingue-se do mundo real e
que, por meio de signos particulares dele, propõe uma representação escolhida
e necessariamente orientada; distinguir as principais ferramentas dessa
linguagem e o que sua ausência ou presença significam; relativizar sua própria
interpretação, ao mesmo tempo que se compreendem seus fundamentos: todas
garantias de liberdade intelectual que a análise pedagógica da imagem pode
proporcionar. (JOLY, 2010, p. 48)

Embora seja importante estudar a imagem, como propõem os autores citados, já
que ela é também constitutiva do sentido do texto, optamos por não trabalhar com ela de
forma sistemática na pesquisa aqui relatada, pois isso nos obrigaria a investir em estudos mais
profundos sob a ótica da semiótica plástica ou visual (leia-se Jean Marie Floch) ou da
semiótica social (leia-se Kress & van Leeuwen), perspectivas teóricas/autores que vêm se
dedicando ao estudo do texto não verbal. Considerando que pela condição de produção de
leitura dos textos e pela grande defasagem de aprendizagem dos alunos, acreditamos que tal
investimento não se justifica, pelo menos não num primeiro momento. Mesmo assim, como se
verá nos capítulos 4 e 5, sinalizamos, ao longo da experiência com a intergenericidade, alguns
aspectos da imagem que se mostraram relevantes na/para a construção do sentido (cores,
disposição, figura e fundo etc.), ainda que sem qualquer pretensão de exaustividade na sua
exploração.
Como esta pesquisa se volta para alunos da EJA, buscamos, no Capítulo 1,
localizá-la no contexto educacional para entender o seu papel social, muitas vezes mal
compreendido, uma vez que essa modalidade de ensino constitui uma medida paliativa para
proporcionar a igualdade entre os indivíduos que cursaram o ensino regular e aqueles que
foram dele excluídos. Sendo assim, reforçamos a importância de se abordarem, via leitura, os
gêneros do discurso, no caso anúncios publicitários impressos que dialogam com outros
gêneros, a fim de proporcionar a esses alunos um ensino mais dinâmico e participativo (ou, de
outro ponto de vista, menos normativo), como procuraremos mostrar nos Capítulos 4 e 5.

CAPÍTULO 4: O PERCURSO METODOLÓGICO E O CONTEXTO DA PESQUISA

Com base nos princípios da pesquisa-ação, que serão descritos a seguir,
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). Esse trabalho inicial funcionou
como uma experiência-piloto, a fim de que, a partir dos pontos positivos e negativos
observados na sua implementação, pudéssemos ter subsídios para um trabalho mais
sistematizado no 1º semestre de 2012 (a experiência propriamente dita).
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.

4.1. A experiência-piloto

4.1.1. A pesquisa-ação e a experiência-piloto: por um percurso
metodológico

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, p.445).
Em vista da preocupação com o aprendizado dos alunos da EJA, que deve ser um
empreendimento a mais curto prazo, uma vez que esses alunos já perderam alguns anos de
escolarização e estão buscando recuperá-los, concordamos com Thiollet (1988, p. 20), para
quem, na pesquisa-ação, há objetivos práticos de natureza bastante imediata: “propor soluções
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quando for possível e acompanhar as ações correspondentes, ou, pelo menos, fazer progredir a
consciência dos participantes no que diz respeito à existência de soluções e de obstáculos”.
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, p. 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.
Compartilhamos também o posicionamento de Tripp (2005, p. 462), quando ele
afirma que a pesquisa-ação não é “uma estratégia totalmente nova para fazer algo
inteiramente diferente”; ela é, antes, “mais um recurso para turbinar, acelerar nosso modo
habitual de aprender com a experiência”. Para o autor, “todos nós aprendemos com a
experiência, de modo que se trata de fazer algo que vem naturalmente, (...) mas a pesquisaação é um modo de fazê-lo melhor.”
De maneira complementar, além da aprendizagem por meio da experiência,
“podemos também registrar o que aprendemos a fim de esclarecê-lo, disseminá-lo entre os
colegas e acrescentá-lo ao estoque de conhecimento profissional sobre a docência.” (TRIPP,
2005, p. 462). Como mostra o autor, as pessoas podem participar de uma pesquisa-ação de
diferentes modos:
i)

ii)

iii)

Obrigação: quando um participante não tem opção quanto à sua
inserção na pesquisa, pois, em geral, há algum tipo de coação ou de
diretriz da parte de um superior.
Cooptação: quando um pesquisador persuade alguém a (optar por)
ajudá-lo em sua pesquisa e a pessoa cooptada de fato concorda em
prestar um serviço ao pesquisador.
Cooperação: quando um pesquisador consegue que alguém concorde
em participar de seu projeto. A pessoa que coopera trabalha como
parceiro sob muitos aspectos (uma vez que é regularmente
consultado), mas num projeto que sempre “pertence” ao pesquisador
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iv)

(o “dono” do projeto). A maioria das pesquisas para dissertação é
desse tipo.
Colaboração: quando as pessoas trabalham juntas como copesquisadores em um projeto no qual têm igual participação.
(TRIPP, 2005, p. 454; grifos do original).

No presente trabalho, usamos o modo da cooptação, já que os sujeitos – alunos da
8ª série de duas turmas de EJA: uma, no 2º semestre de 2011 (experiência-piloto), e a outra,
no 1º semestre de 2012 (experiência propriamente dita) – disponibilizaram-se a colaborar com
a pesquisa acadêmica proposta pela professora/pesquisadora, assinando, para tanto, um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (ver anexo 1), procedimento que é, aliás, exigido pelo
Comitê de Ética da UFMG. Nesse caso, optamos por excluir alunos com menos de 18 anos
por ocasião do início da pesquisa em cada turma, uma vez que teríamos que obter a
autorização dos pais, o que tornaria ainda mais complexo o processo. Já a escolha dessa série
(8ª.) deve-se ao fato de se tratar da fase final de estudos para muitos alunos, que, por diversas
razões, não vão além do ensino fundamental.
Ao definir, a partir de uma coleta inicial, os anúncios publicitários transgredidos
que seriam utilizados em sala de aula, julgamos pertinente partir de gêneros transgressores50
mais simples (gêneros do cotidiano e, por isso, mais facilmente identificáveis, como a carta e
a receita culinária) para chegar aos mais elaborados (como o poema e o verbete de dicionário,
por exemplo). As etapas para o desenvolvimento da experiência-piloto 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.

50

Chamamos de transgressor o gênero que empresta sua forma ao anúncio publicitário (gênero transgredido),
mantendo, no entanto, a função deste de vender um dado produto (ideia, serviço).
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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 sequências didáticas
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 isso,
baseamo-nos na proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2001), que sugerem esse tipo de
abordagem para o estudo de gêneros orais e escritos. Trata-se, segundo eles, de “um conjunto
de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual
oral ou escrito” (op. cit., p. 97).
Cabe esclarecer que, inicialmente (1985/1986), a proposta envolvendo as
sequências didáticas não era específica para o ensino dos gêneros textuais/discursivos, já que
as atividades centravam-se na produção oral e escrita em geral. No entanto, como os textos se
ancoram em gêneros, as sequências didáticas, a partir da década de 1990, tornaram-se
procedimentos com “a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto,
permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação
de comunicação” (DOLZ et al., 2004, p.97; grifo do original). Em linhas gerais,
As sequências didáticas visam ao aperfeiçoamento das práticas de escrita e de
produção oral e estão principalmente centradas na aquisição de procedimentos
e de práticas. Ao mesmo tempo em que constituem um lugar de interseção
entre atividades de expressão e de estruturação, as sequências não podem
assumir a totalidade do trabalho necessário para levar os alunos a um melhor
domínio da língua e devem apoiar-se em certos conhecimentos, construídos
em outros momentos. Ambas as abordagens são, portanto, complementares.
(DOLZ et al., 2004, p.114)
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A sequência didática, proposta como instrumento para o ensino (SCHNEUWLY &
DOLZ, 2004), tem a vantagem de ser sistemática, pois se apresenta como um todo coerente de
etapas de atividades, com adaptabilidade em função da diversidade das situações de
comunicação e da turma.
A atividade de linguagem em questão seria o objeto de ensino-aprendizagem, que
seria desenvolvido em duas dimensões. A primeira seria o projeto coletivo de compreensão do
gênero que se guiaria pelas seguintes perguntas:
- Qual é a atividade de linguagem que será abordada?
- A quem se destina a produção?
- Em qual contexto de produção ela será produzida?
- Quem vai participar de sua produção?
A segunda dimensão envolveria o conteúdo, que já é apresentado aos alunos na
situação de comunicação dada. O papel da produção inicial é o de ser instrumento de
regulação e a primeira ocasião de aprendizagem, construindo-se as representações da situação
de comunicação.
A escolha pela sequência didática deveu-se a uma tentativa de se avaliar de modo
processual como se deu a evolução das capacidades leitoras dos alunos, mesmo com os vários
empecilhos que a EJA enfrenta – evasão e rotatividade de alunos.
Nosso objetivo maior, com o estudo do gênero publicidade por meio de
sequências didáticas, era levar os alunos da EJA a se tornarem leitores mais proficientes de
publicidades em geral, mas partindo de um trabalho com publicidades transgredidas, o que
torna o ensino mais dinâmico e participativo, como já foi destacado. É importante esclarecer
ainda que, para simplificar e agilizar o processo, optamos por não distinguir os “três modos de
inscrição material de gêneros na publicidade”, a saber: i) citação direta, ii) hibridação e iii)
imitação, propostos por Chaves (2010, p. 189) em seu estudo sobre o “dialogismo
intergenérico” (ver Capítulo 2).
Embora reconhecendo a pertinência dessa distinção, preferimos tomar a
intergenericidade de maneira mais abrangente, a fim de não sobrecarregar ainda mais o
trabalho com os alunos de EJA. Nesse sentido, com a finalidade de: a) sondar os interesses e
as necessidades dos alunos e b) testar os instrumentos escolhidos (anúncios selecionados e
questionários) a fim de avaliá-los e ajustá-los ao longo do processo, propusemos uma
experiência-piloto, para a turma do 2º semestre de 2011, que será relatada e avaliada nos itens
4.3. e 4.4. Antes, porém, buscaremos contextualizar a pesquisa e descrever os sujeitos
envolvidos.
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4.1.2. O contexto e os participantes da experiência-piloto

A escola municipal Manuel Bandeira localiza-se em Juiz de Fora - MG, numa
região central e de fácil acesso, motivo pelo qual, no passado, ofereciam-se turmas de EJA
também para o ensino médio. Nessa escola, tal modalidade de ensino funciona de forma
presencial e somente no horário noturno desde 2002, ano em que começamos a lecionar para a
EJA, mediante nossa efetivação pela Prefeitura. Em 200751, a Secretaria Municipal de
Educação pediu o fechamento do ensino médio, ficando este sob a responsabilidade do
Estado. A partir de então, a procura diminuiu, e as turmas, que antes eram bem divididas entre
jovens e adultos, passaram a ser compostas predominantemente por jovens. Segundo essa
mesma Secretaria, a EJA rejuvenesceu. Nessa perspectiva, os jovens que se tornaram alunos
da EJA foram, grosso modo, aqueles que repetiram o ensino regular ou pararam de estudar na
idade adequada. Embora essa realidade não seja admitida pelas políticas públicas vigentes, o
dito “rejuvenescimento” da EJA demonstra, na verdade, as falhas do ensino regular, como
podemos comprovar no excerto abaixo:
Um agravante na realidade brasileira diz respeito à presença forte de jovens na
EJA, em grande parte devido a problemas de não permanência e insucesso no
Ensino fundamental “regular”. Embora se tenha equacionado praticamente o
acesso para todas as crianças, não se conseguiu conferir qualidade às redes
para garantir que essas crianças permaneçam e aprendam. (ANDRADE, 2011,
p. 224)

A maioria do corpo docente da escola Manuel Bandeira é efetivo e leciona também
no ensino regular (ver anexo 3: questionário sobre a caracterização da escola). Não há, pois,
nenhum docente exclusivo da EJA. Os alunos dessa modalidade de ensino são percebidos pela
escola como aqueles que somente objetivam concluir o ensino fundamental, essa visão
reducionista também foi compartilhada pelo professor-regente da turma analisada.
Discordamos desse posicionamento, por estar inserida há 10 anos como professora da EJA e
ter acompanhado a força de vontade de muitos alunos para continuar o ensino médio rumo ao
ensino superior. Quanto à Secretaria Municipal, seu papel relacionado à EJA se restringe à

51

Segundo Andrade (2011, p. 231), “em relação ao município de Juiz de Fora o processo de descentralização da
Educação Básica inicia-se em 2007. A partir de 2007 as escolas do município, sob orientação da Secretaria
Municipal de Educação, passam a não aceitar mais matrículas para o ensino médio de EJA, seja na modalidade
presencial ou semipresencial, exceto o Centro de Estudos Supletivos Custódio Furtado de Souza (CESU)”.
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promoção de encontros/reuniões específicos(as) para os professores e à verificação do número
de alunos em sala de aula.
A experiência-piloto foi realizada no 2º semestre de 2011, para uma turma de 8ª
série52 que contava, na época, com doze alunos regularmente matriculados. As aulas de
português ocorriam às terças e quintas-feiras, nos dois primeiros horários (das 18h25 às
20h05). Como se tratava de aulas geminadas, elas rendiam muito, embora as atividades
começassem, em geral, com 15 minutos de atraso, uma vez que os alunos que trabalhavam
fora dificilmente conseguiam chegar no horário.
No entanto, dos doze alunos matriculados, apenas oito estiveram presentes no
primeiro dia da aula referente à experiência-piloto – 11/08/2011 (quinta-feira) –, sendo três
deles menores de idade, o que implicou sua exclusão (segundo critérios já mencionados).
Talvez o motivo tenha sido uma paralisação ocorrida dois dias antes (09/08) com indicativo
de greve para 16 de agosto. Essa greve, realmente, teve início na data prevista e somente
terminou em 16 de setembro, o que comprometeu seriamente a continuidade da pesquisa.
Portanto, iniciada nas aulas geminadas do dia 11/08/2011 (quinta-feira), a experiência-piloto
só pôde ser concluída no dia 04/10/2011 (terça-feira), também em aulas geminadas (de 18h25
às 20h05).
Antes de apresentar o relato dessas aulas, optamos por fazer um quadro (Quadro 2)
para caracterizar os cinco sujeitos (maiores de idade) que participaram do primeiro dia da
experiência-piloto (11/08/2011) e que foram computados para fins desta pesquisa. Por razões
de anonimato, garantidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, usaremos nomes
fictícios no quadro e no relato da experiência. Como se verá, esse primeiro quadro sofreu
alterações quando da retomada da experiência-piloto, após a greve ocorrida de meados de
agosto a meados de setembro.

52

Para a Educação de Jovens e Adultos não ocorreu a mudança de nomenclatura de série para ano como
aconteceu no ensino regular.
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QUADRO 2
PARTICIPANTES DA 1ª PARTE DA EXPERIÊNCIA-PILOTO
Alunos

Idade

Sexo

Ocupação

1

Carla

47 anos

Feminino

Curadora

2

Glória

18 anos

Feminino

Nenhuma

3

Luiz

18 anos

Masculino

Instalador de antena

4

Maria

39 anos

Feminino

Caixa de mercado

5

Simone

42 anos

Feminino

Doméstica

Fonte: Dados da pesquisa (2º semestre de 2011 – aulas do dia 11/08/2011).

4.1.3. Relato da experiência-piloto com a intergenericidade na EJA

A experiência-piloto, iniciada logo após a primeira semana de agosto (2º semestre
letivo de 2011), foi conduzida por nós, na qualidade de professora da turma. Para essa
primeira fase foram previamente escolhidos três anúncios publicitários, retirados da revista
Claudia (Comfort, Knorr e Taeq Beleza), com níveis diferenciados de exigência para o
reconhecimento do gênero captado (transgressor). Os gêneros captados nesses anúncios são,
respectivamente, história em quadrinhos, receita e relato/testemunho, prova objetiva. Cabe
esclarecer que seguimos o mesmo procedimento em todas as aulas: fornecemos os anúncios
xerocados para os alunos e fizemos circular o texto original.
Com o intuito de ilustrar o que ocorreu nessa experiência-piloto sem nos
delongarmos demais, relataremos, em linhas bem gerais, apenas as aulas (geminadas)
relacionadas ao terceiro anúncio: o da linha de cosméticos Taeq Beleza, apresentado como um
teste de múltipla escolha. Buscaremos, em seguida, relacioná-lo com os demais anúncios
examinados para que possamos expor os resultados obtidos e os pontos positivos e negativos
que nos orientaram na construção da experiência propriamente dita.
No referido anúncio da Taeq Beleza, todos perceberam a utilização da imagem de
uma mulher deitada com as pernas elevadas envoltas por um círculo branco, porém, mesmo
depois da leitura da página seguinte, somente o aluno Luiz e a aluna Simone perceberam a
significação do círculo. Vejamos:
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FIGURA 11
PUBLICIDADE TAEQ BELEZA

Fonte: Claudia, ago. 2008, p. 102-103.
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A única marca completa em bem-estar lança sua linha de beleza: Taeq Beleza. Escolha a opção
de acordo com seu estado de espírito:
A. Usar seu poder de sedução depois de um banho com Sabonete Líquido de Lichia com Baunilha
Taeq Beleza.
B. Refrescar-se depois de um dia desgastante com Deo Geléia Hidratante Verbena com Hortelãpimenta Taeq Beleza.
C. Relaxar após uma corridinha com uma ducha e Sabonete em Barra de Melissa com Anisestrela Taeq Beleza.
D. Energizar-se depois do trabalho usando Shampoo de Tangerina com Canela do Ceilão Taeq
Beleza.
E. Na dúvida, experimentar todos, um a cada dia.

A partir do texto verbal reproduzido acima, Luiz e Simone mencionaram o fato de
se marcarem questões objetivas com um “x” ou com um círculo (o que está relacionado ao
círculo que integra a imagem da página anterior), sendo possível identificar a estruturação do
anúncio com a de questões típicas de provas e concursos (múltipla escolha). Como as opções
A, B, C e D, independentemente do produto anunciado, remetem todos à marca Taeq Beleza,
a opção E se parece com aquela que consta de muitos concursos tradicionais: “todas as
respostas anteriores”. Tais aspectos para nós parecem evidentes, mas é fato que nenhum aluno
presente tinha tido experiência com esse tipo de questão, ou seja, aquela em que uma letra, no
caso a letra E, abarca todas as opções anteriores. Enfatizamos que marcar a opção E
implicaria, para o consumidor, adquirir todos os cosméticos da linha em foco. Os alunos
comentaram que se não houvesse a instrução para se marcar a opção, também poderiam
marcar, ao mesmo tempo, as letras A, B, C e D, o que, no final, daria o mesmo resultado que
aquele apontado pela opção E.
No que tange ao estilo verbal, chamamos a atenção desses alunos para o fato de
que, embora os verbos não estejam no modo imperativo, como é típico da injunção, os verbos
empregados no infinitivo também cumprem tal função. Dessa forma, a injunção se manifesta
de forma mais sutil: a publicidade, simulando orientar o consumidor, não deixa, de certa
forma, de lhe dar ordens. O aluno Luiz comentou que o emprego dos verbos se parece com o
que ocorre nas receitas culinárias.
Questionamos ainda se a mulher do anúncio era conhecida ou desconhecida,
jovem ou velha, magra ou gorda, objetivando levar os alunos a perceber que a beleza está
associada a um dado padrão ditado pela ideologia atual, ou seja, hoje ser bela – já que o
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público-alvo da revista Claudia são as mulheres – é ser jovem e magra. Dessa forma, a
linguagem publicitária dita valores vinculados à ideologia atual, a qual se sustenta na
idealização da felicidade ligada à beleza. Tanto a mídia televisiva quanto a impressa
contribuem para um consumismo desenfreado ao investirem em publicidades cada vez mais
atraentes que, mais do que seduzir, “moldam” o pensamento do consumidor53. Nesse caso, o
emprego do gênero “prova objetiva” serviu aos interesses argumentativos do anúncio: mostrar
os diferentes produtos oferecidos pela empresa e motivar o consumidor a experimentar todos.
Como última atividade, pedimos aos alunos para inter-relacionar os três anúncios
utilizados: os do Comfort e da Knorr, anteriormente examinados (ver anexos 4 e 5) e o da
Taeq Beleza, listando oralmente o que tinham em comum. As respostas obtidas foram
basicamente as seguintes: todos querem vender um produto e usam imagens; os anúncios são
direcionados, preferencialmente, a mulheres adultas preocupadas com limpeza, comida e
beleza. Não houve menção ao fato de que todos eles utilizavam outros formatos que não os de
uma publicidade tradicional (em que, via de regra, se descreve um dado produto e se
apresentam suas vantagens para que o consumidor deva ou queira adquiri-lo).
Segundo Chaves (2010), o diálogo entre gêneros é uma estratégia argumentativa
bastante produtiva, uma vez que faz convergirem os interesses que beneficiam a marca do
produto e as expectativas dos consumidores. A autora afirma que “do ponto de vista da
produção, o diálogo entre gêneros vem responder a uma demanda formulada pelos analistas
de marketing. Do ponto de vista da recepção, o diálogo entre gêneros preenche as
expectativas dos consumidores, participantes ativos da cultura de massa (CHAVES, 2010,
p.139)
De qualquer forma, ao optar por essas peças publicitárias que captaram diferentes
gêneros para anunciar seus produtos, pudemos “testar” se realmente uma maior exposição a
determinados gêneros, como a história em quadrinhos, a receita culinária e a prova objetiva,
tornam-se facilitadores da leitura e da interpretação textual. Verificamos que, de modo
processual, quando expostos ao terceiro anúncio, os alunos já se sentiam mais confiantes para
participar. Baseando-nos em estudo de Lara (2010) referente à articulação eficaz que se pode
fazer entre transgressão e ensino, constatamos que, mesmo que os alunos jovens e adultos não
tenham conseguido apontar a captação de outros gêneros como um ponto comum entre os três
anúncios publicitários, eles foram, em geral, capazes de reconhecer os gêneros transgressores
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Não foi à toa que uma outra linha de cosméticos – a Dove – lançou uma campanha com modelos gordinhas,
tentando ir na contramão do estereótipo da beleza feminina: a de ser representada por mulheres altas e magras.
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na exploração que foi feita de cada anúncio individualmente54. De acordo com a autora, as
dificuldades que podem surgir na conceituação ou mesmo na delimitação dos gêneros não
afetam a capacidade dos leitores de operar com eles e de perceber suas transformações. Por
isso, é que, na sua opinião, a transgressão de gêneros é um objeto pertinente na/para a
formação de leitores/produtores de textos mais dinâmicos e participativos na escola (LARA,
2010, p.63).
Vemos, assim, que visando proporcionar ao estudante o acesso ao maior número
possível de gêneros em circulação no ambiente escolar, principalmente, em turmas de EJA,
nada mais viável do que utilizar um material tão rico e diversificado como a publicidade. Para
isso, os critérios de seleção deverão contemplar: a) publicidades que se mesclam com outros
gêneros; e b) a possibilidade de que esses gêneros sejam de fácil reconhecimento, pelo menos
num primeiro momento. Isso comprova a maleabilidade que está na base mesma da
construção de um grande número de anúncios da atualidade, o que, em contrapartida, exige
um sujeito mais atento e crítico à avalanche de textos a que é exposto no dia a dia.
Diante disso, auxiliados pelo professor, os alunos poderão reconhecer as
características tanto da publicidade – gênero transgredido – quanto dos diferentes gêneros que
com que ela se mesclam (transgressores), percebendo que, se ela assume o formato destes,
não perde, no entanto, sua função primeira: a de incitar a compra de um determinado produto
e/ou serviço, o que é feito de acordo com os valores, conceitos e ideias (ideologia dominante)
de uma dada sociedade, num determinado momento histórico.

4.1.4. A continuidade da experiência-piloto: algumas reflexões

A experiência-piloto nos possibilitou refletir sobre a prática leitora referente às
peças publicitárias e ao grau de familiaridade ou não dos alunos com os gêneros que foram
captados para reforçar o valor do produto anunciado. Isso implica que, ao nos depararmos
com a dificuldade apresentada pelos sujeitos da pesquisa em reconhecer determinados gêneros
com que estão pouco familiarizados, é imprescindível trazer-lhes exemplos desses gêneros, tal
como eles aparecem tradicionalmente, chamando sua atenção para os aspectos que os
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A exceção ficou por conta do gênero testemunho que se fez presente no anúncio da Knorr. Trata-se,
possivelmente, de um gênero com que os alunos estão menos familiarizados do que a história em quadrinhos ou
a receita culinária (ver anexos 4 e 5).
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caracterizam: conteúdo temático, construção composicional, estilo verbal (e não verbal, se for
o caso) e função social. Essa atitude condiz com a proposta de se promover a conscientização
dos alunos, fornecendo-lhes meios de se tornarem leitores (mais) críticos.
Outra questão importante é a necessidade de que o professor/pesquisador tenha
um cuidado maior na gradação dos textos transgressores (dos menos para os mais difíceis ou
dos mais para os menos conhecidos) para não comprometer o trabalho realizado, evitando que
dificuldades intransponíveis para os jovens e adultos da EJA, já tão prejudicados por outros
problemas, possa impedir a continuidade da proposta.
A partir dessas primeiras aulas da experiência-piloto (as aulas geminadas do dia
11/08/2011), constatamos as dificuldades encontradas pelos alunos e estruturamos mais duas
aulas, seguindo a princípio o mesmo procedimento: xérox para os alunos e circulação do
original. Nesse segundo momento, no entanto, solicitamos aos participantes que
respondessem às perguntas norteadoras por escrito (ver respostas dos alunos referentes à
publicidade do sabonete líquido Lux, no anexo 7), no intuito de registrar a participação de
todos os alunos, pois alguns não se manifestaram, nas primeiras aulas da experiência-piloto,
temerosos de “errar”, como nos foi dito por eles em outra ocasião, tendo em vista que quando
participam oralmente, eles se sentem mais expostos.
No entanto, ao retomarmos a experiência no pós-greve (nas aulas geminadas do
dia 04/10/2011), fomos informadas de que duas alunas (Carla e Simone) haviam desistido,
respectivamente, por cansaço e pela necessidade de submeter-se a uma cirurgia, tendo ambas
optado por retornar no semestre seguinte. Além disso, três alunas da turma, que não haviam
participado da aula-piloto, estavam presentes. Como dessas três, duas eram menores de idade,
suas respostas foram excluídas. Desse modo, embora seis alunos, no total, tivessem
participado da experiência nesse dia (04/10), computamos apenas as respostas de quatro
(maiores de idade), sendo o Quadro 2, referente às primeiras aulas da experiência-piloto (as
aulas geminadas de 11/08/2011), reformulado da seguinte maneira:
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QUADRO 3
PARTICIPANTES DA 2ª PARTE DA EXPERIÊNCIA-PILOTO

Alunos

Idade

Sexo

Ocupação

1

Glória

18 anos

Feminino

Nenhuma

2

Luiz

18 anos

Masculino

Instalador de antena

3

Maria

39 anos

Feminino

Caixa de mercado

4

Ana

18 anos

Feminino

Babá

Fonte: Dados da pesquisa (1º semestre de 2011 – aulas do dia 04/10/2011)
A publicidade a seguir, utilizada nesse dia – e que apresentamos a seguir – traz
como conteúdo temático o passo a passo para a utilização do sabonete líquido Lux, tendo em
vista a obtenção de um determinado resultado: ter uma pele aveludada como a da modelo.
Esse passo a passo, composto por código verbal e não verbal, também nos revela sua
construção composicional: a publicidade se assemelha a manuais de uso/montagem, nos quais
se deve seguir o que se ordena/aconselha para se chegar a um fim (montagem/funcionamento
de um aparelho ou dispositivo). Em se tratando do estilo verbal, verificamos: a) a linguagem
informal, com o emprego de pronomes direcionados ao leitor (no caso, à mulher): “sua”
(repetido sete vezes) e “você”, para criar um efeito de sentido de intimidade; b) o emprego
dos verbos no imperativo, com valor injuntivo (despeje, esfregue, espalhe, enxágüe, preparese); c) a repetição, com pequenas variações, do slogan: “Vista a sua pele em veludo líquido.”.
Vejamos:
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FIGURA 12
PUBLICIDADE SABONETE LÍQUIDO LUX

Fonte: Claudia, nov. 2008, p. 103-104.
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JÁ IMAGINOU TER O TOQUE DO VELUDO NA SUA PELE?
Chegou Lux gotas de beleza uma linha completa de sabonetes líquidos que vai vestir a sua
pele com uma espuma cremosa e uma mistura de frutas sensuais, macadâmias e chantilly. Sua pele
vai ficar macia e visivelmente aveludada como você sempre quis. Vista sua pele em veludo líquido.

VEJA COMO É FÁCIL VESTIR SUA PELE EM VELUDO LÍQUIDO.
1 Despeje uma pequena quantidade lux gotas de beleza na palma da mão.
2 Esfregue até fazer uma grande quantidade de espuma.
3 Espalhe esta espuma cremosa pelo corpo vestindo toda a sua pele com ela.
4 Enxague e prepare-se para surpreender e ser surpreendida com uma pele visivelmente aveluda.
Vista sua pele em veludo líquido.

Essa publicidade foi explorada por meio do seguinte questionário, que foi
aplicado por escrito, conforme decisão anteriormente apresentada na avaliação das primeiras
aulas da experiência-piloto:

a) Qual é o assunto do texto?
b) Que cores foram preponderantes? Essas cores têm alguma relação com o assunto?
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) Quem é a mulher que aparece no texto? Qual é a sua importância para mostrar o
produto?
f) Além das cores e da mulher, que outro recurso foi utilizado para construir o anúncio?
g) Qual é a função da pergunta na 1ª folha?
h) Existe uma frase que se repete no texto. Qual é essa frase?
i) O que representam os números 1, 2, 3 e 4 na 2ª folha?
j) Que verbos indicam as ações que devem ser realizadas com o sabonete líquido?
k) Esses verbos estão em que modo? Marque com um X, a opção correta:
(

) indicativo (fatos reais)

(

) subjuntivo (fatos hipotéticos, duvidosos, incertos)

(

) imperativo (ordem, conselho, sugestão).

No que tange às respostas a essas perguntas (ver anexo 7), constatamos que os
quatro alunos (maiores) que participaram dessa etapa não conseguiram identificar que o
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produto divulgado era o sabonete líquido (responderam apenas “produto da Lux”), nem
estabelecer a relação entre a cor preponderante e o produto divulgado. Ainda que todos
tenham identificado a revista (que, como se sabe, é uma publicação classificada como
“feminina”), somente dois disseram que o público-alvo do anúncio eram mulheres, por se
tratar de um produto bom para a pele feminina. Nenhum deles conseguiu relacionar a pele de
veludo da modelo com o uso do sabonete líquido, o que seria importante, nesse caso, para
apreender uma estratégia bastante comum na publicidade: a de utilizar alguém com traços
físicos perfeitos ou alguém com bastante representatividade na mídia como argumento de
autoridade para vender um dado produto (o sabonete) e sustentar uma determinada ideologia
(a da beleza). Talvez isso nos indique a falta de competência/habilidade da parte dos alunos
em relacionar o produto divulgado com as imagens e as cores. Eles perceberam apenas, de
modo bastante genérico, que a imagem do produto, a “roupa” aveludada e a própria mulher
foram recursos utilizados para a construção do anúncio.
Ao serem questionados sobre a função da pergunta inicial “Já imaginou ter o
toque de veludo na sua pele?”, dois apresentaram o fato de ser uma maneira de incentivar o
uso do produto, Maria afirmou disse que seria “saber se [se] conhece o produto” e Luiz,
“dizer se o produto é bom”. Apenas a aluna Maria não identificou por completo que a frase
que se repetia no anúncio era “Vista sua pele em veludo líquido.”, repetição que se configura
como um slogan. Essa mesma aluna foi a única que também não identificou que os passos 1,
2, 3 e 4 (2ª folha) indicavam o modo de usar o sabonete. Ao que parece, ela se fixou na
imagem dos diferentes sabonetes líquidos (1ª folha) e disse que seriam “as fragâncias” (sic).
Pelo fato de os alunos, em geral, identificarem o modo de usar, podemos afirmar
que eles reconheceram o gênero captado pela publicidade. Isso também pode ser comprovado
pela identificação dos verbos despeje, esfregue, espalhe e enxágue como indicadores das
ações a serem seguidas para se obter uma pele aveludada. Não houve, porém, comentários
sobre o verbo “prepare-se” (talvez por se tratar de um verbo pronominal, diferente, portanto,
dos demais). Maria, por exemplo, deixou em branco essa questão. Quanto ao modo verbal,
apenas metade dos alunos incluídos na pesquisa conseguiu reconhecer que esses verbos
estavam no modo imperativo, característico da injunção. Apesar disso, de modo geral, os
alunos não tiveram grandes dificuldades nas perguntas (com exceção da aluna Maria, de 39
anos).
Tendo em vista sua familiaridade com manuais de instrução (conhecimento
prévio), não foi necessário mostrar-lhes que existe uma ordem que precisa ser respeitada para
se chegar ao resultado esperado ou prometido. Isso nos levou a descartar a necessidade de
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apresentação de um manual (tradicional), com suas especificidades. No entanto, teria sido
interessante, a partir da definição de “manual”55, analisar algumas instruções de uso e de
montagem de objetos, regulamentos, regras de jogo, textos preditivos, os quais se configuram
como gêneros que exemplificam a capacidade de descrever ações (DOLZ & SCHNEWLY,
2004).
Apresentamos no quadro abaixo, de forma mais sistematizada, as publicidades
utilizadas e os gêneros captados ao longo da experiência-piloto (ver anexos 4, 5 e 6):

QUADRO 4
PRODUTOS E GÊNEROS TRANSGRESSORES
Produto anunciado

Gênero captado

Comfort

História em quadrinhos

Knorr

Receita, testemunho/relato de vida

Taeq Beleza

Prova objetiva

Lux

Manual de uso

Carro (Eco Sport)

Testamento

Fonte: Dados da pesquisa (textos do 2º semestre de 2011 – aulas de
11/08 e de 04/10)
Algo que nos chamou a atenção refere-se aos produtos anunciados, a saber:
amaciante de roupas, tempero, produtos de beleza, sabonete líquido e carro. Se o produto é
mais acessível ao universo do aluno da EJA, a identificação das características dos produtos e
das estratégias argumentativas empregadas se mostram mais evidentes na participação (oral
ou escrita) desses alunos. Isso ocorreu com três dos produtos anunciados, excetuando-se,
portanto, o sabonete líquido Lux e o carro Eco Sport (anexo 6). Porém, ressaltamos que a
maior dificuldade, a nosso ver, relaciona-se ao maior ou menor contato do aluno com o
gênero transgressor. Provavelmente, por essa razão, a publicidade da Eco Sport, que captou o
gênero “testamento”, tenha sido a mais complexa para os alunos, além do anúncio da Knorr,
em que a receita culinária foi rapidamente detectada, mas não o testemunho/relato de vida.

55

Segundo Costa (2008, p. 130-131), o manual “caracteriza-se, em geral, pelo predomínio do discurso
instrucional e didático, em que as orientações são dadas usando-se o imperativo, o infinitivo, sempre numa
interlocução direta com o leitor (...)”.
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4.1.5. As primeiras investidas e seus resultados: subsídios para a
continuidade do trabalho

A partir dos cinco anúncios publicitários estudados na 8ª série da EJA, a título de
experiência-piloto (2º semestre de 2011), verificamos que a publicidade revelou-se, de fato,
um instrumento produtivo para o ensino de diferentes gêneros, apesar das dificuldades já
descritas. No caso, como já mencionamos anteriormente, foram contemplados: a história em
quadrinhos, o testemunho/relato de vida, a receita culinária, o teste de múltipla escolha, o
manual de uso e o testamento. Em função das participações orais nas aulas do dia 11/08 e das
respostas escritas nas aulas do dia 04/10, constatamos que, no caso específico analisado, os
gêneros testemunho/relato de vida e testamento podem ser classificados como mais
complexos devido ao seu desconhecimento por parte dos alunos; o teste e o manual de uso,
como intermediários; e a história em quadrinhos e a receita, como os mais fáceis de
reconhecimento e nomeação.
Esclarecemos que, às vezes, essa nomeação não ocorre de modo preciso, o que
pode ser explicado pelo grande número de gêneros que circulam na nossa sociedade e que
podem 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 verbal56, sua construção
composicional (como propõe BAKHTIN, 1994), acrescidas da função que, para Marcuschi
(2002) é o que, afinal, define o gênero.
Embora esses aspectos tenham sido abordados em todas as aulas, eles o foram de
modo mais amplo (ou menos detalhado, se se pode dizer assim). Lembramos também que a
greve, ocorrida no período de 16/08 a 16/09/2011, interferiu na sequência das atividades,
obrigando-nos a praticamente começar tudo de novo, uma vez que, durante o período de
paralisação das aulas, alguns alunos desistiram e outros (novos) passaram a integrar a turma.
Nas primeiras aulas da experiência-piloto, a interação professor/aluno, que se deu
apenas oralmente, foi maior. Porém, em interações desse tipo, corre-se o risco não apenas de
induzir o aluno à interpretação (já que o professor pode interpelá-lo a qualquer momento)

56

Quanto à imagem que, em geral, acompanha o texto verbal, embora não pretendamos nos aprofundar no seu
estudo, como já explicamos, 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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como também de dificultar a participação de todos (já que alguns alunos não gostam de se
expor, seja por timidez, seja por medo de errar e ser alvo de zombaria). Já por meio do
registro escrito, além de todos participarem, essa participação fica documentada, embora,
nesse caso, a interação com o professor e com os colegas fique prejudicada. Em vista disso,
acreditamos que o ideal para o desenvolvimento da experiência com a transgressão de gêneros
seja a união dessas duas estratégias.
A partir das reflexões sobre a experiência-piloto, desenvolvida com a turma de 2011,
tomamos algumas providências para a turma de 2012, a saber:

1- Decidimos analisar aulas de outro professor-regente e não mais as da própria
pesquisadora. Fizemos isso por acreditar que nossa atuação como observadora, sem
um envolvimento tão direto, tornaria mais fácil o trabalho de registro e análise dos
dados. Reunimo-nos, assim, com o professor-regente da turma de 8ª. série (1º semestre
de 2012) para explicar a sequência didática adotada para os dois primeiros dias de
aula57, em que o foco eram receitas culinárias (publicidades: Maggi e Cartão de
Crédito Visa, ver anexos 10 e 11). Entretanto, após a análise dessas primeiras aulas,
verificamos que o professor-regente raramente oportunizava a participação oral dos
alunos – ou seja, raramente lhes dava “voz” –, talvez por experimentar algum tipo de
insegurança diante do trabalho (pouco usual) com a intergenericidade. Optamos,
então, por reassumir a função de conduzir as aulas e delineamos mais quatro
sequências didáticas (3ª SD – Publicidades58, 4ª SD – Carta, 5ª SD – Prova (ver anexo
12) e 6ª SD – Depoimento), uma para cada dia de aula. Tomamos o cuidado de
discutir esse material previamente com o professor-regente, a fim de que ele se
inteirasse da proposta do trabalho com os gêneros e nos auxiliasse com o registro
escrito das ocorrências relevantes, no que diz respeito à participação dos alunos em
sala.
2- Passamos a registrar as aulas em áudio para captar as “vozes” dos alunos e do
professor. Como no 2° semestre de 2011, isso não foi feito, contamos apenas com
nosso próprio relato de aulas (feito posteriormente, a partir de lembranças e anotações
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Lembramos que cada dia de aula compreende duas aulas geminadas.
Julgamos importante propor uma primeira SD que apresentasse as características básicas do gênero
publicidade (transgredido) para facilitar o trabalho posterior com os gêneros transgressores. Isso não foi feito na
experiência-piloto.
58
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rápidas) para analisar as interpretações dos alunos. Percebemos, então, que, somente
com esse relato não conseguiríamos apreender e analisar, de forma fidedigna, o
posicionamento dos alunos frente ao texto lido. Decidimos também elaborar três
questionários para traçar o perfil da escola, do professor-regente e da turma. Isso nos
daria um panorama geral de como é vista a EJA pela escola, como o professor se vê
diante de alunos que cursam essa modalidade de ensino e como o próprio aluno se
percebe como sujeito nas aulas de língua portuguesa (ver anexos 3, 8 e 9).

3- Essas decisões nos permitiram tratar as aulas do 1º semestre de 2012 de uma maneira
mais sistematizada e fidedigna, como se verá no Capítulo 5 (análise da experiência).
Antes, porém, falemos dessa outra turma que participou da pesquisa e do professorregente que, orientado por nós, conduziu as primeiras aulas.

4.2. Contextualizando a experiência

O quadro 5, apresentado a seguir, apresenta os alunos que participaram da
experiência no 1º semestre de 2012, sendo gravados em áudio, para que se pudesse registrar
sua participação durante as atividades. Em 2012, apenas quatro turmas de EJA funcionaram
na escola: 1) alfabetização (multisseriada): 15 alunos; 2) 5ª/6ª fase (bisseriada): 20 + 21
alunos; 3) 7ª fase: 21 alunos; 4) 8ª fase: 18 alunos. Esses números constam nos diários de
classe. Entretanto, como muitos se matriculam e desistem, havia, no início do ano, um total de
35 alunos frequentes. Mais especificamente na turma pesquisada, havia, num primeiro
momento, doze alunos frequentes. Destes, dois desistiram ainda na fase inicial da experiência.
Dos dez restantes, apenas seis atendiam ao critério de maioridade, o que reduziu os sujeitos
pesquisados a seis. Lembramos que os nomes utilizados no quadro e no relato da experiência
são fictícios.
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QUADRO 5
PARTICIPANTES DA EXPERIÊNCIA PROPRIAMENTE DITA
Alunos

Idade

Sexo

Ocupação

1

Mônica

32

Feminino

Do lar

2

Marcos

45

Masculino

Alinhamento de automóveis

3

Talita

18

Feminino

Caixa de loja de calçados

4

Fran

30

Feminino

Líder de produção (cozinheira)

5

Bia

31

Feminino

Acompanhante

6

Magali

38

Feminino

Cozinheira

Fonte: Dados da pesquisa.

A partir do questionário de sondagem feito com os alunos incluídos no quadro 5
(ver anexo 9: perfil do aluno), notamos que, de acordo com as informações referentes ao
período de afastamento da escola, apenas a aluna Talita (18 anos) manteve-se fora da escola
por pouco tempo (dois anos); já os alunos da faixa etária entre 30 e 45 anos (Mônica, Marcos,
Fran, Bia, Magali) informaram que estavam afastados por mais de 10 anos. O tempo de
afastamento, em geral, dificulta a aprendizagem. Isso porque, se no ambiente onde
atuam/trabalham, os alunos tivessem pelo menos o hábito da leitura, essa dificuldade poderia
ser menor. Um outro dado que nos chamou a atenção foi o fato de os alunos afirmarem que
moravam no entorno da escola, descartando, assim, a possibilidade de a distância ter sido um
dos motivos do afastamento. Quanto a isso, o trabalho foi o principal motivo apontado para o
abandono dos estudos, seguido da gravidez. O desestímulo apareceu somente numa resposta.
A aluna Talita não chegou a parar de estudar: ela alegou, no entanto, que, devido à repetência,
ainda estava naquela série. Em contrapartida, o retorno aos estudos por parte da maioria dos
alunos deveu-se à necessidade de ingressar no mercado de trabalho. Apenas a aluna Magali
informou que o motivo que a levou a retornar foi a “vontade de aprender mais”.
No que se refere ao questionamento sobre as práticas de leitura e sobre os tipos
de leitura feitas, verificamos que nenhum aluno afirmou não ter esse hábito. Porém, eles
somente marcaram entre as opções dadas (jornais, revistas, Bíblia, livro/romance, ficção etc.),
não apresentando nenhum outro tipo de leitura, além dos previamente indicados. É importante
observar que a Bíblia foi marcada como opção de leitura por três alunas.
O conteúdo que mais interessa aos alunos é a “leitura/interpretação de texto”.
Quanto às dificuldades, apenas a aluna Talita disse que sua maior dificuldade seria escrever;
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os outros alunos apontaram o “falar” e o “fazer exercícios” como os maiores entraves no
processo de ensino-aprendizagem. Fato inusitado foi que nenhum aluno disse ter dificuldades
em leitura, essa posição foi complementada pela questão 14, isso pode ter ocorrido, talvez,
pela própria falta de experiência do aluno com o gênero questionário, já que três alunos se
consideraram bons leitores; dois, leitores “com algumas dificuldades” e apenas um disse ser
“um leitor com muitas dificuldades”. Isso vai de encontro ao que constatamos na 1ª. etapa da
experiência. Além disso, ao invés de responderem sobre que atitudes o professor deveria
assumir para ajudá-los a sanar suas dificuldades, os alunos fizeram comentários referentes à
valorização do professor enquanto profissional e à sua paciência em ensinar, isso pode ter
ocorrido devido à inibição por parte desses alunos, pois teriam que expor/contestar/sugerir as
ações que deveriam ser feitas pelo professor.
A partir da questão 9, as perguntas estavam direcionadas ao gênero publicidade
proposto para as aulas da EJA. Apenas uma aluna disse não ter interesse por textos que
apresentavam linguagem escrita e imagens. Os estudantes, em geral, apontaram a presença de
imagens como um elemento facilitador da compreensão (com a exceção de uma aluna, para
quem a “linguagem escrita explica mais”). No entanto, nenhum deles citou exemplos de
textos com imagens, ainda que houvesse, no questionário, uma pergunta nesse sentido. Ao
serem perguntados sobre o suporte em que circulam textos que sejam constituídos de
linguagem escrita e imagens, eles optaram por todas as sugestões – revistas, jornais, folhetos e
nas ruas.
Quanto ao hábito de se prestar atenção às publicidades/propagandas televisivas e
impressas, verificamos que apenas uma aluna disse não se ater a elas. Em relação ao que
chama mais atenção nesses textos, as respostas foram bem variadas. As que nos pareceram
mais relevantes foram: “uma [publicidade] que explique o produto utilizado” (o que revela a
necessidade de maior clareza das informações veiculadas nos anúncios); “propaganda de
supermercado” (o que mostra uma preocupação ainda grande das mulheres/donas de casa), “o
modo como os anúncios chamam para comprar” (esta seria, talvez, a resposta mais pertinente,
já que sugere a existência de estratégias para anunciar um produto e incentivar sua compra).
Já no que se refere ao professor-regente de Língua Portuguesa, perguntado, no
questionário de sondagem (ver anexo 8: Perfil do professor), se compartilha suas experiências
com os alunos de EJA para que estes também o façam, favorecendo, assim, a aproximação
entre docente e discentes, ele respondeu positivamente, o que mostra que, de modo geral, seu
relacionamento com os alunos ocorre de forma tranquila.
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Segundo outras informações obtidas no referido questionário, esse professor
leciona as disciplinas Língua Portuguesa e Língua Inglesa há 26 anos. Em suas aulas, prioriza
o ensino da gramática e a leitura/interpretação de texto. De forma similar ao que foi
mencionado em relação ao olhar da escola sobre os alunos de EJA (ver anexo 3:
Caracterização da escola), o professor afirma que tais alunos só querem concluir o ensino
fundamental, sendo que apenas uma minoria se interessa em dar continuidade aos estudos.
Reforçamos que, embora essa visão reducionista em relação aos alunos da EJA seja comum
entre o professor-regente e a escola, não a compartilhamos.
Mesmo que o professor tenha nos informado sobre a inexistência de um material
específico para a EJA, descobrimos que a coleção Viver, aprender para o segundo segmento
do Ensino Fundamental59 havia sido disponibilizada desde o final de 2011. Porém, como ela
foi distribuída numa época de greve, isso impossibilitou que se procedesse à análise do
material para posterior utilização em sala de aula. Os recursos didáticos mais utilizados pelo
professor para a exposição dos conteúdos são o quadro, o giz, o xérox e, mais raramente, o
retroprojetor.
Indagado se, em suas aulas, abordava fatos/acontecimentos próximos à realidade
vivenciada pelos alunos e se tinha preocupação em adequar os conteúdos da disciplina ao
perfil do público da EJA, o professor respondeu “às vezes”. Isso parece apontar para o fato de
que ainda precisamos mudar algumas posturas frente ao relacionamento professor-aluno da
EJA, a fim de que seja possível propor aulas mais significativas no que tange às experiências
vivenciadas pelos alunos.
Segundo o professor-regente, é por meio de leitura e/ou dos fatos cotidianos que
se torna possível adaptar os conteúdos da disciplina às necessidades e interesses de seus
alunos, cujas maiores dificuldades residem na leitura/interpretação e na produção de textos.
Para sanar, ou pelo menos minimizar, tais dificuldades, ele recomenda “leituras, assistir
noticiários em televisões e exercícios (principalmente escritos)”.
Ao ser questionado sobre que capacidades seriam relevantes na leitura e se seus
alunos as apresentavam, o professor afirmou que seria importante que o aluno tivesse
interesse em “querer saber ou aprender o assunto em questão”, mas que “infelizmente, a

59

Essa coleção, organizada por diferentes autores, está prevista para os anos de 2011 a 2013. Com uma proposta
“multidisciplinar” (já que apresenta todas as disciplinas num mesmo volume), ela se divide em quatro volumes,
de acordo com a fase escolar. O tema proposto para a fase 8 é “identidades”. Embora apareçam vários gêneros
textuais, como artigo de opinião, crônica, entre outros, em nenhum dos livros da coleção, aparece o gênero
publicidade para estudo, o que causa surpresa, uma vez que se trata de um gênero bastante difundido na
sociedade atual.
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maioria dos alunos não mostra interesse no que diz respeito a assuntos considerados sérios ou
relevantes.” Ele informou ainda que os alunos só leem o que lhes interessa, tratando-se,
geralmente, de assuntos sem importância. Na maioria das vezes, os leitores só praticam a
leitura quando os assuntos são do próprio interesse, desse modo, o professor desconsidera
assuntos que sejam das experiências leitoras dos alunos. Parece-nos que essas informações se
baseiam nos anos em que o professor atua na modalidade de ensino em questão, por isso
partidário de uma visão reducionista referente aos estereótipos atribuídos aos alunos da EJA
na contemporaneidade.
Caracterizados os alunos e o professor-regente, resta-nos apontar os gêneros
selecionados para essa etapa, de acordo com as reflexões feitas nos itens 4.1.4. e 4.1.5, a partir
da experiência-piloto. Esse quadro será retomado e explicitado no próximo capítulo, destinado
ao relato da experiência propriamente dita:

QUADRO 6
RELAÇÃO PUBLICIDADES /GÊNEROS TRANSGRESSORES
EXPLORADOS NAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
Produto

Gênero captado

Maggi

Receita culinária

Cartão de crédito Visa

Receita culinária

Cartão de crédito Bradesco

Carta

Enciclopédia Barsa

Prova discursiva de História

Coca-Cola

Depoimento

Fonte: Dados da pesquisa (textos do 1º semestre de 2012).

Esclarecemos que, além desses textos transgredidos, utilizamos anúncios
publicitários tradicionais, retirados também de revistas, para que os alunos pudessem
perceber, mais claramente, o que foi “subvertido” em cada caso, conforme decisão que
tomamos anteriormente.
No capítulo 5, apresentaremos a experiência propriamente dita e mostraremos a
importância de se trabalhar com textos publicitários transgredidos como instrumento de
ensino-aprendizagem no desenvolvimento da habilidade de leitura.

CAPÍTULO 5: A LEITURA PELO VIÉS DA PUBLICIDADE: EXPLORANDO A
INTERGENERICIDADE NA EJA

Neste capítulo, apresentaremos duas aulas que foram selecionadas para análise,
tendo em vista a constatação de sua produtividade. Isso se deveu, principalmente, a uma
participação mais ativa dos alunos, com muitas contribuições advindas de suas experiências
pessoais. Tal questão tem a ver com algo que mencionamos anteriormente: a importância do
conhecimento prévio para a interpretação de textos (no caso, de anúncios publicitários). Além
disso, pudemos observar que a leitura de diferentes gêneros pelo viés da publicidade trouxe
maior segurança/confiança aos alunos para que participassem oralmente, como procuraremos
mostrar em nosso relato.
Reforçamos que a pesquisa-ação nos permite unir a prática escolar vivenciada
com as teorias sobre o ensino de língua materna, oportunizando uma reflexão crítica a partir
do perfil do alunado, de modo a propiciar o aprimoramento do seu aprendizado. Thiollet
(1988) nos respalda quanto à natureza mais imediata da pesquisa-ação para propor e
acompanhar atividades em prol de uma progressão da consciência dos aprendizes. De forma
conjunta, participantes e professores trabalham de modo cooperativo e participativo para
solucionar as dificuldades encontradas nas atividades propostas para a pesquisa. Reforçamos
aqui a participação dos alunos da EJA, na pesquisa-ação em foco, sob a forma de cooptação:
como já foi mencionado no capítulo 4, os alunos foram persuadidos a participar da pesquisa,
concordando, pois, em prestar um serviço à pesquisadora.
Não há dúvidas quanto ao fato de que a pesquisa-ação traz muitas contribuições
tanto para o professor quanto para os alunos, que passam a ser vistos como sujeitos ativos e
reflexivos, participantes do processo interacional provocado pelo professor, o qual ouve suas
“vozes”, ciente que elas colaboram para a construção do binômio ensino-aprendizagem em
sala de aula.
A seguir, contextualizaremos como se deu a escolha das aulas para análise, a fim
de destacar qual foi a importância de um trabalho prévio com anúncios publicitários que não
só captaram gêneros mais próximos da realidade dos alunos da EJA, bem como nos
permitiram refletir, com eles, sobre a ideologia consumista para a aquisição dos produtos
anunciados.
De modo a tornar a exposição mais clara e didática, apresentaremos, inicialmente,
o planejamento dessas aulas, seguido de um breve relato de sua aplicação e de uma avaliação,
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em que buscaremos destacar seus pontos positivos e negativos e examinar como se deu a
articulação entre teoria e prática.

5.1. Organização/planejamento da intervenção para as aulas do 1º semestre
de 2012

A partir da experiência-piloto realizada no 2° semestre de 2011, conforme foi
relatado no Capítulo 4, decidimos gravar seis aulas (duas ministradas pelo professor-regente e
quatro, pela própria pesquisadora). Essa decisão foi uma tentativa de fazer com que o
professor-regente começasse a mudar a sua prática em sala de aula e, ao mesmo tempo, de
permitir à pesquisadora afastar-se um pouco para analisar os pontos positivos e negativos da
prática de leitura pelo viés da publicidade.
No entanto, o professor-regente, talvez pela falta de entendimento quanto à
proposta desta pesquisa ou pela falta de hábito em trabalhar com gêneros ou ainda pela
insegurança, deu pouca chance para a participação dos alunos nos dois primeiros dias da
experiência (28/03 e 25/04), em que o gênero captado pelas publicidades examinadas (Maggi
e Visa, ver anexos 10 e 11) foi a receita culinária.
Como, na posição de observadora, verificamos que esses dois dias não foram
produtivos, optamos por retomar a condução da prática de leitura da turma e, além disso,
julgamos importante abordar, num primeiro momento, como se constitui, tradicionalmente, o
gênero publicidade: disposição dos produtos na página, cores, slogan, etc.; intenção de uma
publicidade, suporte(s) onde a encontramos etc. Isso porque, mesmo expostos diariamente a
publicidades, raramente nos detemos para analisar sua constituição, e isso é de suma
importância num trabalho pelo viés da intergenericidade (ou transgressão).

Depois dessa

aula (3ª sequência didática/SD – Publicidades), formulamos mais três SDs para trabalhar os
gêneros: carta (4ª SD), prova (5ª SD) e depoimento (6ª SD) em textos publicitários, conforme
já foi especificado no final do Capítulo 4. O professor-regente, nesse caso, ajudou-nos com
anotações sobre a participação dos alunos, e nós, como foi dito, conduzimos as aulas (3ª, 4ª, 5ª
e 6ª SD). No que se refere a essas três últimas SDs, constatamos uma participação mais
significativa dos alunos. Excluímos, no entanto, para fins de análise, as aulas do dia 14/06
relativas ao gênero prova (5ª SD), tendo em vista uma briga entre dois alunos que
desestruturou completamente a continuação da atividade. Isso nos levou a optar pelos gêneros
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transgressores carta (4ª SD) e depoimento (6ª SD), escolha que também se justifica pelo fato
de a intensificação das atividades ter propiciado um maior envolvimento e participação dos
alunos.
Apresentamos, a seguir (Quadro 7), as datas em que ocorreram as aulas
(geminadas) no 2º semestre de 2012.

QUADRO 7
CRONOLOGIA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS (SDs)
SD

Gêneros captados

Datas

1ª

Receita culinária

28/03/12

2ª

Receita culinária

25/04/12

3ª

Publicidades em revistas

24/05/12

4ª

Carta

06/06/12

5ª

Prova discursiva de História

14/06/12

6ª

Depoimento

20/06/12

Fonte: Dados da pesquisa

Para a análise das aulas referentes às SDs 4 e 6, apresentaremos nos itens 5.2 e 5.3

apenas os episódios mais relevantes. No entanto, as aulas foram transcritas na íntegra e se
encontram nos anexos 13 e14. As transcrições foram feitas de acordo com o quadro a seguir:
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QUADRO 8
CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO
Ocorrências

pausa de menos de um segundo

...
(2.8)

pausa de mais de um segundo, medida com cronômetro

[

início de sobreposição de fala

]

finalização de sobreposição de fala

=

ausência de pausa entre a fala de dois falantes distintos

.

entonação descendente, indicando finalização do enunciado

,

entonação contínua, indicando prosseguimento da fala

?

enunciado com entonação de pergunta

↑

subida no contorno prosódico

↓

descida no contorno prosódico

::

Alongamento de vogal (quanto mais :, maior o alongamento)

–

corte na fala ou auto-interrupção

Sublinhado
MAIÚSCULA
“palavras”
Th
((

acento ou ênfase no volume da voz
forte acento no volume da voz
trecho entre aspas indica fala relatada
estalar de língua

))

(palavras)
(

Sinais

)

°palavras°

Comentários do analista
transcrição duvidosa
transcrição impossível
trecho marcadamente mais suave ou devagar que o restante da
fala ao redor; duplicação dos símbolos indica maior
intensidade do fenômeno

>palavras<

fala comprimida ou acelerada; duplicação dos símbolos indica
maior intensidade do fenômeno

Fonte: Cf. SACKS, Harvey; SCHEGLOFF, Emanuel & JEFFERSON, Gail. (1974)
[Com adaptações].
Seguem as aulas relativas às SDs 4 e 6, com as respectivas análises.
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5.2. Cartão Bradesco (carta) – 4ª Sequência Didática

As aulas referentes à publicidade do cartão Bradesco ocorreram no dia 06 de
junho de 2012, contando com a presença total de 8 alunos. Como procedimento da pesquisa,
descartamos os alunos menores de 18 anos e focalizamos as participações dos 5 alunos
maiores de idade, a saber: Bia, Fran, Magali, Marcos e Mônica 60. Lembramos que, para cada
dia, computamos duas aulas geminadas, com a duração total de 90 min. (45 min. cada aula).
Essas aulas foram gravadas e transcritas na íntegra (ver anexo 13). Além disso, durante o
processo, o professor-regente nos auxiliou com anotações sobre a participação oral dos
alunos, de modo que pudéssemos avaliar a posteriori se as marcas linguísticas/textuais
referentes ao gênero em foco foram identificadas corretamente por eles.
Segundo Costa (2008, p. 50), existem diferentes tipos de cartas, as quais
basicamente se diferenciam em familiar e comercial. O autor afirma que nelas a interlocução
se dá, respectivamente, “de modo informal, geralmente (...) escrita em estilo simples, no
registro coloquial” e “de modo formal por se constituir de um ‘documento’”. Diz ainda:

Conforme o espaço onde circula a correspondência, há vários tipos de carta
que possuem uma estrutura semelhante, com a presença de alguns elementos
básicos indispensáveis, como local e data, saudação, corpo, despedida e
assinatura, ou específicos, como cabeçalho ou timbre, numeração, endereço,
além dos anteriores, na correspondência comercial ou oficial. (COSTA, 2008,
p.50)

Apesar de os gêneros textuais/discursivos serem reconhecidos a partir da tríade
bakhtiniana – conteúdo temático, construção composicional e estilo – a carta é um gênero em
que a estruturação (construção composicional) “salta aos olhos”, antes mesmo da leitura,
permitindo sua rápida identificação. Foi exatamente o que ocorreu, quando a publicidade foi
apresentada aos alunos. Para o estudo da publicidade, envolvendo a carta como gênero
transgressor, formulamos a seguinte SD:

4ª Sequência Didática

Data: 06/06/2012 (quarta-feira)

60

Reforçamos que para preservar a identidade dos participantes da pesquisa utilizamos nomes fictícios.
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Duração: 2 aulas (geminadas)
Material: Publicidade do cartão Bradesco original e xérox para cada aluno
Gênero captado: carta

Objetivos: Levar os alunos a:

1) Identificar a construção composicional da carta: cidade, data, ano, saudação ao destinatário,
despedida do remetente e assinatura.
2) Observar que a divulgação do cartão Bradesco foi feita por meio do gênero carta e que
todos os serviços oferecidos pelo cartão foram diluídos e destacados na própria carta.
3) Reconhecer que o anúncio publicitário, embora em forma de carta, manteve a função de
vender um produto.
4) Avaliar que, ao se tomarem emprestados a construção composicional e o estilo verbal de
uma carta, constrói-se uma interessante estratégia de venda, a saber: a proximidade dos
interlocutores para indicar bons serviços prestados pelos cartões Bradesco.

Síntese das atividades:

1)

Retomada das aulas desenvolvidas com a publicidade do caldo Maggi e do cartão
Visa, que captaram o gênero receita culinária (transgressor), mantendo, porém, a
função de vender um produto.

2)

Apresentação da publicidade do cartão Bradesco no seu suporte original, seguida da
entrega do xérox.

3)

Leitura silenciosa do anúncio do cartão Bradesco feita pelos alunos, com a
finalidade de contrapô-lo a um anúncio tradicional. Tempo dado para a
manifestação dos alunos quanto ao anúncio lido. Apresentação de perguntas orais
para que fosse possível verificar como se constitui uma carta e por que ela foi
utilizada para o anúncio em foco:

a) No anúncio lido, que características do gênero carta foram encontradas?
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b) Uma carta é escrita para contar fatos passados, presentes ou futuros? Que palavras
podem comprovar isso? Destaque-as no texto.
c) Na sua opinião, por que o publicitário desenvolve o anúncio em forma de carta?
d) O que significam as partes do texto que foram destacadas em vermelho?
e) A carta é utilizada para divulgar os serviços do cartão Bradesco. A partir de que
parágrafo do texto isso fica mais evidente?
f) Que argumentos/exemplificações utilizados(as) por Pedro tentam nos convencer das
facilidades que o cartão oferece?
g) O que significam as informações ao final do texto e por que foram escritas com letras
menores?
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FIGURA 13
PUBLICIDADE DO CARTÃO BRADESCO
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Fonte: Publicidade em mala direta para o cliente, via correio, 19 ago., 2008.
(frente/verso)
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Descrição e avaliação das atividades:

Antes de iniciarmos as aulas referentes à publicidade do cartão Bradesco,
retomamos oralmente a contribuição dada pelos alunos em relação às aulas que envolveram as
publicidades do caldo Maggi (28/03/2012) e do cartão Visa (25/04/2012). Ambas captaram o
gênero receita culinária, sendo que a primeira o fez de forma clara, até pelo fato de o produto
divulgado estar diretamente relacionado com o ato de temperar comidas, e a segunda, de
modo menos evidente, pois se tratava de uma receita com “ingredientes” (preguiça, pijama,
disposição, vontade de passear, apetite, roupa apimentada etc.) que deveriam ser usados para
“temperar”/incrementar a vida, com a ajuda do cartão Visa. Além disso, relembramos que, nas
aulas do dia 06/06/2012 (SD Publicidades), todos os alunos tiveram a oportunidade de
manusear diferentes revistas para procurar anúncios, com o objetivo de identificar suas
principais características (por exemplo, apresentação do produto e exaltação de suas
qualidades, presença de logomarca/logotipo e slogan etc). Como afirma Chaves (2010, p. 118)
o gênero publicidade, “desenvolve uma organização semiótica prototípica, o iconotexto,
formado por três planos de significação: linguístico, icônico (visual) e plástico”. (grifos do
original)
Após essa retomada, foi entregue uma cópia (xérox) da publicidade do Cartão
Bradesco para leitura silenciosa. Enquanto isso, fizemos circular a publicidade original, a fim
de que os alunos percebessem, com nitidez, as cores e as formas que foram usadas, uma vez
que eles já sabiam que o uso de elementos, como as cores e a disposição do texto na
publicidade, não acontece de modo aleatório. Observamos que eles deram bastante atenção ao
original, o que sugere um amadurecimento frente à leitura da publicidade.
Em seguida, questionamos em que gênero a publicidade tinha sido escrita. Não
houve maiores dificuldades para a identificação do gênero transgressor carta, o que se
justifica, sobretudo, pela construção composicional: localização, destinatário, saudação,
despedida e remetente. Bia destacou que não era comum que o endereço da pessoa viesse
depois da localização, porque deveria estar escrito num envelope. Além disso, os alunos
perceberam que o texto foi escrito em uma folha de caderno, mesmo que nos dias atuais, as
pessoas se comuniquem mais por e-mails do que por carta. Os alunos comentaram que ainda
têm a hábito de escrever cartas para as pessoas mais velhas que não dominam a tecnologia.
Vejamos, a seguir, o episódio em que ocorre a identificação do gênero carta:
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Episódio 1: Identificação da estrutura composicional [01:07-17; 41-51; 55-57]61
07 Profa:

uhm. então é uma ca::rta , mais para divulgar
um produto=
08 Mel:
=isso=
09 Profa: =entã:o gê::nero publicidade. mas em fo:rma de
carta=
10 Bia:
=de carta.
11 Profa: que características, o que que eu posso
12
mostrar, como eu provo que isso é uma carta?
13 Bia:
aqui ó=
14 Profa: =uhm=
15 Bia:
=cep, remetente.
16 Profa: uhm. mais=
17 Bia:
=endereço, nome, deixa eu ver ...
41 Profa: =quem está mandando e quem está recebendo.
42
alguma coisa que eu prove que é carta- tá ok
... (x) uhm ...
43 Magali: mas ele fala assim, oi henrique você está bem?
44
estou mandando esta ca::rta=
45
((leitura da aluna))
46 Profa: =uhm. tem até uma palavra que ((um aluno fala
47
algo junto)) já fala [que] é carta=
48 Magali:
[ é ]
49 Mel:
=uhm=
50 Profa: =muito bem=
51 Magali: =estou mandando esta ca:rta pra contar=
55 Bia:
tem a data bonitinha.
56 Profa: uhm. aonde que ta a data bonitinha?
57 Bia:
>são paulo, dezenove de agosto de dois mil e
oito<
A construção composicional é algo bastante trabalhado em sala de aula. Desde
que os PCNs de Língua Portuguesa passaram a nortear a disciplina, deu-se bastante enfoque
aos gêneros textuais/discursivos sob a perspectiva da sua composição, como se o necessário
para identificar um gênero fosse apenas o reconhecimento de suas partes constituintes. Ao se
priorizar somente a composição do gênero, a tríade bakhtianiana – conteúdo temático, estilo
(verbal) e construção composicional – não foi completamente entendida como constituinte
dos gêneros. No anúncio do cartão Bradesco, caso os alunos se detivessem apenas nesse

61

Esse sistema numérico indica a localização do trecho de fala no corpus de base. A cada nova página de
transcrição iniciamos uma nova numeração, começando com 01. Leia-se aqui página 01, linha 07 a 17; linha 41
a 51; linha 55 a 57.
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aspecto, não compreenderiam o recurso de se usar uma carta para aproximar o possível cliente
do cartão.
É devido à instabilidade genérica (BAKHTIN, 1994) ou à existência de gêneros
mais/menos padronizados (MAINGUENEAU, 2004), que o anúncio publicitário, por não ter
uma forma padronizada, pode captar outros gêneros a fim de divulgar um produto de forma
inovadora e atraente aos olhos dos consumidores. Lembramos que Maingueneau (2004, p. 5053) propõe quatro modos de genericidade instituída (ver item 2.2.), incluindo as publicidades
no modo III, pelo fato de incitarem à inovação e não apresentarem uma cenografia
preferencial. Trata-se, pois, de um gênero aberto à captação de outros gêneros (do mesmo
domínio – o midiático – ou de outros domínios).
Nesse caso, temos o gênero funcional (anúncio publicitário) com um outro
formato (carta). Para Marcuschi (2002, p. 31-31), a publicidade opera “de maneira
particularmente produtiva na subversão da ordem genérica instituída, chamando atenção para
a venda de um produto”, na medida em que lhe dá um novo enfoque. Não estamos
descartando que o formato seja um critério importante para a identificação de um gênero,
mas, se nos restringirmos apenas a esse aspecto, provavelmente, não conseguiremos
reconhecer os propósitos comunicativos envolvidos.
Quanto ao estilo, os alunos observaram a predominância do tempo verbal passado,
já que o remetente conta uma história – a sua história (presença de sequências narrativas) –
como “gancho” para justificar a necessidade do cartão (sequências argumentativas). Para
comprovar isso, eles apontaram no texto “pistas linguísticas” como: ontem, acordei, estava,
lembrei, tinha, merecia, fui, parcelei, tinha começado, prometia, depois, passei, escolhi,
joguei etc, o que pode ser verificado no seguinte episódio:

Episódio 2: Identificação temporal [02:13-16;32-49]
13 Profa:
14
15
16
32 Profa:
33

bradesco. quando é nessa carta que vocês le:ram
aí, os fatos, o que conta nessa carta, o que
que acontece:u etc. estão contados no passado,
no presente ou no futuro? o que foi contado.
no primeiro parágrafo aí, tem mais verbos que
provam que é no passado. vê se vocês conseguem
achar.
34 Magali: acordei, esta:va.
35 Profa:

esta:va.

36 Magali: café da manhã. número cinco.
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37 Fran:

(xxxx)

38 Magali: ontem eu passei e deixei um negócio lá na sua
casa.
39 Mel:
merecia.
40 Fran:

ué.

41 Magali: eu deixei um negócio lá na sua casa.
42 Mel:

Uhm.

43 Magali: Não era os verbos que você queria? vai (x) por
quê?
44 Bia:
tinha.
45 Profa:

ti:nha.

46 Mel:

é coisa boa?

47 Profa:

ma::is- alguma coisa meninas?

48 Magali: Tem alguma coisa (x).
49 Mel:

merecia.

O pedido para que os alunos delimitassem até que parte se tratava de uma carta
propriamente dita e onde começava, de fato, a publicidade permitiu-nos enfatizar como esse
gênero de discurso, argumentativo por excelência, emprega estratégias de convencimento bem
elaboradas, objetivando a aquisição do produto divulgado. Chamamos ainda sua atenção para
o fato de que, com o intuito de causar maior impacto nos possíveis consumidores, as
publicidades mais recentes têm investido, cada vez mais, em recursos variados (como é o caso
da captação de outros gêneros). Alguns alunos comentaram sobre convites de casamento que
também têm inovado em “convocar’ as pessoas para as cerimônias religiosas de uma maneira
diferente, como se fosse, por exemplo, uma manchete de jornal” (comentário feito pela aluna
Bia).
A associação a convites de casamento transgredidos nos mostra que a
intergenericidade não é algo completamente desconhecido dos alunos, mas que talvez o
trabalho com essa questão na escola deva ser mais sistematizado, de forma a contemplar
vários gêneros – não apenas a publicidade –, como é o caso, por exemplo, dos gêneros
literários. Portanto, é pelo fato de os gêneros apresentarem certa flexibilidade que há a
possibilidade de ocorrer uma mescla de gêneros. De acordo com Lara (2007, p. 14), os
gêneros, por serem maleáveis e dinâmicos, “surgem, modificam-se e mesmo desaparecem, em
função das necessidades e atividades (...) presentes numa dada sociedade”.
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Quando questionamos a escolha de uma carta para divulgar o cartão Bradesco,
uma das alunas (Magali) disse que isso seria a garantia da leitura, visto que o nome do
destinatário estava explícito. Isso constituiria, no seu entender, uma outra estratégia
publicitária: ao convocar o destinatário da carta, chamando-o inclusive pelo prenome
(Henrique), a publicidade praticamente o obriga a ler o texto. Vejamos:

Episódio 3: Garantia de leitura [03:13-21]
13 Magali: porque ele sabe que a pessoa vai ler.
14 Profa:

Por quê? Por que por intermédio da carta?

15 Magali: porque sabe- todo [cliente] vai ler.
16 Profa:

[ u h m ]

17 Mel:

é.

18 Profa:

Por que que eles sabem que o cliente vai ler?

19 Mel:

é referente=

20 Magali: =porque a carta é pra ele.
21 Profa:

é porque tem um endereça[mento]

Ainda em relação ao destinatário, ao questionar se existia a intencionalidade do
produtor da publicidade em escolher nomes comuns para atingir o público-alvo do anúncio,
constatamos que as alunas Fran e Magali perceberam que tanto a escolha de Henrique
(destinatário) quanto Pedro (remetente) se deve à intenção de atingir pessoas comuns, como
podemos verificar no seguinte episódio:

Episódio 4: Individualização quanto ao público-alvo [03:30-37]
30 Fran:

Um grande abraço nayara, um grande abraço
roberta.
31 Profa: Uhm ((risos)). mas será que eles existem?
32 Fran:
esse pedro pode ser qualquer pessoa=
33 Profa: =uhm. pedro é um nome comum?=
34 Fran:
=é.
35 Mel:
é.
36 Magali: é bastante.
37 Fran:
joão, henrique também.
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A aparente individualização, com o emprego de nomes próprios, mostra que os
anúncios publicitários querem que o consumidor se sinta único, como se o produto tivesse
sido pensado/oferecido somente para ele. Conforme expõe Lemos (2005, p.32-33):
Os publicitários, por técnicas planejadas, fazem com que a mercadoria se
revista de poderes mágicos, de valores simbólicos, trabalhando com as
motivações inconscientes do consumidor, promovendo-a esteticamente em
algo cuja posse leva esse consumidor a distinguir-se, a individualizar-se.
Nesse aspecto, o que se faz é não só a estética da mercadoria (design, aroma,
cor), mas a do consumidor, “cuja ostentação de bens fascinantes, se supõe
atrair os sentidos e os desejos dos outros, tal como a mercadoria é produzida
para atrair os sentidos e os desejos do consumidor, graças à imagem criada
pela propaganda.” (VESTERGAARD & SCHRODER, 1996, p.173)

Quanto à questão “e”, em que se perguntava a partir de que parte do texto, os
serviços do cartão Bradesco ficariam mais evidentes, os alunos perceberam que isso ocorria
no verso do anúncio, onde está o final da carta de Pedro (com o reforço da imagem dos dois
cartões: nacional e internacional, que vem logo abaixo). Notaram ainda que os verbos,
relativos a essa parte, aparecem no presente e que há “ordens/conselhos/dicas/sugestões” para
adquirir os referidos cartões.
Ao ser alertados em relação às palavras sublinhadas em vermelho no texto (12
vezes, 40 dias, Cartão de Crédito Bradesco, Seguro Proteção Desemprego, 2 cartões
adicionais grátis, 13/10/2008), os alunos comentaram que elas estavam assim para destacar o
que o cartão oferecia e chamar a atenção do leitor. Segue o episódio:

Episódio 5: Características do cartão [04:05-16]
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Magali:
João:
Profa:
Magali:
Profa:
Fran:
Mel:
Profa:
Mônica:
Profa:
Mônica:
Marcos:

São as partes mais importantes?=
=é e destaca-=
=por que são as partes mais importantes?=
=porque são características do cartão=
=uhm. Quais são as características?
doze vezes=
=destacar o cartão=
=uhum.
<quarenta dias>.
Ãhm.
cartão de crédito bradesco.
seguro proteção desemprego
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Além disso, eles identificaram o círculo em torno do número de telefone 0800 728
103 como uma forma de sinalizar que o contato para obter o cartão era gratuito, facilitando,
assim, sua solicitação. O aluno Marcos reforçou o fato de que as palavras marcadas em
vermelho tornam-se mais evidentes, contribuindo, desse modo, para convencer o leitor das
facilidades do cartão. Constatamos que houve a compreensão do vermelho como uma cor
chamativa/de destaque, porém os alunos não conseguiram associá-la à logomarca do cartão
Bradesco. A aluna Bia comentou que o cartão permite compras que vão do mais barato ao
mais caro (de um cafezinho a eletrodomésticos), o que funciona como uma estratégia de
convencimento para se ter um cartão Bradesco.
Mesmo que, no início da aula, tivéssemos pedido para que todos fizessem uma
leitura completa da publicidade, nenhum aluno leu as informações localizadas depois do
remetente, porque as letras estavam muito pequenas. Devido a isso, nós fizemos a leitura
dessas informações, que reproduzimos a seguir:

Quando você ligar, serão solicitadas algumas informações. Esta proposta está sujeita a
análise de crédito. Mais uma coisa, a partir do 2º ano você passa a pagar o valor integral
da anuidade para os cartões titular e adicionais.
1. Sujeito a cobrança de tarifas e taxas. Para informações e simulação do Custo Efetivo
total (CET), consulte a Central de Atendimento ao Associado. 2. Para informações sobre
tarifas e contratação do seguro, contate a Central de Atendimento ao Associado.
O texto e o personagem são fictícios, utilizados apenas para ilustrar os benefícios do
produto.
Esta é uma comunicação de responsabilidade do Bradesco Cartões.

Feita a leitura dessa parte, questionamos o porquê de o tamanho das letras ser tão
pequeno. Os alunos Magali, Marcos e Bia falaram, ao mesmo tempo, que era para que
ninguém descobrisse que o cartão não era tão bom assim. Pedimos que observassem os
números 1 e 2, ao lado de “12 vezes” e de “Seguro Proteção Desemprego”, e nos dissessem o
que significavam esses números 1 e 2. Como nenhum aluno sabia, informamos que se tratava
de notas de rodapé para dar informações extras sobre o produto anunciado e reiteramos a
necessidade de ficarmos sempre atentos a esse tipo de informação. Por exemplo, no caso da
publicidade em foco, tratava-se de exigências/regras para a obtenção dos cartões, tais como:
“proposta sujeita a análise”, “a partir do 2º ano você passa a pagar o valor integral da
anuidade” e “sujeito a cobrança de tarifas e taxas”. Na realidade, as notas de rodapé retomam
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a estrutura composicional do gênero anúncio publicitário de serviços (em que há contrato,
como banco ou telefonia móvel). Nesse sentido, essas notas lembram ao leitor que não se trata
de uma carta, elas evocam (aludem a) aqueles asteriscos tão temidos.
Finda a gravação da aula, o aluno Marcos pediu a palavra e nos relatou que não há
mais vendedores que vão de porta em porta oferecendo Coca-Cola, pois já é uma marca tão
comprada que os pequenos comerciantes devem entrar em contato com a empresa para pedir o
produto. Com isso, a procura é tanta que ocorre uma demora na entrega. A aluna Magali, por
sua vez, comentou sobre produtos de limpeza das marcas Brilhante e Azulim que eram
baratos inicialmente, mas que, depois de serem anunciados na TV, ficaram tão caros quanto
Omo e Veja. Destacamos essas contribuições, tendo em vista que ambos os alunos usaram
suas experiências de vida para exemplificar o poder que a publicidade tem e as consequências
disso: demora na entrega de um produto muito conhecido e elevação do preço de produtos
devido à sua exposição na TV.
Como já dissemos, a participação dos alunos ocorreu de modo gradual. Ao lhes
darmos “voz”, mesmo que tenha havido dificuldades, proporcionamos a eles um momento de
interação indispensável para que futuramente possam se tornar leitores mais críticos, já que,
nesse momento, eles socializam suas experiências, relacionando-as ao texto em estudo.
Concordamos, pois, com Lemos (2005, p. 51) que a escola, tomada como “espaço
privilegiado para interações e negociações em leitura” deve dar oportunidades ao professor
para mudar “seu paradigma centralizador” e se tornar “mediador por ação intencional entre o
saber dos alunos e o institucionalizado”. Vale destacar que, por meio da leitura, é possível
acionar os conhecimentos prévios desses alunos, de forma que eles percebam as estratégias
argumentativas de que a instância publicitária se serve para divulgar um produto.
Mesmo ciente das dificuldades dos alunos da EJA ao se depararem com atividades
de leitura, devido à falta de exposição sistematizada ao gênero publicidade, nossa proposta
com esse gênero partiu do pressuposto de que, fora do ambiente escolar, esses alunos, mesmo
que de forma indireta, estão diariamente expostos às publicidades, sejam em folhetos de
supermercados ou lojas de eletrodomésticos, sejam quando aguardam atendimento no médico
ou no dentista, folheando revistas.
Sabemos dos limites de muitos professores que estão nas salas de aula e ainda
priorizam o ensino da gramática normativa, em detrimento de atividades que envolvam a
leitura, a interpretação e a produção de textos. Por isso, ao enfatizarmos o gênero em questão,
pretendemos mostrar que a atividade de leitura pode ocorrer vinculada ao conhecimento
prévio do aluno e à sua realidade. O texto na sala de aula não deve se restringir aos clássicos
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da literatura; o professor deve trabalhar com diferentes gêneros que circulam cotidianamente.
Outro problema se refere ao fato de muitos profissionais trabalharem os gêneros
textuais/discursivos atendo-se apenas à sua construção composicional, como se somente a
forma fosse importante na sua compreensão.
Desse modo, com a análise de aulas inseridas na perspectiva da pesquisa-ação,
pretendemos mostrar que, além de o gênero publicidade ser um interessante instrumento para
a leitura, torna-se mais interessante ainda por captar outros gêneros. Assim, um mesmo texto
apresenta características de dois ou mais gêneros, cabendo ao professor levar os alunos a
refletir sobre de que forma a escolha do gênero captado pela publicidade relaciona-se ao
produto anunciado.
É óbvio que não é de modo imediato que o aluno irá se tornar um leitor
proficiente e crítico de publicidades. Portanto, é importante que se escolham, inicialmente,
publicidades que captem gêneros mais fáceis de ser reconhecidos para ir aos poucos
ampliando o grau de dificuldade. Em alguns casos, quando a familiaridade dos alunos com o
gênero captado não é muito grande, o professor deverá apresentá-lo tal como ele se constrói
originalmente. Isso ocorreu, por exemplo, numa das aulas da experiência-piloto, com o
testamento.
Conforme os estudos desenvolvidos por Lara (2007, 2009, 2010), o trabalho com
textos transgredidos em sala de aula não se limita a “uma mera catalogação das características
de cada gênero”. Sua importância reside, sobretudo, em propiciar o exercício da reflexão e da
crítica, na medida em que leva “os aprendizes a se interrogarem sobre que componentes
teriam sido ‘desrespeitados’ em cada caso e que efeitos de sentido se construiriam na/por
meio da transgressão” (LARA, 2010, p.64).
Assim, acreditamos que a sequência didática envolvendo a intergenericidade na
publicidade do cartão Bradesco permitiu-nos dar nossa modesta contribuição para uma
proposta de ensino mais dinâmica e participativa que consiste na exploração, via atividades de
leitura, do recurso persuasivo de captação de um gênero por outro, na tentativa de se criar
proximidade com o público-alvo. Conforme afirmamos, dada a sua flexibilidade genérica, a
publicidade se torna uma espécie de metagênero, capaz de abarcar muitos outros, sendo, pois,
um instrumento bastante amplo e viável de ensino-aprendizagem, principalmente em turmas
de EJA em que o fluxo dos alunos varia bastante (há uma grande rotatividade, devido a
desistências e faltas, o que prejudica o rendimento e a continuidade das atividades). Portanto,
os textos publicitários (impressos), por serem, em geral, curtos e verbovisuais, facilitam o
trabalho do professor em sala de aula, pois ele poderá esgotar as atividades propostas sobre
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um dado texto num único dia de aula, permitindo ainda, via intergenericidade, o acesso dos
alunos a mais de um gênero textual/discursivo.

5.3. Coca-Cola (depoimento) – 6ª Sequência Didática

As aulas (geminadas) referentes à publicidade da Coca-Cola62 ocorreram no dia
20 de junho de 2012, contando com a presença de 7 alunos no total. Focalizamos apenas as
participações de 4 alunos maiores de 18 anos, como já explicado anteriormente, a saber: Fran,
Magali, Marcos e Mônica. Essas aulas foram gravadas e transcritas na íntegra (ver anexo 14).
O professor-regente nos auxiliou, anotando as participações dos alunos durante a aula,
principalmente, quanto à identificação das marcas linguísticas e textuais caracterizadoras do
gênero captado, nesse caso, o depoimento.
Como já se haviam acostumados à minha presença, os alunos estavam bem à
vontade nesse dia, embora um pouco agitados devido à semana de prova. Para essas aulas,
utilizamos da seguinte sequência didática:

6ª Sequência Didática

Data: 20/06/2012 (quarta-feira)
Duração: 2 aulas (geminadas)
Material: Publicidade da Coca-Cola original e xérox para cada aluno
Gênero captado: depoimento63

62

Essa publicidade também pode ser encontrada na Revista exame.com, datada de 27/07/2011. A campanha é
estrelada por pessoas que participam das atividades promovidas pela marca. Além de Tião Santos foram
escolhidas outras cinco pessoas de outros países e havia brancos entre elas. Essas pessoas se tornaram
“personagens” cujas histórias reais receberam um tratamento cinematográfico e ajudaram a contar como os
programas apoiados pela empresa Coca-Cola podem transformar vidas positivamente. Lembramos que se trata
da mesma empresa cujas garrafas pets poluem o mundo.
63
Estamos tomando depoimento, nesse caso, como um “testemunho de vida”, ou seja, como um relato em que
alguém expõe ou narra fatos relevantes de sua vida, visando a um determinado fim (no caso de Tião Santos,
protagonista da publicidade da Coca-Cola, mostrar que ter objetivos e lutar por eles são atitudes que conduzem
ao sucesso). Não o estamos tomando, portanto, no sentido jurídico.

135

FIGURA 14
PUBLICIDADE DA COCA-COLA

Fonte: TAM nas Nuvens, abr. 2012.
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Tião Santos

Tião cresceu vendo a família trabalhando duro no lixão. Acreditou num futuro melhor e hoje é o
presidente da associação dos catadores do Jardim Gramacho. “Quando fundei isto aqui,
debocharam da minha cara, todo mundo dizia que não ia dar certo. Se você quer algo, todo dia
tem que acordar e dormir com seu objetivo na cabeça.” Com o apoio a histórias como a do Tião,
há 15 anos, a Coca-Cola Brasil contribui para alavancar os índices de reciclagem no país. Hoje,
são mais de 200 cooperativas apoiadas com equipamentos e capacitação em gestão, gerando
inclusão social e renda para milhões de famílias. Como diria o Tião, é apenas o início de uma
história sem fim.

Objetivos: Levar os alunos a:

1) Relacionar a raça do modelo e a cor da camisa com as cores da Coca-Cola.
2) Reconhecer a representatividade de Tião como alguém que teve uma vida difícil, mas
venceu na vida.
3) Associar a imagem da garrafa com uma embalagem reciclável.
4) Perceber que o depoimento de Tião é um pretexto para mostrar a Coca-Cola como uma
empresa que se preocupa com a reciclagem.
5) Reconhecer que o anúncio publicitário, apesar de ter-se utilizado de um depoimento para
demonstrar o incentivo da empresa a quem tem sonhos e persiste para conquistá-los, manteve
o objetivo final de promover a venda de produtos da Coca-Cola.

Atividades:

1) Entrega do xérox da publicidade para cada aluno e apresentação da publicidade
original.
2) Leitura individual. Discussão com a turma do que cada um compreendeu do
assunto, a partir das seguintes perguntas:

a) Qual é o assunto do anúncio publicitário?
b) Como ele é composto?
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c) É comum ou não que modelos selecionados para anúncios publicitários sejam negros? Por
quê?
d) Qual foi a intenção da Coca-Cola em escolher um modelo negro?
e) Que cores foram preponderantes no anúncio? Essas cores têm alguma relação com o
produto?
f) A partir do depoimento de Tião, para que tipo de leitor esse anúncio foi escrito? Por quê?
g) Por que o anúncio foi desenvolvido em forma de depoimento?
h) Sublinhe no texto, expressões que nos mostram tratar-se de um depoimento e não de um
outro gênero.
i) Qual é a função do anúncio?
3) Discussão a respeito dos valores embutidos no anúncio publicitário, tendo em vista não só
a ideologia capitalista, mas também a capacidade de modificar costumes e comportamentos
(no caso, referentes à preocupação em reciclar produtos e dar oportunidades a quem vive do
lixo).
4) Solicitação aos alunos para que tentassem produzir um depoimento em que fosse possível
destacar a importância/relevância que a Coca-Cola teve em suas vidas64.

Descrição e avaliação das atividades:

A aula iniciou-se com a distribuição do xérox para cada aluno e a observação da
publicidade original. Pedimos que lessem o anúncio, atentando para sua construção verbal e
visual. Embora a marca Coca-Cola sobressaísse, os alunos reconheceram outros produtos
comercializados pela marca, tais como: o Kuat e a Fanta.
Devido às exposições teóricas, feitas em aulas anteriores, sobre a publicidade,
verificamos que os alunos não apresentaram qualquer dificuldade em reconhecer esse gênero,
fato que não ocorreu nos dois primeiros dias de aula (ministradas pelo professor-regente). A
identificação do produto anunciado também foi imediata, como podemos verificar no episódio
1, a seguir:

64

Embora nosso foco não fosse a escrita, considerando que as práticas de leitura e produção de textos se
complementam, fizemos uma tentativa no sentido de verificar se os alunos seriam capazes de produzir um texto
relacionado ao gênero captado: o depoimento. No entanto, os textos se mostraram tão precários que os
descartamos simplesmente, constatando a necessidade de se investir mais (sobretudo, mais tempo) em atividades
de leitura, antes daquelas que envolvem a produção de textos, pelo menos no que se refere a turmas da EJA, em
que os alunos, via de regra, apresentam muitas dificuldades de escrita. Essa constatação reforça a decisão que
tomamos de privilegiar a prática de leitura no trabalho com as publicidades transgredidas (ver nota 6 –
Introdução).
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Episódio 1: Identificação do produto anunciado [01:01-18]
01 Profa:
02
03
04 João:

a publicidade (x). já viram a publicidade ta
com
relação
...
ao
assunto
conseguiram
identificar qual é o produto anunciado?
consegui.

05 Profa:

Qual é ele?

06 Gisele: >coca-cola<
07
((risos))
08 Magali: >que coca-cola, menina<
09 Marcos: vários produtos.
10 Profa:
11
12
13
14
15
16
17

é só- ãhm, é só a coca-cola?

João:

não.
((vários alunos falam ao fundo))
Magali: tem mais um produto. ((fala em voz baixa)) tudo
o que é reciclado.
João:
é:: garrafa de- é:: mostrando [qui::] também
tem uma história.
Profa:
[u h m]

18 Magali: todos os outros produtos aqui são da coca-cola,
né?
Os alunos reconheceram que a cor vermelha predominava e que estava associada
ao produto. Também verificaram que tal produto prioriza embalagens recicláveis, mostrando
ser uma empresa que, a princípio, preocupa-se com o meio ambiente. Solicitamos que lessem
o texto verbal com atenção, para, em seguida, explicar o que entenderam e qual era a relação
do texto verbal com a imagem (texto não verbal) e com o produto anunciado. O aluno Marcos
respondeu que o texto mostrava a trajetória de vida de Tião Santos como sofrida, mas de
sucesso. Essa constatação pôde ser feita por meio não só do próprio depoimento de Tião, mas
também do seu sorriso, indicando a felicidade tão comumente abordada em anúncios
publicitários.
Isso mostra que a integração entre o verbal e o não verbal auxilia na interpretação
do gênero publicidade. Destacamos, assim, que o largo sorriso de Tião, a cabeça erguida e o
olhar voltado para o horizonte exercem a função de revezamento em relação ao texto verbal,
tendo em vista que essa imagem indicativa de bem-estar precisa ser articulada ao fato de a
reciclagem das embalagens (latas e garrafas plásticas) dos produtos da Coca-Cola ter sido
responsável pelo sucesso do Tião, o que está explicitado no texto verbal. Vejamos no episódio
2:
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Episódio 2: Trajetória de vida e produto anunciado [02:15-34]
15 Marcos: é de família humilde ... que deu muito duro, né?
16
e se tornô presidente da associação de catadores
17
é:: de um determinado lugar.
18 Profa: uhum. A história dele foi de fracasso ou de
sucesso?
19 Marcos: de sucesso.Olha o sorriso dele.
20 Profa: Uhum=
21 Gisele: =todo mundo achava que ele era um fracasso=
22 Marcos: =e- a coca-cola foi feita=
23 Profa: =uhum=
24 Marcos: =né:: (0.2)
25 Profa: e o que cês veem, claro que aqui tá colorido no
26
de vocês né:, como é que foi composto, esse texto
27
que vocês viram, os produtos embaixo, o que que
mais chama a atenção?
28 Mel:
o vermelho.
29 Profa: Uhum. por que será que usou o vermelho?
30 João:
<coca-cola>=
31 Profa: =e aí, o que que [ t e m ]?
32 Mel:
[chama a]atenção. é vermelho.
33
((as alunas falam juntas o vermelho chama mais a
34
atenção))

Ao perguntar aos alunos se a presença de um modelo negro era algo comum em
anúncios publicitários, conseguimos instigar seu conhecimento prévio, pois esses alunos
sabem da discriminação quanto à raça ou até mesmo vivenciam o preconceito, apesar de
atualmente, existir todo um movimento quanto ao resgate da beleza negra e da cidadania.
Importante também lembrar que a publicidade envolveu pessoas brancas com experiências
pessoais bem sucedidas, apesar de esse dado não ter sido explorado na aula. Marcos, por
exemplo, ressaltou a questão do preconceito em relação à raça. Tanto ele quanto Magali
perceberam que a escolha de uma pessoa negra, vestindo camisa vermelha foi intencional.
Vale ressaltar que a postura desses alunos nesse episódio revela claramente que, por estarem
inseridos socialmente, foram capazes de analisar o anúncio em questão de um modo mais
crítico e reflexivo. Isso pode ser comprovado no episódio 3, ao aparecer a questão do
preconceito racial no discurso dos alunos.
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Episódio 3: Intencionalidade na escolha do modelo [03:14-42]
14
15
16
17
18
19
20
21

Marcos:
Profa:
Magali:
Marcos:

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Magali:
Profa:
Marcos:
Profa:

Profa:
Fran:
Profa:

Marcos:
Profa:
Magali:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:

39 Marcos:
40 Profa:
41
42 Marcos:

<preconceito>, né.
[a h ã m].
[é, ele] é negro.
eu acho que aí tá ligada a: coca-cola, a cor, a
tudo isso, né?
Uhum=
=e a vida que ele levava=
=a vida que ele levava. puxa pela questão da
cor.
ele é negro.
ãhm. tá=
=ele é negro.
ele é negro tá. não é comum ver os negros
fazendo publicidade=
=não=
=mas a coca, o que que tem a ver?=
=é preta.
a coca é escura e:- colocaram esse aí, né?=
=gente, eles fizeram um rapaz- colocaram o
rapaz de blusa [vermelha]
[vermelha]
que é a marca. que cor que é o líquido?
é negro, é negro.
é negro. tá? não foi de forma gratui[ta] que a
coca-cola né-escolheu, então escolheu da forma((vários alunos conversam e riem ao mesmo
tempo))
[ é]
é::- cla::ro, mas o publicitário que faz, ele
tenta associar=
=exatamente=

Ainda no que se refere ao episódio 3, podemos reforçar que a escolha – quer
seja do gênero transgressor, quer seja da imagem e das cores – não é aleatória, uma vez que
ela é comandada por interesses bem específicos e também, direcionada a um público
específico. Para que haja a percepção disso por parte do aluno, o professor precisa reconhecer
que “o meio em que o ser humano vive e no qual ele se acha imerso é muito maior que seu
ambiente físico e seu contorno imediato, já que está envolto também por sua história, sua
sociedade e seus discursos.” (MARCUSCHI, 2008, p.173). Logo, esses fatores influenciarão a
leitura e a interpretação de textos, no nosso caso, de publicidades.
No capítulo 1, afirmamos que as experiências dos alunos jovens e adultos devem
ser acolhidas pelos professores, pois eles trazem para o contexto escolar conhecimentos
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prévios advindos de suas vivências como cidadãos trabalhadores e inseridos – mesmo que
ainda “excluídos” intelectualmente – na sociedade. A aluna Magali, ao afirmar que a CocaCola se preocupa com o meio ambiente por priorizar a distribuição dos produtos em
embalagens recicláveis, sinalizou com “aspas no ar” que essa preocupação não se dá de modo
sincero, pois, na realidade, a preocupação da empresa é vender um produto “ecologicamente”
aceito. Ela associou a preocupação com o meio ambiente ao evento “Rio + 20” e fez isso de
modo bastante crítico. Vejamos o episódio 4:

Episódio 4: Conhecimentos prévios sobre a preocupação com o meio ambiente [04:07-21
– 35-36]
07 Magali: Uma classe pobre.
08 Marcos: Uma classe humilde, pobre.
09 Profa:

uhm, pobre. E ele teve sucesso, como
comentaram=
10 Marcos: =certo porque ele acreditou no sonho=
11 Profa:

=ãhm. e que::m
sonho?
12 Magali: a coca-cola.

tá

ajudando

a

realizar

vocês

esse

13 Magali: reciclando.
14 Profa:
15
16
17
18
19

perfeito. tá é a coca-cola como uma empresa
<preocupada> com o meio ambiente é essa a ideia
que eles querem passar pra ge:nte preocupado
((risos)) com o- eu devia ter te filmado
((risos)), depois eu tenho que lembrar que você
fez assim ((risos)), tá preocupada com o meio
ambiente, ela pega uma pessoa de uma classe
baixa, [bem baixa]
20 Magali:
[bem baixa]
21
((risos))
35 Magali: Você acha que eles estão <preocupados> com a
36
rio mais vinte? ah, paraUma outra questão, que pode ser observada no início do episódio 4, diz respeito à
classe econômica do Tião Santos. Os alunos Magali, Marcos e Mônica identificaram-na
prontamente, como pode ser visto nas linhas 07 e 08, e destacaram a intenção da publicidade
de mostrar uma história de sucesso. Houve ainda comentários relacionados a personagens
negros que participam de novelas e assumem, em geral, papéis de empregados ou de escravos,
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o que retoma a questão do preconceito já comentada. Assim, novamente, o conhecimento
trazido pelos alunos se manifestou de maneira produtiva para a interpretação do anúncio.
Ao propormos, no final da sequência didática, uma discussão referente aos valores
embutidos no anúncio publicitário (preocupação em reciclar produtos e dar oportunidades a
quem vive do lixo), verificamos (ver episódios 3 e 4) que os alunos compreenderam que tais
valores foram expostos sobretudo para divulgar a marca Coca-Cola. Isso comprova que a
análise de publicidades, aliada ao conhecimento prévio dos alunos, contribui para que eles se
tornem leitores mais críticos (ou talvez menos inocentes) no que diz respeito aos recursos
utilizados para vender um determinado produto. Basta criar oportunidades de interação, para
que os alunos se revelem como leitores não tão ingênuos assim.
Quanto ao público-alvo da publicidade, a princípio, o aluno Marcos não
percebeu o direcionamento feito pelo anúncio, pois afirmou que ele se destinava a “todos”.
Faltou-lhe talvez a percepção de que o discurso e a lingua(gem) que o veicula não são neutros,
mas produzidos para um público-alvo específico, com a finalidade de conduzi-lo/induzi-lo à
compra do produto anunciado. Vejamos o episódio 5:
Episódio 5: Generalização quanto ao público-alvo [04:53-60 – 05:01]
53
54
55
56
57
58
59
60
01

Marcos:
Profa:
Marcos:
Gisele:
Profa:
Magali:

=eu acho que ela quer atingir todos.
uhm.
Todos os público, né? Todos os público, né?
Será que dá pra tiráuhm. Mas pelo depoimento do tiãoa gente tem que vê as pessoas que traba-, que
trabalham ali com ele, né:, no dia a dia.
Profa: uhm.
Magali: que trabalham com o lixão.
Em seguida, Magali e Marcos, focalizando as pessoas que trabalham no lixão

como pessoas comuns, perceberam que, de certa maneira, o uso de um nome comum (no caso,
de um apelido: Tião) é uma estratégia para atingir um maior número de pessoas, que, dessa
forma, se identificam com o modelo. Isso se verifica no seguinte episódio:
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Episódio 6: Uso do nome próprio para indicar proximidade [06:05-25]
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Profa:
Marcos:
Profa:
Magali:
Magali:
João:
Profa:
Fran:
Profa:
Magali:
Profa:

22 Marcos:
23 Profa:
24
25

Essa questão é:: do depoimento, é pra mostrar o
quê? a realidade. então vejam pelo nome dele.
tião é o quê? é o nome dele?
Não.
É o quê?
[tião]
[tião]
É o apelido.
Ãhm. como ele deve chamar.
sebastião.
Uhm. santos é um sobrenome comum?
Sim.
não tão quanto silva, mas santos é comum. e o
que que ele pede, a gente não tem certeza se
esse rapaz <realmente> tem o apelido tiã:o
santos. ele pegou o apeli::do. e o apelido
quando a gente trata pessoas pelo apelido é
porque a gente tem o quê?=
=intimidade=
=intimidade. então é pra você lei:tor se sentir
como o tiã:o e acreditar nos seus sonhos que,
se o tião conseguiu você também=

Com o anúncio publicitário em foco, o professor poderá trabalhar com a autoestima dos alunos da EJA, que muitas vezes se fazem de “coitadinhos” ou são vistos como
tais pelos professores que atuam nessa modalidade de ensino, podendo-se dar destaque à
persistência nas atitudes de Tião, como podemos observar em: “Se você quer algo, todo dia
tem que acordar e dormir com o seu objetivo na cabeça”. O educador poderia, por exemplo,
associar as dificuldades e o esforço de Tião Santos para conseguir realizar o seu sonho, com
os obstáculos enfrentados pelos alunos para frequentar um curso noturno, depois de uma
jornada de trabalho, a fim de obter um diploma que lhes permita ascender socialmente. Isso
também não se configura, em certa medida, como a realização de um sonho?
A aluna Magali logo percebeu a intenção comunicativa do anúncio publicitário
em mostrar que existe a possibilidade de crescimento por parte de todas as pessoas que
tenham uma vida semelhante à de Tião Santos. Com isso, ela antecipou o questionamento
referente à escolha do depoimento para divulgar a marca Coca-Cola. Vejamos:
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Episódio 7: Percepção prévia da intenção comunicativa e identificação do depoimento
com a realidade [05:03-06]
03 Magali: pra mostrá pras pessoas que do mesmo jeito que
04
ele conseguiu, outras pessoas também pode
conseguir.
05 Profa: Quem, tá proporcionando o sonho de sucesso do
tião?
06 Marcos: A coca-cola.
A partir desse episódio, constatamos que Magali percebe o “jogo publicitário”:
focalizar uma situação real e próxima de muitas pessoas que se encontram numa situação de
extrema pobreza para mostrar que elas podem espelhar-se em Tião Santos para vencer na
vida. Vejamos como isso se dá num outro trecho (Episódio 8):

Episódio 8: Experiência real [05:19-31]
19 Profa:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Magali:
Profa:
Magali:
João:
Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
Magali:
Profa:

porque será que é um depoimento, não é outro
gênero.
sei lá porque esse daí- ele ter vencido.
ãhm.
Isso. por ter vencido=
=não. não. Pra todo mundo pensáuma experiência né, da vida.
por ter vivido=
=a pobreza. por ter sentido na pe:le- o que
aconteceu com ele.
ãhm. por ser uma experiência real.
Real. é.
então é um mode:lo pra identificar com várias
pessoas que têm a mesma situação do tião. fala.
quer falar?

Retomamos aqui as três funções da EJA: reparar, equalizar e qualificar para
ilustrar que todos os envolvidos nessa modalidade de ensino – escola, professores, alunos e
poder público – ainda têm um longo caminho a percorrer para que tais funções sejam, de fato,
atingidas. À escola cabe reconhecer o público diferenciado que retorna aos estudos e auxiliálos, oferecendo-lhes materiais e métodos mais condizentes com a sua realidade. Os
professores, mesmo que sem uma formação adequada, devem buscar alternativas para motivar
jovens e adultos, tomando-os como sujeitos ativos, cuja experiência de vida não pode
simplesmente ser ignorada ou desprezada. Como afirma Buzzo (2003, p. 15), “a validação do
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que se aprendeu fora das carteiras escolares é uma das características da flexibilidade
responsável, que pode aproveitar saberes nascidos desses fazeres”. Aos alunos,
independentemente dos motivos que os trazem de volta à escola, cabe não desistir perante as
primeiras dificuldades. Quanto ao poder público, se realmente ele pretende reparar, equalizar
e qualificar jovens e adultos, deve investir em materiais adequados e na formação
(continuada) dos profissionais que atuam na EJA.
De modo geral, a situação da educação no país deixa muito a desejar, pois os
esforços para aprimorá-la, infelizmente, são a muito longo prazo. Por isso, como professores,
temos que agir aproveitando, como sugere Buzzo (2003, p.44-45):

(...) todo o material que nos chega em mãos, como a doação de revistas Veja
para as escolas, particularmente para as turmas da EJA. Se a leitura de bons
livros é praticamente impossível, por falta de recursos e de uma biblioteca
equipada e atualizada, para atender às necessidades e interesses de jovens e
adultos da nossa instituição, por exemplo, podemos utilizar essas poucas
revistas e solicitar que os alunos tragam para a “sala ambiente” outros
exemplares de jornais e revistas. Diante desse material, podemos comparar os
temas atuais, seus diferentes tipos de abordagens, de enfoques, o que pode
favorecer o surgimento de mais e melhores posicionamentos, questionamentos
e estabelecimento de relações.

No episódio 9, o aluno Marcos utilizou-se do texto em destaque “Onde existia um
fim, eu vi o começo” para iniciar o seu discurso. Associamos essa estratégia ao
“gerenciamento de vozes”, ou seja, o discurso veiculado no texto é empregado no próprio
discurso do aluno como motivação para iniciar um comentário referente ao texto, sem que ele
tenha sido instigado a isso. Vejamos o episódio:

Episódio 9: Citação de informações textuais para a interação [06:30-44]
30 Marcos: agora tem uma coisa aqui, que eu achei muito
31
interessante nessa propaganda=
32 Profa: =uhm=
33 Marcos: =porque se-, por exemplo onde existe, onde
34
existia um fim, eu vi um começo ((alguns alunos
35
riem)) quer dizer, quando você olha um monte de
36
pessoas no lixã:o, entendeu. no lixo, entendeu,
37
resto de alguma coisa, é praticamente o resto
de gente que ta ali, né?=
38 Profa: =uhum=
39 Marcos: =mas ali no meio daquelas pessoas tem sempre
40
alguém, alguém acredita::ndo em alguma coisa,
41
né? e de repente vai pegá ali um- um lixo, vai
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42
43
44

ganhá fama, enfim ... vai mudar de vi:da. tem
sempre ali no meio alguém que tá tentando
alguma coisa, não é?
((vários alunos conversam))
Ressaltamos a capacidade leitora de Marcos nesse episódio, o que nos revela que

ao se criar condições para a reflexão, o aluno se torna ativo no processo de aprendizagem e
nesse caso é capaz de realizar leituras críticas se posicionando perante o que se lê.
Contrapondo, desse modo, a falas/posturas preconceituosas de que o aluno da EJA não
apresenta possibilidades de fazer essas leituras críticas, basta que professores e escolas se
desvencilhem de posturas retrógradas e reducionistas para que o potencial desses alunos seja
acionado.
O professor regente, que, como já foi mencionado, nos auxiliava com anotações
durante as aulas, registrou as contribuições dos alunos, a fim de que pudéssemos analisar se
os trechos selecionados por eles seriam, de fato, representativos do gênero depoimento.
Inicialmente, os alunos tiveram dificuldades na identificação das pistas linguísticas e textuais
que conduziam a esse gênero, questionando se poderiam destacar apenas uma palavra ou
frase. No entanto, depois que analisamos o que foi destacado por eles como indicadores do
gênero depoimento, consideramos que a atividade foi realizada com sucesso. Destacamos a
seguir, os trechos marcados, seguidos da identificação dos quatro alunos participantes:
1- “Tião cresceu vendo a família trabalhando duro no lixão.”
2- “Acreditou num futuro (...)”
3- “Quando fundei isto aqui, debocharam da minha cara, todo mundo dizia que não ia dar
certo. Se você quer algo, todo dia tem que acordar e dormir com seu objetivo na cabeça.”
4- “Com o apoio de histórias como a do Tião (...)”

Os trechos 1 e 4 foram marcados por todos, Marcos e Magali marcaram o trecho 2
e Fran e Marcos, o trecho 3.
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5.4. Discussão dos resultados e avaliação da experiência

O trabalho com a SD foi elaborado a partir da descrição e definição dos problemas
e dificuldades dos alunos e em relação às características que devem ser ensinadas do gênero
em questão. Na escolha das atividades foram consideradas: as capacidades leitoras dos alunos,
o nível escolar da EJA e o gênero trabalhado. Outra influência sobre a construção das etapas
da SD foram as características histórico-culturais particulares da turma, já apresentadas nessa
tese, que também determinaram intervenções didáticas diferenciadas.
Considerando que essa proposta pode ser adequada para o ensino de leitura na
EJA, as SD construídas foram organizadas a partir de uma sensibilização do aluno às
situações de comunicação em que a leitura do gênero acontece, seguida das atividades
específicas de trabalho com as características do gênero a serem ensinadas com a leitura de
textos do gênero transgredido.
Em síntese, o quadro teórico em que nos baseamos para o ensino-aprendizagem da
intergenericidade na EJA através de SD envolveu:

a) Uma concepção de linguagem considerada em sua dimensão discursiva e sóciohistórica;
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.

Embora na EJA haja muitos obstáculos para que as atividades de leitura sejam
produtivas, consideramos que os resultados obtidos com as aulas referentes aos anúncios do
cartão Bradesco e da Coca-Cola foram satisfatórios. Isso se deve, entre outras coisas, ao fato
de a professora-pesquisadora ter percebido que o reconhecimento dos gêneros captados –
carta e depoimento – esteia-se em conhecimentos prévios, advindos das experiências extraescolares dos sujeitos de pesquisa. Reforçamos que nada na publicidade ocorre por acaso;
mesmo os gêneros captados o são por algum motivo: por exemplo, aproximar-se do
leitor/consumidor, surpreendê-lo, diverti-lo etc para levá-lo, enfim, a adquirir o produto que
lhe é oferecido (ou, pelo menos, querer adquiri-lo).
Já o texto não verbal (a imagem), quando bem explorado (mesmo que de forma
rápida, como foi feito), auxilia na construção do sentido, juntamente com o texto verbal,
formando com ele uma unidade: um texto verbovisual. Por exemplo, no anúncio do cartão
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Bradesco, procuramos levar os alunos a perceber que a imagem de uma folha de caderno, com
uma mensagem escrita à mão (elementos não verbais), somava-se aos elementos verbais
presentes (marcas linguísticas como localização, data, vocativo etc) na identificação do
gênero carta.
Verificamos, já no início das participações orais referentes à publicidade da CocaCola, que os alunos foram capazes de reconhecer que se tratava de um texto publicitário, com
a função maior de divulgar/vender um produto (ainda que com outro formado: o de
depoimento), e de identificar o produto anunciado (graças, sobretudo, à imagem),
relacionando-o ao slogan. No entanto, quanto ao público a que o anúncio se destina, eles, via
de regra, generalizaram (“a todos”, “a qualquer um”), sem associarem o produto anunciado ao
público-alvo pretendido. Também não perceberam a relação entre o suporte e o anúncio,
considerando que, no caso do Cartão Bradesco, houve uma mala direta via correio e, no caso
da Coca-Cola, um anúncio que – embora possa ser encontrado em suportes mais acessíveis –
estava na revista TAM nas Nuvens, distribuída aos passageiros dessa empresa aérea.
A captação de um outro gênero para compor os anúncios foi facilmente
reconhecida pelos alunos, tendo em vista tratar-se de gêneros do seu cotidiano: carta e
depoimento. Porém eles tiveram certa dificuldade em perceber os efeitos de sentido (inclusive
persuasivos) resultantes do uso desse recurso, sendo necessária nossa intervenção. Mesmo
assim, não podemos deixar de admitir que a proposta de se trabalhar a leitura de outros
gêneros pelo viés da publicidade permite que os alunos em geral – e não apenas os da EJA –
se tornem leitores mais competentes, ainda que inicialmente não compreendam a captação de
outro gênero como mais uma estratégia publicitária. Segundo Marcuschi (2008, p.242),
Os efeitos de sentido são produzidos pelos leitores ou ouvintes na relação com
os textos, de modo que as compreensões daí decorrentes são frutos do trabalho
conjunto entre produtores e receptores em situações reais de uso da língua. O
sentido não está no leitor, nem no texto, nem no autor, mas se dá como um
efeito das relações entre eles e das atividades desenvolvidas.

Ainda segundo Marcuschi (2008, p. 166), “é provável que a intergenericidade seja
uma situação bem mais natural e normal do que imaginamos, e os textos convivam em geral
em interação constante”, afirmação com que concordamos integralmente. Os diagramas
abaixo, inspirados nesse autor, permitem visualizar a ocorrência da intergenericidade, mesmo
que a distinção entre formas e funções não fique muito clara e ele se limite a apontar o
diálogo entre textos específicos (e não entre gêneros).
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Diagrama 1

Função do Gênero A

publicidade cartão Bradesco

publicidade no formato de
uma carta

Forma do Gênero A _____________________________________ Forma do Gênero B
carta

Função do Gênero B

Diagrama 2

Função do Gênero A

publicidade Coca-Cola

publicidade no formato de
um depoimento

Forma do Gênero A _____________________________________ Forma do Gênero B

depoimento

Função do Gênero B

O exame dos aspectos pragmáticos e discursivos foi o que mais contou com os
conhecimentos prévios dos alunos. Como vimos, eles foram capazes de relacionar
experiências reais (anúncios na TV que fizeram produtos acessíveis se tornarem mais caros e
relato de pessoas menos favorecidas que obtiveram sucesso reciclando o lixo) aos
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textos/anúncios lidos. Essa postura mais consciente ocorreu também quando foram
mencionadas as “verdadeiras” qualidades dos produtos (cartão de crédito Bradesco e CocaCola), fazendo com que os alunos refletissem se realmente tudo o que se descrevia sobre o
produto era pertinente.
Quanto aos aspectos gramaticais e intersemióticos, no caso do cartão Bradesco,
eles não tiveram muitas dúvidas para apontar a marcação temporal (passado), indicativa de
sequências narrativas, na carta propriamente dita e para distinguir o momento do texto em que
houve a passagem para a publicidade (uso de verbos no presente do indicativo e no
imperativo, indicando injunção: conselho ou sugestão, para marcar sequências de outro tipo:
expositivas e argumentativas). No caso da Coca-Cola, identificaram o discurso direto,
marcado entre aspas, para sinalizar a fala de Tião e foram capazes de associar o relato de
sucesso (texto verbal) com a imagem: o largo sorriso de Tião, a cabeça erguida e o olhar
voltado para o horizonte. Ao serem, pois, incentivados a buscar pistas linguísticas e não
linguísticas (visuais) nos textos publicitários estudados, eles conseguiram sinalizar pelo
menos alguns elementos que remetiam aos gêneros carta e depoimento.
Outro fator que nos chamou a atenção refere-se ao uso social do gênero
publicidade. Devido à exposição a que os alunos são submetidos cotidianamente, seja na
mídia impressa (cartazes, folhetos, revistas etc.) seja na mídia eletrônica (televisão, internet
etc.), precisamos, como professores, articular suas práticas sociais aos objetos escolares.
Nessa perspectiva, ao levá-los a interpretar/compreender como se constituem os anúncios
publicitários atuais, com certeza, contribuiremos para que eles se tornem leitores mais
competentes, e por conseguinte, consumidores menos influenciáveis. Portanto, o tratamento
dado aos gêneros em sala de aula não deverá contemplar apenas a construção composicional,
ou seja, limitar-se às suas propriedades formais, mas investir – principalmente – em suas
características sóciodiscursivas e seus propósitos comunicativos, uma vez que a função tem
precedência sobre a forma na determinação final de um gênero.
Por esse viés, a questão da ideologia, presente em ambos os anúncios, porém mais
evidente na publicidade da Coca-Cola, permitiu-nos analisar o preconceito quanto à cor e à
condição social e discutir a estratégia adotada pela empresa para se mostrar não apenas
preocupada com a preservação do meio ambiente (posição politicamente correta), mas
também – e principalmente – como facilitadora/parceira das pessoas que têm um sonho na
vida, mesmo que elas sejam negras e pobres.
Assim, acreditamos ter conseguido, inicialmente, conscientizar os sujeitos da
pesquisa para que eles se tornassem mais críticos como leitores de publicidades e atentassem
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para a influência que a ideologia do consumo pode ter sobre as pessoas, tornando-as
vulneráveis diante de tantos benefícios oferecidos por determinados produtos.
Observamos que, ao longo da experiência, a percepção dos alunos foi se aguçando
não apenas em relação à criticidade, mas também no que diz respeito à identificação de
diferentes gêneros, com suas características básicas. É claro que precisaríamos de mais tempo
para torná-los, de fato, leitores (e também produtores de textos) mais competentes.
Consideramos, no entanto, que, com o trabalho envolvendo a intergenericidade, via anúncios
publicitários, demos um pequeno – mas significativo – passo nesse sentido.
Aliás, um dos motivos que nos levou a refletir e a pesquisar sobre o gênero
publicidade como instrumento de ensino-aprendizagem foi a falta de motivação para a leitura
por parte da grande maioria dos alunos que chegam à EJA. Segundo Buzzo (2003, p.35), uma
das metas básicas da Educação em todos os países se refere ao estímulo à leitura. De modo
específico, “o aluno da EJA deve aprender a decifrar, compreender, escolher, traduzir, interagindo
com o texto, com a finalidade de se tornar um leitor que compreende uma mensagem e faz uma coenunciação resultante da possibilidade simbólica do evento texto”.

Nessa perspectiva, não podemos deixar de destacar a importância da escolha e da
preparação do texto que será lido em sala de aula, pois o professor, como mediador da leitura,
deverá prever possíveis dificuldades dos alunos e propor estratégias que os auxiliem a superar
essas dificuldades e que, ao mesmo tempo, atenuem as diferenças quanto aos conhecimentos
prévios, linguísticos, discursivos e culturais trazidos por esses alunos do seu meio social.
Portanto, os textos que serão trabalhados em sala de aula devem considerar, antes de mais
nada, a realidade desses alunos, já que, conforme afirma Buzzo (2003, p. 141), a leitura, para
eles, “nem sempre é um ato agradável, seja pelas habilidades requeridas (atenção,
concentração, acuidade, perseverança, etc.), seja pelo momento pessoal (emocional), seja
pelos interesses que os motivam, nem sempre atendidos pelo texto, etc”.
Ainda destacamos que a intergenericidade na publicidade deve se constituir uma
etapa inicial, de motivação e dinamicidade para o ensino da leitura. Mas, é também primordial
que os alunos se confrontem aos outros textos, e, notadamente, aos textos maiores, mais ricos,
como os da literatura, das ciências, os artigos científicos, a crítica, etc., em suma, os gêneros
secundários de que fala Bakhtin. Desse modo, haveria a real inserção dos alunos, e não apenas
nos textos lúdicos da publicidade “transgressora”.
Podemos dizer que conduzir essa experiência, sobretudo no início, foi uma tarefa
árdua, devido às expectativas criadas pela pesquisadora e à dura realidade da clientela
envolvida: alunos jovens e adultos sem muita prática de leitura. Não foi fácil, além disso,
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montar as SDs e discuti-las com o professor-regente, incentivar a participação oral de alunos
temerosos de se exporem e errar, transcrever as aulas e escolher os aspectos mais
representativos para análise. Foram muitos os desafios, mas a possibilidade de unir teoria e
prática, de pesquisar e ensinar, ao mesmo tempo, compensou o esforço empreendido. Nesse
sentido, há que se ressaltar as vantagens já apontadas da pesquisa-ação.
Embora a mudança na prática da leitura de alunos da EJA não possa ser feita do
dia para a noite, requerendo tempo e dedicação, como já sinalizamos, os resultados da
experiência aqui relatada mostram que publicidades transgredidas podem ser um excelente
instrumento de ensino-aprendizagem não apenas para o aprimoramento da habilidade de
leitura (crítica), mas também para o acesso a diferentes gêneros que circulam socialmente.
Apesar de o gênero publicidade ter sido o escolhido para a pesquisa, a preocupação
maior com as turmas de EJA, por todos os motivos apresentados durante o trabalho, é o
ensino da leitura, isso se justifica pela dificuldade de interpretação de estratégias linguísticodiscursivas e textuais. Acreditamos que é justamente essa dificuldade que precisa ser
trabalhada, e isso leva tempo, exige conhecimento extra-linguístico; além disso, o
comprometimento com a frequência às aulas pode ser o principal fator que dificulta o aspecto
processual requerido em atividades que envolvam a leitura.
De certa forma, os questionamentos propostos nas SDs para as análises dos
anúncios publicitários já se configuram como uma sistematização das estratégias de leitura.
Apontamos como sugestão como o ensino da leitura pelo viés de publicidades poderia
ocorrer:

1- Escolher publicidades do universo de referência dos alunos que captam outros
gêneros.
2- Expor gêneros de fácil reconhecimento num primeiro momento e que se
complexifiquem a posteriori.
3- Reconhecer as características da publicidade (gênero transgredido) e os
diferentes gêneros captados (gêneros transgressores).
4- Relacionar a imagem escolhida com o produto divulgado.
5- Estudar as escolhas linguístico-discursivas e textuais dentro do gênero captado
como uma estratégia persuasiva.
6- Identificar a ideologia consumista que perpassa o anúncio publicitário de
natureza persuasória com o intuito de venda, sabendo que sua simples
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explicitação/percepção não é suficiente para garantir a tomada de consciência
de sua ação social como sujeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa proposta processual de trabalho com o gênero publicidade é, de fato, como
comprovam os resultados obtidos com a experiência aqui relatada, um caminho para o
exercício da leitura não só na EJA, mas também em classes regulares. No entanto, é
importante ressaltar que, assim como não se espera que os alunos se tornem leitores
competentes do dia para a noite, uma transformação na prática docente não se dá de forma
imediata. Para isso, há um conjunto de fatores – políticos, sociais e culturais – que de forma
integrada precisa ser (re)construído. Mudar a prática de um professor requer além de interesse
e disposição, condições de trabalhos que permitam, inclusive, a seleção e a elaboração de
material a ser utilizado em sala, para além do livro didático (se houver). A própria pesquisaação suscita a ideia de mudança. O que é imprescindível, porém, é que essa mudança esteja
bem fundamentada teoricamente, para que a pesquisa-ação não se torne algo de caráter apenas
prático e imediatista. Se, por muito tempo, a escola priorizou a teoria em detrimento da
prática e da experiência do aluno, não lhe cabe agora o movimento inverso. O ideal é,
portanto, o equilíbrio entre teoria e prática.
Um dos principais papéis da escola – senão o principal –, independentemente da
modalidade de ensino, é a ampliação da competência leitora, principalmente dos gêneros da
esfera pública. Leitores críticos e engajados são o reflexo de atividades desenvolvidas por
professores comprometidos com uma proposta de leitura transformadora – e não meramente
reprodutora – que os habilite para a leitura de textos verbais e não verbais. Para isso,
destacamos a importância da utilização, em sala de aula, de textos de mídia, sobretudo
publicidades, já que o acesso a esses textos faz parte da realidade dos alunos. Tais textos
propiciam uma “leitura de mundo” que rodeia o cidadão, capacitando-o, de maneira geral, a se
reconhecer como sujeito pensante no contexto escolar e fora dele.
Outro aspecto relevante a ser trabalhado com os alunos é o (re)conhecimento dos
mecanismos linguísticos e discursivos que, fundamentalmente argumentativos (já que a
argumentatividade está inscrita na língua, como diria KOCH (1989), inspirada em DUCROT),
funcionam no texto em geral, mas especialmente na publicidade, como estratégias
persuasivas. Assim, eles se tornarão capazes, entre outras coisas, de perceber a manipulação
que a ideologia de consumo exerce sobre as pessoas, e desvencilhar-se dela. Nessa
perspectiva, compartilhamos a ideia de que “o sentido não está no texto, mas se constrói a
partir dele, no curso de sua interação” (KOCH, 2007, p. 25), ou seja, o sentido é co-
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construído, considerando-se a tríade autor-texto-leitor. Essa construção de sentidos se dá,
entre outros mecanismos, pela ativação de determinadas estratégias sociocognitivas advindas
dos conhecimentos prévios que o leitor aciona ao se deparar com o texto. Desse modo,
permitir que ele faça uso do seu repertório (linguístico, discursivo, cultural) para identificar
imagem, texto e suporte como construtores dos sentidos contribuirá para o seu
amadurecimento.
Podemos dizer que, nos dias atuais, para compreender o mundo e o outro, é
preciso ser um leitor competente, interagindo com o texto e com o contexto, ou seja,
tornando-se ativo perante as leituras feitas cotidianamente. Não se trata de um leitor ideal,
mas cooperativo, no sentido de se posicionar como sujeito histórico-social diante do que lê,
podendo esse posicionamento ser consensual ou divergente. De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (MEC, 1998):
(...) a escola deve assumir o compromisso de procurar garantir que a sala de
aula seja um espaço onde cada sujeito tenha o direito à palavra reconhecida
como legítima, e essa palavra encontre ressonância no discurso do outro.
Trata-se de instaurar um espaço de reflexão em que seja possibilitado o
contato efetivo de diferentes opiniões, onde a divergência seja explicitada e o
conflito possa emergir; um espaço em que o diferente não seja nem melhor
nem pior, mas apenas diferente, e que, por isso mesmo, precise ser
considerado pelas possibilidades de (re)interpretação do real que apresenta um
espaço em que seja possível compreender a diferença como constitutiva dos
sujeitos (BRASIL, 1998, p. 48)

Assim como os objetivos para as atividades de leitura deverão estar claros para os
alunos, a contextualização dos textos trazidos para essas atividades também deverá ser
explicitada: Em que suporte o texto foi veiculado? Quando? Para que tipo de leitor? Que
estratégias persuasivas estão presentes no texto? No caso da publicidade, por exemplo, com
que objetivo(s) se divulga um produto por meio de um outro gênero?
No que se refere especificamente à EJA, a mediação do professor no trabalho com
a leitura não deve consistir apenas na escolha de textos adequados ao perfil do alunado. Se ele
opta por trabalhar com os gêneros de discurso pelo viés da intergenericidade (ou da
transgressão), priorizando a publicidade, como fizemos, cabe-lhe desenvolver um trabalho
cuidadoso tanto com o gênero transgredido (a publicidade) quanto com os transgressores
(carta, depoimento, receita culinária etc.), não apenas para que os alunos aprendam a operar
produtivamente com eles – percebendo suas regularidades e desvios –, mas também para que
consigam perceber que tais gêneros, quando escolhidos para divulgar um produto,
relacionam-se com ele de modo a se constituírem em mais uma estratégia de venda. Em
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outras palavras: cabe ao professor intermediar a relação entre os anúncios publicitários e os
alunos da EJA. Com a entrada de vários textos, de diferentes gêneros, em sala de aula, será
possível ampliar e aprimorar a capacidade de leitura dos alunos, porém, essa ampliação e
aprimoramento não ocorrerão de modo imediato, o professor deverá insistir e não esperar que
os alunos tenham respostas similares às de um analista de gêneros.
Para que ocorra essa “verdadeira” mudança educacional, além de nos afastarmos
da educação tradicional – que, em muitos aspectos, privilegia uma aquisição fragmentada de
conhecimento e uma abordagem predominantemente metalinguística – devemos considerar a
realidade dos alunos da EJA, de modo a partir do conhecimento de “vida-vivida de cada um e
de todo o grupo” (BRITTO, 2007, p.77). Isso contribuirá, sem dúvida alguma, para torná-los
leitores proficientes e críticos, capazes de se engajar nas múltiplas práticas letradas do nosso
dia a dia. Em suma, essa mudança educacional pode – e, a nosso ver, deve – partir dos
gêneros que circulam socialmente. Transpondo-os para a sala de aula e explorando-os em
todo o seu potencial, o professor propiciará aos alunos um avanço significativo em suas
práticas de leitura. Foi o que buscamos fazer com um desses gêneros: a publicidade, que tem a
vantagem de, dada a sua flexibilidade, dialogar com muitos outros gêneros (do mesmo
domínio – o midiático – ou de outros domínios).
Para que a intergenericidade, via textos publicitários, possa se tornar um exercício
significativo de leitura, nas aulas de Língua Portuguesa, para os alunos da EJA, é preciso
contar com professores que saibam adequar os textos às necessidades e aos interesses reais
desses alunos, de acordo com a disponibilidade de recursos da escola (xerox, DVD, datashow,
jornais, revistas, etc.). De acordo com Lara (2010, p.65-66), a inserção da noção de
transgressão (intergenericidade) na sala de aula deve seguir três etapas: 1) familiarização com
as concepções de gêneros e transgressão (intergenericidade); 2) exploração conjunta
(professor/alunos) dessas noções em textos empíricos; 3) livre escolha pelos alunos de
publicidades transgredidas e sua análise com autonomia. Acrescentamos uma 4ª etapa, que
seria: 4) percepção da ideologia de consumo associada à escolha do gênero transgressor.
Além disso, considerando a complexidade da EJA, apontamos para a necessidade
de pesquisas que auxiliem na formulação de políticas públicas e de diretrizes educacionais
exequíveis – não utópicas ou distantes da realidade desses alunos – que permitam
intervenções pedagógicas em prol de um ensino de qualidade. Isso deve começar por uma
formação específica do professor de EJA. Não basta apenas oferecer-lhe cursos rápidos de
aperfeiçoamento; é preciso investir nesse professor, dar-lhe uma formação continuada para
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que ele possa desenvolver uma prática de leitura condizente com as necessidades das turmas
de EJA.
A proposta da presente pesquisa, ao trabalhar o gênero publicidade e, mais
especificamente, a intergenericidade como estratégia de ensino-aprendizagem da leitura na
EJA, mostra-se atraente, devido à plasticidade e à dinamicidade do gênero em foco, o que
permite que, por meio dele, se estudem também outros gêneros. Nesse sentido, destacamos
que nossa preocupação não foi tanto a de que os alunos nomeassem adequadamente o gênero
transgressor, mas, sobretudo, a de que o identificassem como (mais) uma estratégia inovadora
de persuasão para divulgar um dado produto.
Como na perspectiva bakhtiniana, os gêneros frequentemente se imbricam (já que
eles são apenas “relativamente estáveis”), a intergenericidade “não deve trazer dificuldade
alguma para a interpretabilidade, já que impera o predomínio da função sobre a forma na
determinação interpretativa do gênero, o que evidencia a plasticidade e dinamicidade dos
gêneros” (MARCUSCHI, 2008, p.166). Ainda nas palavras do autor,

É bastante comum que órgãos de imprensa usem as contaminações de gêneros
ou se proceda à hibridização como forma de chamar mais a atenção e motivar
a leitura. De algum modo, parece que essa estratégia tem o poder quase
mágico de levar pessoas a interpretarem muito mais e com mais intensidade o
que ali está. (op.cit., p. 168)

Podemos dizer que, a partir das SDs, houve, de modo geral, um fácil

reconhecimento pelos alunos da EJA dos gêneros transgressores nos textos publicitários em
que ocorre a intergenericidade. Isso se deu, sobretudo, por se tratar de gêneros do seu
cotidiano. Há que se ressaltar, no entanto, que, quando o gênero estudado é um pouco mais
distante da realidade desses alunos (por exemplo, o testamento), eles, não sendo leitores
proficientes, encontram dificuldades no seu reconhecimento, cabendo, nesse caso, uma maior
intervenção do professor (por exemplo, apresentando-lhes um testamento autêntico ou
discutindo com eles as características básicas desse gênero, a partir da tríade bakhtiniana:
conteúdo temático/estilo (verbal)/construção composicional, acrescida da função). Por isso,
reiteramos a necessidade de um trabalho mais intenso de leitura com publicidades
transgredidas por acreditarmos que o ensino dos gêneros pelo viés da transgressão, devido ao
seu caráter dinâmico e plástico, como já afirmamos mais de uma vez, pode contribuir para o
aprimoramento da leitura na EJA e mesmo fora dela, em classes regulares. Fica aqui o registro
da nossa – modesta – contribuição nesse sentido.
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Pelo fato de a presente pesquisa tratar de uma temática relativamente nova ou
ainda pouco explorada na EJA, reforçamos a importância da valorização da diversidade social
e cultural para a construção do conhecimento prévio em prol da compreensão dos efeitos de
sentido produzidos pelas publicidades. Desse modo, cabe ao professor assumir o papel de
mediador entre o texto e os alunos para a construção e não imposição da significação, dando
voz aos educandos para que participem ativamente das aulas. Daí o processo interacional
texto/professor/alunos precisa possibilitar discussões que envolvam a experiência de vida de
cada aluno, para isso existe a necessidade de uma concepção de leitura como prática social e
discursiva a fim de que o trabalho de formação do professor enfoque a linguagem não apenas
como veiculadora de informações, mas também de ideologias. Além disso, para que haja
alterações nas práticas de leitura em sala de aula faz-se necessário um engajamento do corpo
docente referente aos diferentes gêneros que se manifestam nas diferentes disciplinas, ou seja,
os gêneros textuais/discursivos podem ser objetos de ensino de leitura em todas as disciplinas.
Tomamos os anúncios publicitários como instrumentos didáticos para dinamizar e
aperfeiçoar as aulas, servindo de estímulo para uma maior interação via texto entre discentes e
professor e possibilitando a construção de sentidos por meio de imagens e código verbal, pois
a imagem publicitária, de modo geral, é bastante atrativa e se torna um “auxílio” para o
desempenho do educando na leitura. Assim, a imagem pode ser trabalhada, entendendo sua
relação com o código escrito e o produto anunciado, para desenvolver o espírito crítico do
leitor. É óbvio que turmas mais preparadas poderiam ter avanços quanto à leitura das
publicidades que se utilizam de outros gêneros para divulgar seus produtos.
Destacamos que a formação continuada ou em serviço deve ser uma preocupação
das políticas públicas e que o compromisso do professor da EJA para a formação de leitores
deve considerar a experiência do jovem e adulto para a construção da significação. Isso
significa que, para que a prática de leitura avance, defendemos a elaboração de SDs para
nortear o trabalho com publicidades transgredidas, considerando a leitura como uma prática
social.

Desse modo, podemos afirmar que tanto o conhecimento linguístico como o

conhecimento textual empregados no momento da leitura tornam-se imprescindíveis para a
compreensão.
Como o assunto sobre leitura é bastante profícuo e reverbera para outras áreas do
conhecimento, não se restringindo somente à EJA, apresentamos a seguir algumas
considerações acerca do ensino da leitura pelo viés da publicidade em outras modalidades de
ensino.
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A primeira consideração diz respeito a um trabalho pautado num gênero tão
instigante, que é a publicidade, por permitir o estudo de diferentes gêneros, desde os mais
simples (cartas, receitas culinárias, histórias em quadrinhos, etc.) até os mais complexos
(anedota, testamento, poema, etc.) e por possibilitar um trabalho com leitura de modo a
avançar dos gêneros primários para os secundários. Esse estudo permitiria analisar as
capacidades de linguagem dominantes – narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações –
em cada gênero captado.
A segunda consideração deve-se à leitura de imagens feitas por crianças antes da
alfabetização, ou seja, a leitura se dá pelas imagens e é a partir delas que a criança cria uma
história. Conforme Joly (2008, p.87), “as jovens crianças contemplam de forma bem
confortável as imagens, elas as percorrem e as re-percorrem segundo trajetos modificados, ao
ponto de se lembrarem delas por quase toda sua vida”. Dessa forma, no ensino fundamental I
(1º ao 5º ano), o professor poderia apresentar publicidades referentes a produtos que fossem
de interesse da faixa etária de 6 a 10 anos, tais como: achocolatados, iogurtes, etc. e que
captassem gêneros facilmente reconhecíveis, como por exemplo: tirinhas, histórias em
quadrinhos, etc. Essas ações instrumentariam os aprendizes para perceberem a constituição do
texto como uma estratégia argumentativa, pretendendo com isso que o trabalho de leitura
possa avançar e se consolidar no ensino fundamental II (6º ao 9º ano) com gêneros mais
complexos (charge, caricatura, etc.).
Finalmente, com base nos limites dos alunos e nas possibilidades de leituras
trazidas pelas publicidades, reafirmamos a necessidade de a prática da leitura em sala de aula
ocorrer pelo viés da publicidade, já que esta se mostra como um megagênero, capaz de
absorver praticamente todos os outros gêneros.

REFERÊNCIAS

ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos do estado. Trad. J. J. Moura Ramos.
Lisboa, Presença/Martins Fontes, 1974. (título original, 1970) p. 41-52.
ANDRADE, J. Educação de jovens e adultos diante das (in)certezas de nosso tempo. In:
ANDRADE, J. de, PAIVA, L. G de. (Orgs.) As políticas públicas para a educação no
Brasil contemporâneo: limites e contradições. Juiz de Fora: UFJF, 2011. p. 222-236.
ANTUNES, I. Língua, texto e ensino: outra escola possível. 2. ed. São Paulo: Parábola,
2009.
ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. Rio de Janeiro: Ediouro, 1967.
ARROYO, M. A educação de jovens e adultos em tempos de exclusão. In: Construção
coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos. Brasília: UNESCO, MEC,
RAAAB,
2005.
p.
221-231.
(disponível
em:
unesdoc.unesco.Org./imagens/0014/001432/143238 por.pdf).
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: ______ Estética da criação verbal. São Paulo:
Martins Fontes, 1994. p. 327-358.
BARTHES, R. Rhétorique de l’image. Communications, nº 4. Paris: Seuil, 1964.
BELMIRO, C. A. Um estudo sobre relações entre imagens e textos verbais em cartilhas
de alfabetização e livros de literatura infantil. 2008. 285 f. Tese (doutorado). Universidade
Federal Fluminense.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Proposta
curricular para educação de Jovens e Adultos, 2002.
BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Ensino
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1998.

Fundamental.

BRITTO, L. P. L. O ensino da leitura e da escrita numa perspectiva transdiciplinar. In:
Correa, D. A.; Saleh, P. B. de O.(Orgs.) Práticas de letramento no ensino: leitura, escrita e
discurso. São Paulo: Parábola; Ponta Grossa, PR: UEPG, 2007. p.53-77.
BUZZO, M. G. O diário de leituras: uma experiência didática na Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Dissertação (mestrado). 2003. 170 f. Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo.
CAMPOS, E. L. F.; OLIVEIRA D. A. A Infrequência dos alunos adultos trabalhadores,
em processo de alfabetização, na Universidade Federal de Minas Gerais. Dissertação
(mestrado em Educação) 2003. Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte.
CARDOSO, S. H. B. Discurso e ensino. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica- FALE-UFMG,
2005.

161

CARRASCOZA, J. A. A evolução do texto publicitário: associação de palavras como
elemento de sedução na publicidade. São Paulo: Futura, 2004.
CARVALHO, Olgamir Francisco de; SENA, Valéria Kneipp. Fundamentos de educação de
jovens e adultos: módulo integrado II: Formação de Jovens e Adultos e qualificação para o
trabalho/Brasília: SESI-DN, 2000.
CARVALHO, N. Publicidade – A linguagem da sedução. 3. ed. São Paulo: Ática, 2004.
CHARAUDEAU, P. Langage et discours. Paris : Hachette, 1983. p.50.
________________. Le discours propagandiste. Le Français dans le Monde, n. 182. Paris,
Hachette/Larousse. jan., 1984, p. 99-103.
________________. Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção textual. In:
MACHADO, I. L. e MELLO, R. de (Orgs.). Gêneros: reflexões em análise do discurso.
Belo Horizonte: NAD/POSLIN/FALE-UFMG. 2004, p.13-41.
CHAVES, A. S. CHAVES, A. S. Gêneros do discurso e memória: o dialogismo
intergenérico no discurso publicitário. 2010. 366 f. Tese (doutorado). Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.
CORTELLA, M. S. Evasão escolar: matrícula é uma coisa, frequência, outra. In: ABC
educativa – São Paulo: Criarp Ltda, ano 5, nº 41, dezembro/04 – janeiro/05, p. 7-11.
COSTA, S. R. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
CHRISTOFOLI, M. da C. Pillon. As possibilidades de leitura na EJA. In: LOCH, J. M. de P.
et al. (Orgs.). EJA: planejamento, metodologias e avaliação. Porto Alegre: Mediação,
2009. p.75-87.
CUNHA, Conceição Maria da. Introdução – discutindo conceitos básicos. In: SEED-MEC
Salto para o futuro – Educação de jovens e adultos. Brasília, 1999.
DIONÍSIO, A. P. Gêneros textuais e multimodalidade. In: KARWOSKI, A. M. et al. (Orgs.)
Gêneros textuais: reflexões e ensino. 4 ed. São Paulo: Parábola, 2011. p. 137-152.
DI PIETRI, E. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. 2 ed. Rio de
Janeiro: Ediouro, 2009.
DOLZ, J. ; SCHNEUWLY, B. Gêneros e progressão em expressão oral e escrita – elementos
para reflexões sobre uma experiência Suíça (francófona) In: ROJO, R.; CORDEIRO, G. S.
(Trad. e Org.). Gêneros orais e escritos na escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004.
p. 41-70.
DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. Os gêneros escolares: das práticas de linguagem aos objetos de
ensino. In: ROJO, R.; CORDEIRO, G. S. (Trad. e Org.). Gêneros orais e escritos na escola.
São Paulo: Mercado de Letras, 2004. p. 71-91.

162

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita:
apresentação de um procedimento. In: ROJO, R.; CORDEIRO, G. S. (Trad. e Org.) Gêneros
orais e escritos na escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004. p. 95-128.
FIORIN, J. L. Que é ideologia? In: ___ Linguagem e ideologia. 8. ed. São Paulo: Ática,
2007. p.26-31.
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. 3. ed. Rio de Janeiro: R. J. Forense- Universitária,
1967. (Trad. de L’archéologie du Savoir, 1969).
FRAIDENRAICH, V. Em segundo plano. Revista Nova Escola. Edição Comemorativa - 25
anos, Editora Abril, ano XXVI, nº 239, jan./fev.,2011. p.122-123.
FREIRE, P. A importância do ato de ler – em três artigos que se completam. São Paulo:
Cortez, 1982.
GADOTTI, M. Perspectivas Atuais do Educador. Porto Alegre, Artes Médicas Sul, 2000.
GENTIL, V. K. EJA: contexto histórico e desafios da formação docente. Revista Pesquisa e
Práticas Educativas. Disponível em:
http://dreaaraguaina.com.br/educ_diversidade/fc_eja/Municipios/textos_para_leitura_desafios_da_eja.pdf.
Acesso em: 30 set. 2011.
GOMES, S. dos S. Limites e possibilidades do letramento escolar: um estudo etnográfico das
práticas de leitura e das capacidades de linguagem nas disciplinas curriculares. Tese
(doutorado). 2010. 384 f. Universidade Federal de Minas Gerais.
HADDAD, S. e DI PIETRO. Escolarização de Jovens e Adultos. In: VÓVIO, Claudia Lemos;
MOURA, Mayara Patrícia; RIBEIRO, Vera Masagão. Fundamentos de Educação de
Jovens e Adultos. Módulo Integrado I. Brasília: SESI, 2001. p.69.
IRELAND, T. Educação de Jovens e Adultos. Edição 48. Disponível em:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=1477. Acesso em: 27 set. 2012.
___________. Fala, mestre! (entrevista) Revista Nova Escola. Editora Abril, ano XXIV, nº
223, junho/julho. 2009. p.36-40.
JOLY, M. Introdução à análise da imagem. (Trad. Marina Appenzeller). 14. ed. Campinas,
SP: Papirus, 2010.
JUIZ DE FORA. Secretaria Municipal de Educação. Resolução nº 026, de 26 de novembro de
2008. Da avaliação na Educação de Jovens e Adultos.
KOCH, I.G.V. Argumentação e Linguagem. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1996.
KOCH, I. V. G. , ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2007.
LARA, G. M. P. Transgressão de gêneros em textos de publicidade e propaganda no Brasil.
Stockholm review of latin american studies. Issue n. 2., nov. 2007. p. 11-24.

163

____________. Abordando os gêneros do discurso na escola: um espaço para a transgressão?
Vertentes, São João del-Rei, n. 34, p. 121-132, jul./dez. 2009.
____________. Transgredindo os gêneros do discurso: entre a teoria e a prática. SILVA,
B. A. da et al. (colaboradoras) Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2010.
LEITE, M. R. B. Bombril e Ratinho: as vozes da sedução. In: GREGOLN, M. do R. e
BARONAS, R. (Orgs.). Análise do discurso: as materialidades do sentido. 2 ed. São
Carlos, SP: Claraluz, 2003. p.99-110.
LEMOS, V. Texto publicitário em evento de leitura: a ação reflexiva e crítica do
professor. Tese (doutorado). 2005. 199 f. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. 3. ed. Campinas: Pontes,
1997.
_________________. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2001.
_________________. Diversidade dos gêneros de discurso. In: MACHADO, I. L. e MELLO,
R. de (Orgs.). Gêneros: reflexões em análise do discurso. Belo Horizonte:
NAD/POSLIN/FALE-UFMG, 2004. p.43-58.
_________________. Cenas da enunciação. POSSENTI, S.; SOUZA-E-SILVA, M. C. P.
(Orgs.). São Paulo: Parábola, 2008.
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Â. P. et al.
(Orgs.). Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. p.19-36.
_______________. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola, 2008.
MAROUN, C. R. G. B. O texto multimodal no livro didático de Português. In: VIEIRA, J. A.
et al. Reflexões sobre a língua portuguesa: uma abordagem multimodal. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2007. p. 77-107.
MARI, H.; SILVEIRA, J. C. C. Sobre a importância dos gêneros discursivos. In:
MACHADO, I. L. e MELLO, R. de (Orgs.). Gêneros: reflexões em análise do discurso.
Belo Horizonte: NAD/POSLIN/FALE-UFMG, 2004, p.59-74.
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Projeto UAI – Justiça e cidadania:
um projeto Urgente, com metodologia Ativa e pedagogia Interacionista. Curso Regular de
Suplência – Ensino Fundamental 5ª à 8ª série, 1997.
MIRANDA, F. Aspectos do cruzamento de gêneros como estratégia discursiva. In:
MARQUES, M. A. et al. (Orgs.) Práticas de investigação em análise linguística do
discurso. Braga: Universidade do Minho, 2004. p. 195-211.
_____________. Marcadores de gênero: uma pista para identificar a ficcionalização de
gêneros textuais? In: Anais do 4° Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais
– IV SIGET. Tubarão: UNISUL, 2007. p. 1045- 1055.

164

MIRANDA, M. G de; RESENDE, A. C. A. Sobre a pesquisa-ação na educação e as
armadilhas do praticismo. In: Revista Brasileira de Educação, vol. 11, n. 33, set/dez. 2006.
MOLLICA, M. C.; LEAL, M. Letramento em EJA. São Paulo: Parábola, 2009.
MUSSALIN, F. e BENTES, A. C. Análise do Discurso. In: Introdução à linguística:
domínios e fronteiras. v. 2. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 6. ed. Campinas, SP:
Pontes, 2005.
PAIVA, J. (coord.) Organização do trabalho Pedagógico na Educação de Jovens e
Adultos: Módulo Integrado IV– Brasília: SESI, 2001.
PAULIUKONIS, M. A. L. Estratégias argumentativas no discurso publicitário. In: ______:
SANTOS, Leonor W. (Orgs.). Estratégias de leitura: texto e ensino. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2006. p. 117- 129.
PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica a afirmação do óbvio. Trad. ORLANDI,
E. et al., Editora da UNICAMP, 2009.
____________ Papel da memória. In: ACHARD, P. et al. Papel da Memória. Campinas:
Pontes, 1999. p. 49-56.
PELLICANO, V. A. Formação do professor da educação de jovens e adultos compartilhando ideias. Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da Educação Programa de Desenvolvimento Educacional/PDE. Londrina, 2008. p.1-22. Disponível em:
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/677-4.pdf. Acesso em 10 fev. 2012.
PERELMAN, C. & OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado de argumentação: a nova retórica.
São Paulo: Martins Fontes, 1996.
PINHEIRO, N. F. A noção de gênero para análise de textos midiáticos. In: MEURER, J. L.;
MOTTA-ROTH, D. Gêneros textuais e práticas discursivas: subsídios para o ensino da
linguagem. Bauru, SP: EDUSC, 2002. p.259-290.
RIBEIRO, P. F. N. Estratégias de persuasão e de sedução da mídia impressa. In:
PAULIUKONIS, M. A. L.; GAVAZZI, S. (Orgs.). Texto e discurso: mídia, literatura e
ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. p. 120-131.
ROCHA, A. Publicidade e consumo. Revista Leituras da história, n. 23, Editora Escala,
2010. p.50-51.
ROJO, R. Letramento(s) – Práticas de letramento em diferentes contextos. In: ________
Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola, 2009. p. 95-121.
SACCONI, L. A. Nossa gramática contemporânea – teoria e prática. São Paulo: Escala
educacional, s/d. p.16.

165

SACKS, Harvey; SCHEGLOFF, Emanuel & JEFFERSON, Gail. Sistemática elementar para
a organização da tomada de turnos para a conversa. Veredas, v. 7, n. 12, p. 01-67 2003
[1974]. Trad. A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking for Conversation.
Language, v. 50, n. 4, p. 696-735, 1974.
SANTOS, G. Princípios da publicidade. Belo Horizonte: UFMG, 2005.
SILVA, J. M. da; SILVEIRA, E. S. da. Apresentação de trabalhos acadêmicos: normas e
técnicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
SOEK, A. M. Mediação pedagógica na EJA. In: SOEK, A. et al. (Orgs.) Mediação
pedagógica na alfabetização de jovens e adultos. Curitiba: Positivo, 2009. p.43-44.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 4. ed. Coleção temas básicos de pesquisaação) São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1947 -1988.
TRIPP, D. Action research: a methodological introduction. Educação e Pesquisa, São Paulo,
v.
31,
n.
3,
p.
443-466,
set./dez.
2005.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3.pdf. Acesso em: 19 jun. 2011.
VESTERGAARD, T.; SCHRODER, K. A linguagem da propaganda. Trad. João Alves dos
Santos. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
VIEIRA, J. A. Novas Perspectivas para o Texto: uma visão multissemiótica. In: VIEIRA, J.
A. et al. (orgs). Reflexões sobre a língua portuguesa: uma abordagem multimodal.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p.9-33.
VÓVIO, Claudia Lemos; MOURA, Mayara Patrícia; RIBEIRO, Vera Masagão.
Fundamentos de Educação de Jovens e Adultos. Módulo Integrado I. Brasília: SESI, 2001.
VÓVIO, C. L. (coord.) Viver, aprender: educação de jovens e adultos: guia do educador.
3 ed. São Paulo: Global, 2004.

ANEXOS

167

Anexo 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS PARTICIPANTES

Você está sendo convidado a participar da minha pesquisa de doutorado, sob a
orientação da Profª Drª Glaucia Muniz Proença Lara (Programa de Pós-Graduação em
Estudos Linguísticos/UFMG). O trabalho, que tem como título, “O gênero publicidade e a
intergenericidade: práticas docentes e estratégias de ensino-aprendizagem de leitura na
educação de jovens e adultos”65, pretende: 1) examinar anúncios publicitários que se mesclam
com outros gêneros (receita de cozinha, carta, poema etc) para valorizar um determinado
produto, tornando-o mais atraente para os leitores/consumidores; 2) analisar os recursos
argumentativos usados para convencer e/ou persuadir o público-alvo, sem perder de vista o
contexto em que esses anúncios foram produzidos. Meu objetivo, nos dois casos, é contribuir
para que os alunos envolvidos se tornem leitores/produtores de textos mais eficientes, críticos
e criativos.
Se você concordar em participar, deve estar ciente de que os exercícios de leitura que
fizer e os textos que produzir, durante o período de duração da pesquisa (um semestre), serão
coletados para análise. Você não estará sendo julgado por isso, uma vez que o importante para
mim não é atribuir notas, mas acompanhar passo a passo todo o desenrolar da experiência,
avaliando seus pontos positivos e negativos e observando os avanços, interesses e
dificuldades dos alunos. Não haverá, portanto, qualquer risco ou desconforto para você
durante o processo.
Esclareço que seus dados (ou seja, os exercícios e textos que fizer durante as aulas de
Língua Portuguesa) só serão utilizados em produções acadêmicas, como trabalhos de pósgraduação, artigos, apresentações em eventos etc e não serão identificados, de modo a
assegurar sua total privacidade. Em outras palavras, seu nome será mantido em sigilo.
Sua participação é voluntária, não implicando, portanto, qualquer pagamento da minha
parte. Também não haverá qualquer gasto de sua parte. Além disso, você tem a garantia de
que, em qualquer momento da pesquisa (antes, durante ou depois da sua execução), poderá
recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, o que resultará na imediata exclusão
65

Inicialmente o título da tese era “Trabalhando o gênero publicidade na EJA: uma questão de

intergenericidade”, mas devido à sugestão da banca de qualificação ocorrida em 12 de dezembro de 2011,
optamos por adotar o título sugerido na ocasião.
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dos seus dados.
Coloco-me à sua disposição para prestar esclarecimentos sobre qualquer dúvida que
você possa ter em relação à pesquisa. Abaixo, deixo minhas informações de contato, bem
como o endereço e o telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG66.
Caso você queira participar, solicito que assine o presente termo em duas vias,
manifestando o seu consentimento. Uma via do termo ficará com você e a outra, comigo.
Agradeço sua participação.
________________________________

________________________________

Dalcylene Dutra Lazarini

De acordo: Glaucia Muniz Proença Lara

Orientanda

Orientadora

Nome

do

___________________________________________________________
Telefone e/ou e-mail: __________________________
Idade: _________________________
Juiz de Fora, ________ de ______________ de 20___.
___________________________________
Assinatura

66

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PosLin)
Faculdade de Letras/UFMG
Av. Antônio Carlos, 6627 - Bairro: Pampulha - Belo Horizonte, MG
Telefone: (31) 3409-5492 - E-mail: poslin@letras.ufmg.br

COEP - Comitê de Ética em Pesquisa/ UFMG
Unidade Administrativa II - 2º andar
Av. Antônio Carlos, 6627 - Bairro: Pampulha - Belo Horizonte, MG
Telefone: (31) 3409-4592 - E-mail: coep@prpq.ufmg.br

voluntário:
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Anexo 2

EJA - desafios para orientar adultos a aprender a aprender67
- Segundo Kelvin Miller, estudantes adultos retêm apenas 10% do que ouvem , após 72

horas, entretanto, serão capazes de lembrar de 85% do que ouvem, vêm e fazem,
após o mesmo prazo. e as informações mais lembradas são aquelas recebidas
nos primeiros 15 minutos de uma aula ou palestra.
- Para melhorar estes números, faz-se necessário conhecer as peculiaridades da
aprendizagem no adulto e adaptar ou criar métodos didáticos para serem usados
nesta população específica.
- Adultos não gostam de ficar embaraçados diante de outras pessoas, por isso
adotarão postura reservada nas atividades de grupo até se sentirem seguros de
que não serão ridicularizados.
- Pessoas tímidas levarão mais tempo para se sentirem à vontade e não gostam
de falar em discussões de grupo. Elas podem ser incentivadas a escrever suas
opiniões e posteriormente mudarem de grupos, casos se sintam melhor em
outras companhias.
- As salas de aula não devem ter suas cadeiras dispostas em fileiras, mas, sim, de
modo a facilitar discussões em pequenos grupos.
- Aprender a ler e a escrever exigem tempo, paciência e participação em
situações reais de interlocução. O aluno aprender a ler e a escrever interagindo
com pessoas e com “objetos” escritos.
- Quanto maior for sua familiaridade com a língua escrita (jornais, livros,
poemas etc) e sua reflexão sobre os modos e usos da linguagem escrita maior
será a probabilidade de que rapidamente compreenda o funcionamento deste
complexo sistema de representação que é a escrita.
- Não se formam bons leitores e bons produtores de textos oferecendo materiais
de leitura empobrecidos, justamente no momento em que os alunos são iniciados
no mundo da escrita, as pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma
forma, a qualidade de suas vidas melhora com a leitura.
- Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê;
que possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos
implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos;
que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga
justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos.
CAVALCANTI, Roberto Albuquerque. Andragogia: a aprendizagem nos
adultos. Revista de Clínica Cirúrgica da Paraíba nº6, ano 4, (julho de 1999)

67

Esse material foi entregue pela coordenadora da EJA na reunião pedagógica do dia 10/11/12.
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Anexo 3

Questionário: Caracterização da escola

a) Como a escola percebe os alunos da EJA:
(
(
(

) os alunos só querem concluir o ensino fundamental
) os alunos só estão na sala para se socializarem
) os alunos são incapazes de aprender os conteúdos ministrados

b) Há quanto tempo a EJA funciona na escola?__________
c) Como a Secretaria de Educação de Juiz de Fora trata a EJA na escola?
(
(
(
EJA;
(
(

) disponibiliza recursos financeiros;
) quer que a modalidade de ensino seja extinta;
) promove encontros/reuniões específicos(as) para os professores que atuam na
) não apresenta proposta educacional para a EJA;
) somente se preocupa em verificar o número de alunos em sala.

d) Os professores da escola compartilham suas experiências com os alunos para que estes
também o façam, favorecendo, assim, a aproximação entre eles
(

) sim

( ) não

( ) às vezes

e) A maioria dos professores que atuam na EJA são:
( ) contratados
( ) efetivos
6- Quantos professores que atuam na EJA são exclusivos dessa modalidade de ensino?
___________
Dados do(a) responsável pelo preenchimento do questionário:
Idade:
Formação acadêmica:
Cargo/função:
Anos de atuação profissional:
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Anexo 4

Fonte: Claudia, jul. 2009, p. 31.
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Anexo 5

Fonte: Claudia, set. 2007.
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Anexo 6

Fonte: Veja, 10 mar. 2012, p. 12-13.
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Anexo 7

Nome (somente as iniciais): ____________________________ 8ª série da EJA
2º semestre/2011
1. Qual é o assunto do texto?

2. Que cores foram preponderantes? Essas cores têm alguma relação com o assunto?

3. Para que tipo de leitor este texto foi escrito? Por quê?

4. Onde o texto foi publicado? Há alguma relação entre o suporte e o produto? Qual?

5. Quem é a mulher que aparece no texto? Qual é a sua importância para mostrar o
produto?

6. Além das cores e da mulher, que outro recurso foi utilizado para construir o anúncio?

7. Qual é a função da pergunta na 1ª folha?

8. Existe uma frase que se repete no texto. Qual é essa frase?

9. O que representam os números 1, 2, 3 e 4 na 2ª folha?

10. Que verbos indicam as ações que devem ser feitas com o sabonete líquido?

11. Esses verbos estão em que modo? Marque com um X, a opção correta:
(

) indicativo (fatos reais)

(

) subjuntivo (fatos hipotéticos, duvidosos, incertos)

(

) imperativo (ordem, conselho, sugestão)
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Anexo 8

Questionário: Perfil do professor
Disciplina(s): _______________________

Idade: _____________________

I. Dados sobre a formação e experiência profissional
1.1. Graduação em: ______________________________________________________
1.2. Pós-graduação/Especialização em: _______________________________________
1.3. Tempo de atuação profissional: _________________________________________
1.4. Tempo de atuação profissional nesta escola: _______________________________

II. Dados sobre a prática docente
a) Em suas aulas de língua portuguesa prevalece:
( ) o ensino da gramática
( ) a leitura/interpretação de texto
( ) a produção textual
b) Sua visão quanto aos alunos da EJA é:
(
(
(
(

) os alunos só querem concluir o ensino fundamental;
) os alunos só estão na sala para se socializarem;
) os alunos são incapazes de aprender os conteúdos ministrados;
) outra. Qual? ________________________________________________________

2.3. Você dispõe de um material didático específico para a EJA?
(

) sim

( ) não

2.4. Que recursos didáticos você utiliza em suas aulas:
(
(
(
(
(

) livro didático
) quadro e giz
) retroprojetor
) xerox
) outro. Qual? _________________________________________

2.5. Em suas aulas, você aborda fatos/acontecimentos próximos à realidade vivenciada pelos
alunos da EJA:
(

) sim

( ) não

( ) às vezes
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2.6. Você se preocupa em adequar os conteúdos da disciplina ao perfil do aluno da EJA?
(

) sim

( ) não

( ) às vezes

2.7. Se você tem o costume de adaptar conteúdos às necessidades e interesses de seus alunos,
descreva como isso é feito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.8. Quais são as dificuldades que os alunos revelam na sua disciplina?
( ) ler/interpretar

(

) escrever

( ) falar

(

) fazer exercícios

2.9. Que procedimentos você adota para sanar ou, pelo menos, minimizar essas dificuldades?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.10. Que capacidades você considera importantes na leitura? Seus alunos apresentam essas
capacidades?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Anexo 9
Questionário: Perfil do aluno
Idade:_____________
Série: _____________
Profissão/ocupação: ________________________
a) Quanto tempo você esteve afastado(a) da escola?
(

) até 2 anos

(

) entre 2 e 5 anos (

) entre 6 e 10 anos (

) mais de 10 anos

b) Quais os motivos que o(a) fizeram abandonar os estudos?
(
(
(
(

) repetência
) trabalho
) desestímulo
) outro. Qual? ___________________________________________

c) Quais os motivos que o(a) fizeram retornar aos estudos:
(
(
(
(

) exigência do emprego
) necessidade de ingressar no mercado de trabalho
) incentivo da família
) outro. Qual? ____________________________________________

d) Você tem o hábito de ler?
(

) sim

( ) não

(

) às vezes

e) Marque com um X, as leituras de sua preferência:
(
(
(
(
(

) jornais
) revistas
) Bíblia
) livro (romance, ficção, etc.)
) outras. Quais? ____________________________

f) Nas aulas de língua portuguesa, o conteúdo que mais lhe interessa é:
( ) gramática
( ) leitura/interpretação de texto
( ) produção de texto
( ) todos os conteúdos anteriores
g) Você tem alguma dificuldade em:
( ) ler

(

) escrever

( ) falar

(

) fazer exercícios
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h) O que você espera que seja feito pelos professores para tentar ajudá-lo a sanar sua(s)
dificuldade(s):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
i) Você se interessa em ler textos que apresentam linguagem escrita e imagens (fotos,
desenhos etc):
(

) sim

(

) não

(

) às vezes

j) Se sua resposta foi “sim” na questão anterior, explique o motivo do seu interesse e dê
exemplos de textos desse tipo (linguagem escrita + imagem) que você lê:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
k) Onde você encontra textos constituídos de letras e imagens:
(

) revistas

( ) jornais

(

) folhetos

(

) nas ruas

l) Você tem o hábito de prestar atenção às publicidades/propagandas televisivas e
impressas:
(

) sim

(

) não

(

) às vezes

m) Descreva o que lhe chama mais a atenção em publicidades/propagandas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
n) Como leitor, você se considera:
( ) um bom leitor
( ) um leitor com algumas dificuldades

( ) um leitor mediano
( ) um leitor com muitas dificuldades
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Anexo 10

Fonte: Veja, 23 jul. 1997.
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Anexo 11

185

Fonte: Quem acontece - SP, 26 nov. 2004.
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Anexo 12

Fonte: Monet, p. 200, 2008 (Revista do Net)
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Anexo 13

Transcrição das aulas da 4ª SD
Publicidade: Cartão Bradesco
Gênero captado: carta
Participantes: Profª, Mel, Bia, Fran, Magali, João e Marcos

1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Profa:
A1s:
Profa:
Mel:
Profa:
Mel:
Profa:
Bia:
Profa:
Bia:
Profa:
Bia:
Profa:
Bia:
Profa:
Mel:
Bia:
Mel:
Profa:
A1s:
Fran:
Profa:
Bia:
Mel:
Magali:
A1s:
Profa:
Als:
Profa:
Bia:
Profa:
Mel:
Profa:
Magali:
Profa:
Magali:
Mel:
Profa:
Magali:
Mel:
Profa:
Bia:
Profa:
Bia:
Profa:
Bia:
Profa:

<vocês leram o texto>, tiveram dificuldades com o
vocabulário?
não.
tranquilo. dá pra perce:ber que texto é esse? ... o que
que é isso?
é:: uma carta de um amigo indicando o cartão
uhm. então é uma ca::rta , mais para divulgar um produto=
=isso=
=entã:o gê::nero publicidade. mas em fo:rma de carta=
=de carta.
que características, o que que eu posso mostrar, como eu
provo que isso é uma carta?
aqui ó=
=uhm=
=cep, remetente.
uhm. mais=
=endereço, nome, deixa eu ver ...
mais. só isso? só porque tem em cima cep, remetente=
=porque ta conversando ela né
>e há um diálogo na carta<=
=é::=
=uhm. que mais? pra quem é a carta?
pro pedro=
((vários alunos conversam ao fundo))
=pro pedro ...
uhm.
henrique.
desculpe.
henrique, henrique.
pedro manda pro henrique.
oi henrique=
=isso.
só que o pedro não é henrique, tá? isso também fará parte
da carta.
((muito barulho ao fundo))
isso.
((voz baixa))
eu tenho que saber o quê? ... pra quem eu estou mandando.
e quem está recebendo=
=certo=
=quem está mandando e quem está recebendo. alguma coisa
que eu prove que é carta- tá ok ... (x) uhm ...
mas ele fala assim, oi henrique você está bem? estou
mandando esta ca::rta=
((leitura da aluna))
=uhm. tem até uma palavra que ((um aluno fala algo
junto)) já fala [que] é carta=
[ é ]
=uhm=
=muito bem=
=estou mandando esta ca:rta pra contar=
=é.
((alguns alunos conversam algo junto))
uhm. tem mais. tem a própria palavra ca::rta, você disse.
tem a data bonitinha.
uhm. aonde que tá a data bonitinha?
>são paulo, dezenove de agosto de dois mil e oito<
sim. é comum uma carta ser dessa forma?
é=
=tem que ser=
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Magali:
Bia:
Profa:
Magali:
Profa:
Mel:
Profa:
Fran:
Als:
Mel:
Profa:

Mel:
Mel:
Profa:
Magali:
Mel:
Profa:
Magali:
Mel:
Profa:
Fran:
Profa:
Magali:
Profa:
Mel:
Profa:
Profa:
Magali:
Profa:
Magali:
Fran:
Magali:
Mel:
Fran:
Magali:
Mel:
Magali:
Bia:
Profa:
Mel:
Profa:
Magali:
Mel:
Profa:
Mel:
Profa:

=tem que ser=
=tem que ser=
=é o caso-=
=carta sem- sem- sem data=
=sem a data, né. porque senão a gente não sabe as
informações=
=é.
segu- é então identificaram como carta [mas] descobriram
que a carta foi feita pra divulgar o ca::rtão ...
[uhum]
[bradesco]
[bradesco]
bradesco. quando é nessa carta que vocês le:ram aí, os
fatos, o que conta nessa carta, o que que acontece:u etc.
estão contados no passado, no presente ou no futuro? o
que foi contado.
>no presente, não?< ...
no passado (xx)
pro:va. ãha ... >é um presente, passado?<
passado=
=passado.
como é que eu provo?
a data=
=ele fala ontem=
=hum=
=(xx)=
=uhm=
=né. preparando para ir ao trabalho.
uhm. mais. (o.4)
atrás tem a data.
uhm. é pode ser na frente mesmo, viu. (0.2)
no primeiro parágrafo aí, tem mais verbos que provam que
é no passado. vê se vocês conseguem achar.
acordei, esta:va.
esta:va.
café da manhã. número cinco.
(xxxx)
ontem eu passei e deixei um negócio lá na sua casa.
merecia.
ué.
eu deixei um negócio lá na sua casa.
uhm.
não era os verbos que você queria? vai (x) por quê?
tinha.
ti:nha.
é coisa boa?
ma::is- alguma coisa meninas?
tem alguma coisa (x).
merecia.
como é que você faloumerecia.
sim. tá? então a pa:rtir (xx), a partir dos verbos e as
vezes os advérbios como vocês comentaram ontem, a gente
consegue perceber que a carta é escrita né:: no passado.
porque até chegar à pesso:a que vai receber conta fatosa gente conta fatos em o:utro tempo. é:: queria que vocês
marcassem no próprio texto agora, que a gente só falou
... eu vou dar um tempo pra vocês marcarem, essas
palavras que vocês me falaram, que marcam, que indicam o
passado. eu vou dar um tempinho aqui.
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Profa:

Mel:
Profa:

Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
Mel:
Profa:
Mel:
Magali:
Profa:
Mel:
Profa:

Mel:
Fran:
Profa:
Fran:
Profa:
Fran:
Profa:
Fran:
Mel:
Magali:
Fran:
Profa:
Fran:
Mel:
Profa:
Magali:
Profa:
Fran:
Profa:
Mel:
Profa:

João:
Mel:
João:
Profa:
João:
Profa:

((a professora dá um tempo para que os alunos respondam
os exercícios, aproximadamente 10 minutos))
demarcaram quais são os verbos que estavam no passado já
que a ca:rta retoma fatos do passado. agora porque será
que o anúncio publicitário do bradesco escolheu uma
ca:::rta para divulgar o cartão? ...
porque será que ele-, porque será que ele-=
=porque será:: qui:: o anúncio publicitário escolheu uma
ca::rta pra divulgar o produto. escolheu uma carta podia
ter escolhido outras coisas, por que uma carta? o que que
te::m- o que eles quiseram fazer ao divu:lgar o produto
porque intermédio de carta ...
porque ele sabe que a pessoa vai ler.
por quê? por que por intermédio da carta?
porque sabe- todo [cliente] vai ler.
[ u h m ]
é.
por que que eles sabem que o cliente vai ler?
é referente=
=porque a carta é pra ele.
é porque tem um endereça[mento]
[ é ]
não é qualquer um. é oi, henrique. então pressupõe-se que
o henrique vai ler. será que o pedro existe? porque é do
pedro pro henrique ... vocês tem aí um grande abraço
[pedro]
[uhum ]
eu acho que não.
pode ser o gere:nte.
um grande abraço nayara, um grande abraço roberta.
uhm ((risos)). mas será que eles existem?
esse pedro pode ser qualquer pessoa=
=uhm. pedro é um nome comum?=
=é.
é.
é bastante.
joão, henrique também.
são- o que eles falam da- só que aqui a ge:nte te:m um
henrique charles pereira [gonçalves] em cima nas- é um
nome comum. pra quê? pra atingir a qua:lquer pessoa=
[ i s s o ]
=uhum=
=né? o pedro pode ser o gerente? [pode]
[pode]=
=não pode ser um nome inventado, tá::. a gente não tem
gara:ntia disso. e a carta, o que que ela faz, aproxima
as pessoas=
=isso=
=a gente manda cartaprestando a atenção=
=que essa ca:rta parece ser entre ami:gos, né? pra::- pra
falar o quê, nós somos tão íntimos que eu posso te dar
dicas boas pra você comprar.
((um aluno bate na porta))
bom dia pra todo mundo.
bom dia. boa noite.
ando avoado.
tudo bem. não sei se você recebeu isso.
uhum.
ge::nte, aí embora o de vocês não esteja em [vermelho],
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mel:
Magali:
João:
Profa:
Magali:
Profa:
Fran:
Mel:
Profa:
Mônica:
Profa:
Mônica:
Marcos:
Mel:
Fran:
Marcos:
Profa:
Mel:
Marcos:
Fran:
Profa:
Marcos:
João:
Profa:
João:

tão vendo que tá, o que tá sublinhado pra vocês, tá
escrito de vermelho. o que que significa isso aí? por que
que o que tá aí, tá de vermelho?
[ u h u m]
são as partes mais importantes?=
=é e destaca-=
=por que são as partes mais importantes?=
=porque são características do cartão=
=uhm. quais são as características?
doze vezes=
=destacar o cartão=
=uhum.
<quarenta dias>.
ãhm.
cartão de crédito bradesco.
seguro proteção desemprego
[dois cartões são mais práticos]
[dois cartões são mais práticos]
validade=
=qualidade.
[validade]
[validade]
uma, duas, pra poder tirarque cor é a logomarca do bradesco?
vermelho.
a-, azul.
azul. mas a logo[marca] é vermelha.
[não é].
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Anexo 14

Transcrição das aulas da 6ª SD
Publicidade: Coca-Cola
Gênero captado: depoimento
Participantes: Profª, João, Gisele, Mel, Fran, Magali, Marcos e Mônica

1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Profa:
João:
Profa:
Gisele:
Magali:
Marcos:
Profa:
João:
Magali:
João:
Profa:
Magali:
Gisele:
João:
Magali:
Fran:
João:
Magali:
Fran:
Profa:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:

Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
Mel:
Profa:
Profa:
Marcos:
Profa:
Mel:
Profa:
Mel:
Profa:
Magali:
João:
Profa:
João:
Profa:

a publicidade (x). já viram a publicidade tá com relação
... ao assunto conseguiram identificar qual é o produto
anunciado?
consegui.
qual é ele?
>coca-cola<
((risos))
>que coca-cola, menina<
vários produtos.
é só- ãhm, é só a coca-cola?
não.
((vários alunos falam ao fundo))
tem mais um produto. ((fala em voz baixa)) tudo o que é
reciclado.
é:: garrafa de- é:: mostrando [qui::] também tem uma
história.
[u h m]
todos os outros produtos aqui são da coca-cola, né?
é todos os produtos são da coca-cola.
nã::o. a kuat também=
=é da coca-cola.
é da coca-cola.
a fanta?
[é da coca-cola]
[é da coca-cola]
emba::ixo onde vocês tão vendo aqui ò::
((joão comenta algo))
onde não aparece sãoé tudo coca-cola.
é são produtos=
=da coca-cola=
= é todas elas a coca-cola andou comprando ... algumas
empresas, modificou a marca mas continuou sendo cocacola. então eu não posso dizer que é exclusivamente do
produto ou seja da coca-cola refrigerante. eu tenho
outros produtos ... que estão aí embaixo ...
que se
referem à empresa coca-cola, tá? é- vocês leram aqui?
uhum.
não leu?
((vários alunos falam juntos eu li))
ele conta a história dele=
=calma. deixa eu dizer aqui.
hoje eu tô muito agitada (xx).
nã::o. então calma.
((vários alunos conversam juntos))
peraí, peraí.
rapidamente eu sei que ele- posso falar um pouquinho?
((barulho ao fundo))
tem jeito não. mexe muito não. (0.53)
((vários alunos conversam ao fundo))
amanhã não tem não.
tem.
ué, mas vai acontecer o quê? vai dar aula?
vai.
mas o curso (x) permitenã::o. amanhã tem só a- pra quem perdeu a prova.
então meninos. psi:u.
é:: sópronto. fizeram? gente, é o seguinte, vocês identificaram
a empresa, né? e precisavam de fazer a <leitura> do texto
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Magali:
João:
Magali:
Profa:
João:
Magali:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Gisele:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Mel:
Profa:
João:
Profa:
Mel:
Profa:
João:
Profa:
Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
Magali:
João:
Profa:
Magali
Profa:
Mel:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
João:

que tá aí pra::: fazer algumas observações. qual que é o
assunto, que é tratado no texto que vocês leram ...
<re[ciclagem>] mais o quê?
[u h u m]
uma pessoa [q u e ] desde pequenininho teve um sonho=
[no lixão]
=ge:nte, psiu.
é teve um sonho, desde pequenininho viu os pais
trabalhando, trabalhando no lixão, achou bom e:- fez uma
empresa pra ele.
todo mundo julgava ele.
fala pedro.
fala do- do- tião, né? do ra [p a z ][u h um]
é de família humilde ... que deu muito duro, né? e se
tornô presidente da associação de catadores é:: de um
determinado lugar.
uhum. A história dele foi de fracasso ou de sucesso?
de sucesso.Olha o sorriso dele.
uhum=
=todo mundo achava que ele era um fracasso=
=e- a coca-cola foi feita=
=uhum=
=né:: (0.2)
e o que cês veem, claro que aqui tá colorido no de vocês
né:, como é que foi composto, esse texto que vocês viram,
os produtos embaixo, o que que mais chama a atenção?
o vermelho.
uhum. por que será que usou o vermelho?
<coca-cola>=
=e aí, o que que [ t e m ]?
[chama a]atenção. é vermelho.
((as alunas falam juntas o vermelho chama mais a
atenção))
a ma::rca da coca-cola é vermelha=
=exatamante.
tão conseguindo ver aqui que tem uma embalagem com uma
setinha=
=uhum.
O que que significa isso? (0.2)
as garrafa. uma garrafa.
ca:da garrafa tem uma história prescrita aqui, mas o que
significa=
=uma garrafa.
((vários alunos falam ao fundo))
uma garrafa reciclada=
=que tem de- é uma garrafa, reciclável, quando eu tenho
esse símbolo- esse símbolo aqui que vai retorná::, daí a
garrafa é reciclável=
=se tem uma seta aí.
hein? tem uma seta.
((vários alunos conversam ao fundo))
a::h, eu to enxergando.
você é- tem uma setinha aqui ó ...tem preta e branca aí.
tá vendo?
ahãm.
ficou bem na-, bem na-=
=na luz.
na luz da: ponta.
a:h.

3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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12
13
14
15
16
17
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19
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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40
41
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50
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54
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60

Profa:
João:
Profa:

Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Magali:
Marcos:
Profa:
Fran:
Profa:
Magali:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Magali:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Magali:
Profa:
Marcos:
Magali:
Marcos:
Magali:
Marcos:
Profa:
Mel:
Profa:
Magali:

bem na luz que ficou a seta, quer vê?
na luz.
o problema de usar o xerox e não o colorido. ge:nte,
então ó é- o símbolo da reciclagem. os produtos que estão
aqui ó:: são >todos< reciclados, tá? então tem uma
associação.
o
vermelho
prevale:ce.
isso
vocês
identificaram e – é:: th é comum que a gente tenha <em
anúncios publicitários> modelos desse tipo? ... modelos
como ele?
não.
uhm. por quê?
é::- posso ser mais radical?
po:::de.
<preconceito>, né.
[a h ã m].
[é, ele] é negro.
eu acho que aí tá ligada a: coca-cola, a cor, a tudo
isso, né?
uhum=
=e a vida que ele levava=
=a vida que ele levava. puxa pela questão da cor.
ele é negro.
ãhm. tá=
=ele é negro.
ele é negro tá. não é comum ver os negros fazendo
publicidade=
=não=
=mas a coca, o que que tem a ver?=
=é preta.
A coca é escura e:- colocaram esse aí, né?=
=gente, eles fizeram um rapaz- colocaram o rapaz de blusa
[vermelha]
[vermelha]
que é a marca. que cor que é o líquido?
É negro, é negro.
é negro. tá? não foi de forma gratui[ta] que a coca-cola
né-escolheu, então escolheu da forma((vários alunos conversam e riem ao mesmo tempo))
[ é]
é::- cla::ro, mas o publicitário que faz, ele tenta
associar=
=exatamente=
=e como vocês puderam observar <não é comum modelo negro,
fazendo
propaganda>
e
quando
faz
algum
tipo
de
propaganda, tem que ter alguma coisa a ver, além-=
=>ele é muito boni::to<
uhm.
não. ele é bonito, né. ele né feio não.
não, eu tô falando assim, não tô falando dele. entendeu?
ah, sim.
entendi- é igual novela, quando você vê um negro
trabalhando numa novela, eu fico achando que ... chamando
a atenção de alguém lá dentro.
ah, sim.
ou algum de forma preconceituo:sa falou assim das
novelas, a::h o negro só tem vez na novela quando é
novela de escravos, né?
((risos))
O negro só aparece de empregado. uhm.
um negócio feio porque só tem que ter novela de
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Profa:

Magali:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Magali:
Marcos:
Profa:

Magali:
Profa:

Magali:
Profa:
Marcos:
João:
Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
João:
Profa:

Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Gisele:
Profa:
Magali:
Profa:

escravidã::o praentão a intenção da coca-cola, claro que a gente comentou
da cor, forma de associar o líquido coca-cola com a cor
do rapaz, mas também teve uma intenção de escolher esse
modelo negro- ele é representante de quê?, de uma classe
de dinheiro, de uma classe baixa.
uma classe pobre.
uma classe humilde, pobre.
uhm, pobre. e ele teve sucesso, como vocês comentaram=
=certo porque ele acreditou no sonho=
=ãhm. e que::m tá ajudando a realizar esse sonho?
A coca-cola.
reciclando.
perfeito. tá é a coca-cola como uma empresa <preocupada>
com o meio ambiente é essa a ideia que eles querem passar
pra ge:nte preocupado ((risos)) com o- eu devia ter te
filmado ((risos)), depois eu tenho que lembrar que você
fez assim ((risos)), tá preocupada com o meio ambiente,
ela pega uma pessoa de uma classe baixa, [bem baixa]
[bem baixa]
((risos))
E que ela costu-, que ela usufrui dos produtos que são
reciclados pra vencer na vida, tá. é essa- é jo- é o jogo
da publicidade. como a magali, eu vou retomar porque aí
fica gravado. como a magali fez aspas, tá é que é assim
<tá preocupada>, assim <realmente> com o meio ambiente?
ela tá preocupada=
=cla:::ro que não. não=
=ela tá preocupada em vendê.
ela tá preocupada em vendê. ué=
=ela tá preocupada é com o dinheiro.
ela geladi:nha, é muito bom=
= sim, né.
((vários alunos conversam ao mesmo tempo))
você acha que eles estão <preocupados> com a rio mais
vinte? ah, parauhum.
((risos))
rio mais vinte((vários alunos conversam e interrompem o colega))
vocês perceberam sim, não tão como leitores inocentes,
não de publicidade. que o objetivo meu, como trabalho, é
que vocês se tornem mais espertos para ler publicidade,
entendam essa- informação que tá <subentendida>, ((os
alunos riem)) aquela que ela não tá explícita. e a aí a
gente, a partir depoimento do tião tá, do tião santos.
para que tipo de leitor esse anúncio foi escrito e por
quê? Pra quem que a coca-cola queria atingir?
O público né.
ãhm. Mas são um público especí:fico, pelo tipo-=
=ó: eu acho-=
=pelo público que foi falado=
=eu acho que ela quer atingir todos.
uhm.
todos os público, né? todos os público, né?
será que dá pra tiráuhm. Mas pelo depoimento do tiãoa gente tem que vê as pessoas que traba-, que trabalham
ali com ele, né:, no dia a dia.
uhm.
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Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
Marcos:
João:
Profa:

Magali:
Profa:
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Magali:
João:
Magali:
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Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
Magali:

58 Profa:
59 Magali:
60

que trabalham com o lixão.
uhm. isso.
pra mostrá pras pessoas que do mesmo jeito que ele
conseguiu, outras pessoas também pode conseguir.
quem, tá proporcionando o sonho de sucesso do tião?
A coca-cola.
do tial, tião ((risos)), falou tial ((risos)).
tá. então tem a ver isso sim e— é:: será: por exemplo,
quando a gente escolhe uma publicidade, da mesma forma
que o publicitário escolhe as co::res, o modelo, a
disposição na página. quando se escolhe- vocês viram nas
outras aulas, quem estava aí, que teve publicidade que
foi em forma de ca::rta, teve publicidade em forma de
pro:va, teve publicidade em forma de recei:ta. ele
escolheu a publicidade em forma de depoimento. porque?
isso. foi por causa dessa questão=
=ãhm=
=com o público.
porque será que é um depoimento, não é outro gênero.
sei lá porque esse daí- ele ter vencido.
ãhm.
isso. por ter vencido=
=não. não. pra todo mundo pensáuma experiência né, da vida.
por ter vivido=
=a pobreza. por ter sentido na pe:le- o que aconteceu com
ele.
ãhm. por ser uma experiência real.
real. é.
então é um mode:lo pra identificar com várias pessoas que
têm a mesma situação do tião. fala. quer falar?
nã:::o professora. mas também quis dizer que- que as
pessoas faça é:: como que chama esse- reciclagem também.
por causa-=
=esse é o incentivo que tá, de certa forma, subetendido
di:: fazê a reciclagem.
É. e ganhar o dinheiro deles também.
sim. mas-=
=porque esse daí (xx) são vendendo reciclagem e quem- e
quem que tem a maioria dos livros assim é da coca-cola.
igual a senhora tava falando.
eles querem fazer com que a empresa seja uma empresa
sustentável,
que
aproveite
o
quea
questão
da
reciclagem, mas essa questão que a magali falou do
depoimento não é um texto ficcional. o que que vocês
sabem de texto ficcional. inventado. é um texto não
ficcional. é um texto real. passa a vida dele será:, por
exemplo=
=é o caso- é o caso daquela- daquela artista que achô,
que achô a moça no lixão? que a moça virô modelo.
onde? eu não vi essa reportagem.
a giovanna antonelli, ela achô uma moça.
ãham.
parece que ela tava lá abandonada no lixão, pelo noivo,
com vestido de noiva e ela andando no lixão, viu uma moça
e ela achou ela muito bonita
uhm. aí ajudou.
bonitona, dos olhos verdes. a mulher era bonita pra:
caramba e trabalhava no lixão. aí, logo depois ajudô. a
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Gisele:
Profa:
Profa:
Marcos:
Profa:
Magali:
Magali:
João:
Profa:
Fran:
Profa:
Magali:
Profa:

Marcos:
Profa:
João:
Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:

Profa:
Marcos:

Profa:
Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:

Magali:
Profa:

mulher virô modelo.
até a novela fala=
=é a questão do- do incentivo né. de tê algué::m pra
levar. ((vários alunos conversam ao fundo))
essa questão é:: do depoimento, é pra mostrar o quê? a
realidade. então vejam pelo nome dele. tião é o quê? é o
nome dele?
não.
É o quê?
[tião]
[tião]
É o apelido.
ãhm. como ele deve chamar.
sebastião.
uhm. santos é um sobrenome comum?
sim.
não tão quanto silva, mas santos é comum. e o que que ele
pede, a gente não tem certeza se esse rapaz <realmente>
tem o apelido tiã:o santos. ele pegou o apeli::do. e o
apelido quando a gente trata pessoas pelo apelido é
porque a gente tem o quê?=
=intimidade=
=intimidade. então é pra você lei:tor se sentir como o
tiã:o e acreditar nos seus sonhos que, se o tião
conseguiu você também=
=ah é que eles colocaram tião pra- aumentativo, né?
não, ué. porque
vai indicar o que- a proximidade dos
leitores. de quem lê, fala.
((alguns alunos conversam))
agora tem uma coisa aqui, que eu achei muito interessante
nessa propaganda=
=uhm=
=porque se-, por exemplo onde existe, onde existia um
fim, eu vi um começo ((alguns alunos riem)) quer dizer,
quando você olha um monte de pessoas no lixã:o, entendeu.
no lixo, entendeu, resto de alguma coisa, é praticamente
o resto de gente que ta ali, né?=
=uhum=
=mas ali no meio daquelas pessoas tem sempre alguém,
alguém acredita::ndo em alguma coisa, né? e de repente
vai pegá ali um- um lixo, vai ganhá fama, enfim ... vai
mudar de vi:da. tem sempre ali no meio alguém que tá
tentando alguma coisa, não é?
((vários alunos conversam))
É ... porque o lixo é o que ...
É ...
pra gente não serve ...
É ...
tá fazendo direito? é isso mesmo. eu ia perguntá do
enunciado aí embaixo e você já falou. gente, no
depoimento que vocês veem aí, que a gente consegue
identificar que é um depoimento é:: eu queria que vocês
fizessem igual na outra aula, que vocês marca:ssem
no
texto, sublinha::ssem, ou circula:ssem o que que pra
vocês, porque como é que você reconhece nesse pequeno
texto que é um depoimento. que pala::vras que estão aí,
que provam ser um depoimento. aí eu vou dar um tempinho
para vocês fazerem. é deixa eles marcarem.
na folha aqui mesmo?
É:. na própria folha. que palavras que tem aí, quem
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Magali:
Profa:

Profa:
Mel:
Profa:
Magali:
Profa:
Magali:
Prof.:
Marcos:

Profa:
Marcos:
Profa:
Mel:
Profa:
Marcos:
Prof.:
Profa:

Profa:
Marcos:
Profa:
Magali:
Marcos:
Profa:

Marcos:
Profa:
Marcos:
Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
Magali:
Profa:
Fran:
Profa:
Fran:
Prof.:
Profa:

provam que esse texto aí é um depoimento?
((risos))
É mais tenta marcar umas mais específicas. olha o emprego
das aspas (0.16)
((magali e alguns alunos conversam ao fundo sobre a
dificuldade de fazer o exercício))
marca palavras que você encontra, pro::va que é um
depoimento, onde que tá escrito, como é que você
conseguiu identificar.
uma parte do texto então? uma palavra só?
depende. se vocês acharem que- marca (1.24)
((alunos conversam e riem durante a realização do
exercício))
hoje não tem bombom não?
depende da participação.
((risos)) (0.10)
eu,
vocês
já
estão
ficando
mal
acostumados
com
presentinho.
primeiro, primeiro é o trabalho e depois é a diversão.
(1.0)
((alguns alunos riem e conversam durante a realização do
exercício e uma aluna está com o fone, ouvindo uma música
muito alta e os alunos reclamam da altura))
acabou?
acabei ...
gente, e aí por partes. assim, né? primeiramente, vocês
marcaram alguma coisa?
>tião cresceu vendo a família trabalhando duro no lixão<.
uhm. marcaramacreditou no futuro=
=peraí, então a frase toda-=
=quem marcou tião cresceu vendo a família trabalhando
duro no lixão? marca pra mim.
((a professora pede ao professor regente que anote os
nomes dos alunos que marcaram essa frase)) (0.28)
acreditou. <o que que você marcou marcos>?
<acreditou no futuro>.
só essa parte. só essa expressão acreditou no futuro.
não.
isso=
=alguém mais marcou essa parte? ... tá ...
((conversa com alguém)) (0.4)
na outra linha >melhor que hoje (
) o presidente da
associação dos catadores do jardim gramacho<=
=não. não coloquei quando fundei isto aqui.=
=só até aí=
é.
não. eu coloquei até dar certo.
é até o quê?
até dar certo.
a frase inteira.
quando ( ) debochavam da minha [cara]
[ uhm](
)
isso. eu coloquei se você quer algo, todo dia tem que
acordar e dormir com seu objetivo na cabeça.
e colocou o início também=
=uhum. tá.
eu coloquei desde o início da frase até o final=
=até o final. se não colocaram este, tá? até o final.
este aí é o depoimento mesmo dele. sabendo o que ele fala
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Marcos:
Profa:
Marcos:
Profa:
Profa:

Marcos:
Profa:
Prof.:
Profa:

Magali:
Profa:
Mel:
Profa:

... fundei tá, como veem tá é- ele todo dia tem que
acordar e dormir cedo ... isso aí tá mostrando que aspas
é a fala do tiã:o, dentro do texto, tá- depois com o
apoio a história como a do tião, há quinze anos, a cocacola, no brasil, contribui para alavancar os índices de
reciclagem no país. acharam alguma coisa?
eu coloquei isso [ ó ]
[uhm]
com o apoio ... à história ... como a do tion, do tião há
quinze anos... só aqui.
tá. colocou também magali?
((a professora conversa com o professor regente que está
anotando))
aí depois, hoje são mais de duzentas cooperativas
apoiadas >com equipamento capacitado e gestão< gerando
inclusão social e renda para milhóes de famílias como
di::ria o tião, foi apenas o início de uma história sem
fim.
não.
não ... tá.
esses e das aspas ... foram todos né?
perceberam. gente então vocês perceberam assim que o
depoimento tá be::m, no meio tá do texto todo. quando a
gente fala em depoimento tá dentro dessa parte. i é:::agora eu pedi o segui:nte ... ((risos)) o seguinte viram
aí embaixo que vocês têm assim é- veja porque tião
acredita em um mundo melhor em viva [positivamente]
[n o :: s s a] onde
que tá isso.
eu vou mostrar aí tá ...
nossa não tá nem dando pra ler direito. (0.3)
tá então nesse viva positivamente, o que que vem, vem
todas as- os benefícios tudo o que a coca-cola faz pra
preservar o meio ambiente, além de reciclar o lixo, né?
etc. tá vendo que- do lado dos produtos que estão aí uma
bolinha com a imagem do sorrizinho escrita
viva
positivamente, que é a marca- do site. que eles tão
fazendo né, com relação a- a campanha da coca tá, agora
... eu queria que vocês numa folha ... nã:::o ((alguns
alunos riem)) a partir do que vocês viram, perceberam,
etc eu queria que vocês escrevessem é piquinininho, é
também porque ele fez piquinininho, um depoimento em
primeira pessoa, então, eu ãhm, de algum momento alegre
ou triste em que a coca-cola esteve presente na vida de
vocês.
((vários alunos conversam ao fundo e iniciam a tarefa
pedida))

