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RESUMO 

 

Os livros didáticos de Língua Portuguesa, em audiência ao que se preconiza nos 

documentos oficiais para a educação, têm se configurado por gêneros discursivos 

importados de diversas esferas da atividade humana. O anúncio publicitário, gênero de 

ampla circulação social, espraiou-se da esfera publicitária para a escolar e passou a ser 

abordado por essas coletâneas como objeto e instrumento de ensino. Diante disso, esta 

pesquisa versa sobre a abordagem do anúncio em livros didáticos de Português, com o 

objetivo de analisar como um gênero para anunciar se torna matéria para ensinar e 

aprender. Interessam essas práticas discursivas pelo impacto ou apelo que elas exercem 

sobre os (novos) consumidores, dentre os quais os alunos do Ensino Médio; pela sua 

representatividade no sistema capitalista, aquele que orienta nossas relações e práticas 

sociais; e pela combinação de linguagens que se encerram em sua composição, uma vez 

que condensa o “espírito” de nossa época, por excelência, a dos gêneros verbo-visuais. 

Para compreender o tratamento dado a essas peças publicitárias, a partir das 

questões/dos comentários a elas relacionados, foram selecionadas duas coleções 

aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2012) dentre as mais 

adotadas pelas escolas públicas de Natal/RN para o Ensino Médio. Da Linguística 

Aplicada, de identidade mestiça, nômade e in/transdisciplinar (MOITA LOPES, 2009), 

esse estudo se insere na cadeia discursiva da tradição interpretativista de abordagem 

histórico-cultural (FREITAS, 2010) e nomeia o Círculo de Bakhtin e sua concepção 

dialógica da linguagem como interlocutores indeclináveis. Os dados totais das 

coletâneas mostram que a abordagem do gênero pode se dá como enunciado concreto, 

como artefato linguístico e como híbrido, no trabalho com questões e sem questões, 

havendo a predominância de sua ocorrência na porção dos volumes dedicada ao estudo 

da gramática. Nos capítulos de literatura e de produção/interpretação de textos, a sua 

entrada é incipiente ou não acontece nos volumes. Tal disposição traz implicações aos 

multiletramentos (ROJO, 2012) do aluno cidadão, uma vez que a carência ou a 

abundância de propostas de leitura crítica para esse gênero, que solicitem do aluno o 

exercício de saberes necessários à construção de sentidos linguísticos e sociais, pode ser 

reponsável por orientar um consumo (material e cultural) mais consciente pelos sumos 

clientes das obras em análise. As abordagens do gênero parecem indicar uma gradativa 

transição por que esses materiais vêm passando, ou seja, do polo da oração para o polo 

do enunciado, ou ainda, da abordagem como artefato linguístico para a híbrida e a 

enunciativa concreta, na busca por superar a tradicional tendência de se privilegiar os 

aspectos formais da língua, em detrimento dos enunciativos, e por entrar em harmonia 

com as diretrizes e os parâmetros do ensino na contemporaneidade, aproximando os 

deveres da escola dos direitos na vida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático de Língua Portuguesa. Leitura. Gênero 

discursivo. Anúncio publicitário. 



 

 

ABSTRACT 

 

Portuguese language textbooks, according to what has been preconized on the official 

document to education, have been configured on discursive genres imported from 

diverse spheres of human activity. Adverts, genre of ample social circulation, spread 

from the Advertising sphere to the schools and started being approached by these 

collectaneas as an object and a tool for teaching. Therefore, this research deals with the 

approach of ads in Portugese textbooks. These discursive practices matter for the impact 

or appeal they exert over the (new) consumers, among which High School students; for 

their representation in the capitalist system, which guides us on our relationships and 

social practices; and for the mix of languages that end up at their composition, once 

they encapsulate the spirit of our time, par excellence, the one from the verbal-visual 

genres. To understand the treatment given to these advertising pieces, from 

questions/commentaries related to them, two collections were selected by the Programa 

Nacional do Livro Didático – Textbook National Program (PNLD 2012) among the 

ones more used by public High Schools in Natal/RN. From Applied Linguistics, from 

mestizo, nomadic and inter/transdisciplinary identity (MOITA LOPES, 2009), this 

study falls within the discursive chain of the interpretive tradition of historical-cultural 

approach (FREITAS, 2010) and names the Bakhtin Circle and its language‟s dialogical 

conception as inescapable partners. The data of the colletaneas show that the genre 

approach can happen as concrete utterance, as linguistic artifact and as hybrid, at work 

with questions and without questions, with the predominance of its occurrence in the 

portion of the volume devoted to the study of grammar. In the literature chapters and 

production/interpretation of compositions, it insert is incipient or it doesn‟t happen in 

the volume. Such a provision has implications for multiliteracies (ROJO, 2012) of the 

citizen student, once the lack or the abundance of critical reading proposals for this 

genre, that demand from the student the exercise of knowledge that is necessary to the 

construction of linguistic and social meanings, can be responsible for guide to a more 

conscious consumerism (material and cultural) by the chief customers of the work under 

review. The approaches of the genres seems to indicate a gradual transition that such 

material have undergone, which means, from the focus on clauses to the focus on 

utterances, or even the approach as linguistic artifact to hybrid and the concrete 

utterance, in search of overcoming the traditional tendency of taking advantage of 

formal aspects of the language, to the detriment of enunciative ones, and for coming 

into harmony with the guidelines and parameters of teaching in contemporary times, 

bringing the school duties close to the rights in life. 

 

 

Key words: Portuguese language textbook. Reading. Discursive Genre. Ad. 
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EU ETIQUETA 

 

 

[...] Desde a cabeça ao bico dos sapatos, 

São mensagens, 

Letras falantes, 

Gritos visuais, 

Ordens de uso, abuso, reincidências. 

Costume, hábito, premência, 

Indispensabilidade, 

E fazem de mim homem-anúncio itinerante, 

Escravo da matéria anunciada. 

Estou, estou na moda. 

É doce estar na moda, ainda que a moda 

Seja negar minha identidade, 

Trocá-la por mil, açambarcando 

Todas as marcas registradas, 

Todos os logotipos do mercado. 

Com que inocência demito-me de ser 

Eu que antes era e me sabia 

Tão diverso de outros, tão mim mesmo, 

Ser pensante, sentinte e solidário 

Com outros seres diversos e conscientes 

De sua humana, invencível condição. 

Agora sou anúncio 

Ora vulgar ora bizarro. 

Em língua nacional ou em qualquer língua 

(Qualquer principalmente.) 

E nisto me comprazo, tiro glória 

De minha anulação. 

Não sou - vê lá - anúncio contratado. 

Eu é que mimosamente pago 

Para anunciar, para vender [...] 

Por me ostentar assim, tão orgulhoso  

De ser não eu, mas artigo industrial,  

Peço que meu nome retifiquem.  

Já não me convém o título de homem.  

Meu nome novo é Coisa.  

Eu sou a Coisa, coisamente. 

 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

The medium is the message. 

Marshall McLuhan (1969) 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O nosso zeitgeist
1
 é verbo-visual. Na contemporaneidade, provavelmente com 

maior intensidade do que em qualquer outro tempo, a linguagem e a comunicação têm-

se configurado hiper/multimidiáticas, multisssemióticas, (inter)subjetivas, sinestésicas e 

transdisciplinares.  

Com efeito, o autor da metáfora “aldeia global” foi audaz ao dar confiança a seu 

punho para codificar a razão genial desta célebre sentença: “O meio é a mensagem”. 

McLuhan, teórico renomado nos estudos da comunicação, na sua proposição, não só 

desnaturalizou os valores tradicionalmente atribuídos aos elementos “meio” e 

“mensagem”, como, ao relacionar por equivalência o meio à mensagem, construiu 

formulação similar ao amálgama possível entre texto/discurso e palavra-imagem. 

A lógica sinonímica entre meio e mensagem é atravessada por uma concepção 

de veículo/contexto de tal modo imbricado aos processos interacionais que este não 

somente se constitui o canal para se transmitir uma mensagem, mas lhe é tão 

condicionante que pode ser compreendido como ela mesma. Por semelhança, a 

conferência de unidade à dupla palavra-imagem redunda na importação de ambas como 

correlatas para os textos, notadamente os verbo-visuais, a saber, aqueles representativos 

de gêneros como charge, tirinha, cartum, propaganda, anúncio publicitário. Nesse caso, 

palavra-imagem – os meios ou veículos metafóricos do sentido – são o texto. 

Esse hibridismo de linguagens ou essa interação entre múltiplas semioses tornam 

audíveis multifacéticas questões de pesquisa, principalmente se considerarmos que 

nossa conjuntura social, histórica e cultural tem sido agenciada por práticas discursivas 

                                                 
1
  (Zeit = tempo + geist = espírito) Expressão alemã que significa “espírito de época”, “espírito do tempo” 

ou “sinal dos tempos”. Supostamente introduzida pelo filósofo Johann Gottfried von Herder (1744-1803), 

no século XVIII, descreve o clima intelectual e cultural de um período. Tornou-se mais conhecida ao ser 

utilizada por Hegel. 
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cada vez mais complexas e constituídas por relações dialógicas vibrantes na 

comunicação em rede. Assim, a abordagem dessa realidade na formação de sujeitos 

deve acessar a pluridimensionalidade dos textos e de sua criação, ultrapassando um 

caráter utilitarista circunstancial e restrito. Na escola, por excelência, o estudo de nossas 

manifestações de linguagem precisa estar a par de problematizações que inviabilizem 

um modus operandi oxidado ou descompassado em relação às expectativas de 

letramento vigentes. Ou seja, é preciso polemizar um fazer pedagógico que tenda a 

ignorar a historicidade e a culturalidade de nossos atos éticos semiotizados pelas 

linguagens. Essa compreensão, em suma, tornou-se mote para esta pesquisa.  

O (ante) projeto de mestrado que se desdobrou nesta dissertação foi arquitetado 

pela conjugação de uma recente formação docente em Língua Portuguesa com uma 

antiga (mas sempre atualizada) curiosidade pelos inventos/eventos da linguagem 

publicitária.  

Ao fazermos um levantamento topográfico nos estudos da Linguagem, terreno 

em que nossa consciência construiu uma miríade de diálogos instigantes no período da 

graduação, sobretudo quando nos vinculamos ao grupo de pesquisa Práticas discursivas 

na contemporaneidade − afiliado à linha Linguagem e práticas sociais do Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte −, sob a orientação da Professora Doutora Maria da Penha Casado Alves, 

encontramos, precisamente, a Linguística Aplicada como área suporte para um 

empreendimento investigativo cuja planta estava a ser desenhada com traços da esfera 

escolar e com peças do campo publicitário. 

Justamente ao indagarmos a efervescente época de consumo, compulsivo e 

compulsório, em que o meio é a mensagem e os enunciados, na sua irrepetibilidade e 

multimodalidade, são a materialização dos nossos anseios e propósitos comunicativos 

no mundo, encontramos o foco de interesse deste estudo: o anúncio publicitário. Essa 

mesma época evoca atitudes responsivas de seus pensadores, de seus seres de 

linguagem, que podem significar o termo cidadania pelo experimento e pela experiência 

dos letramentos múltiplos e dos multiletramentos
2
.  

                                                 
2
 De acordo com Rojo (2012), letramentos múltiplos são relativos às práticas sociais de linguagem que 

acontecem em diversos domínios da atividade humana; e multiletramentos (conceito articulado pelo 
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O “herói”
3
 de nossas compreensões e interpretações, portanto, está no 

cronotopo
4
 específico da sala de aula (CASADO ALVES, 2013), lugar privilegiado da 

educação formal e, por suposto, do preparo para o exercício cívico e sensível às 

demandas da vida social. Particularmente, nosso olhar se volta para o anúncio no livro 

didático de Português, material que tem procurado expressar, na seleção de seus textos e 

na diversidade de seus gêneros, a emergência de uma interconexão global e local sem 

precedentes, em que a relação entre sujeito e linguagem se afirma orgânica.  

Afinal de contas, o anúncio publicitário, como materialidade de um ato ético, 

semiotizado por um enunciado(r) concreto, pode ser corpus para a ponderação de que, 

na ótica monetária, em que (quase) tudo é comprável, o papel dos sujeitos como centros 

de valores se complexifica. Nesse sentido, cabem-nos algumas questões de importância: 

a formação crítica, a leitura responsiva, os letramentos que viabilizam atitudes 

responsáveis (não) têm um preço? A escola pode pagá-lo? O livro didático pode servir 

como um prestador de contas à sociedade tributária? É diante desse quadro que se alega 

imperativo atualizar nossas problemáticas e investigar questões nascidas ou 

ressuscitadas recentemente, razão pela qual esta pesquisa se edifica. 

 

1.2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Diante da proporção de leituras verbo-visuais que nos é (im)posta, 

cotidianamente, e do espraiamento de uma heterogeneidade de gêneros discursivos para 

o contexto escolar, encaminhado para um diálogo cada vez mais ético e comprometido 

com as práticas sociais em que construímos sentidos, este trabalho se propõe a 

investigar como um gênero para anunciar se torna matéria para ensinar e aprender. 

Por outras palavras, nosso objeto de estudo é a abordagem do anúncio publicitário em 

livros didáticos de Língua Portuguesa para o Ensino Médio, considerando que tais 

enunciados não foram criados para fins pedagógicos, mas são usados para tanto. 

                                                                                                                                               
Grupo de Nova Londres) referem-se “à multiplicidade cultural das populações e à multiplicidade 

semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica” (ibidem, p. 13). 
3
 Termo absorvido de leituras da obra Estética da Criação Verbal, de Bakhtin, com sentido equivalente à 

protagonista, ao objeto central de nossas discussões. 
4
 Conceito apropriado por Bakhtin (2011) das ciências matemáticas e das teorias da relatividade de 

Einstein que, literalmente, quer dizer tempo-espaço. O teórico o utilizou, por metáfora, para se reportar à 

interligação essencial das relações temporais e espaciais assimiladas, artisticamente, na Literatura. 
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Ao serem transportadas de sua esfera de produção primária, a publicitária, para 

outra como a escolar, essas peças, que em si já são materializadas por um “intradiálogo” 

das linguagens verbal e visual, são apresentadas por determinadas propostas de 

leitura(s) e interpretação que podem acionar a curiosidade de pesquisadores. A 

complexidade de sua materialidade discursiva aliada à sua corporeidade social é capaz 

de incitar uma “pedagogia dos multiletramentos” (ROJO e MOURA, 2012), proposta 

convergente com o que se preconiza nos documentos oficiais para o ensino, a saber, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 19):  

 

Podemos, assim, falar em linguagens que se inter-relacionam nas 

práticas sociais e na história, fazendo com que a circulação de sentidos 

produza formas sensoriais e cognitivas diferenciadas. Isso envolve a 

apropriação demonstrada pelo uso e pela compreensão de sistemas 

simbólicos sustentados sobre diferentes suportes e de seus 

instrumentos como instrumentos de organização cognitiva da 

realidade e de sua comunicação. Envolve ainda o reconhecimento de 

que as linguagens verbais, icônicas, corporais, sonoras e formais, 

dentre outras, se estruturam de forma semelhante sobre um conjunto 

de elementos (léxico) e de relações (regras) que são significativas [...]. 

 

 Ou, ainda, as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006, p. 28): 

[…] defende-se que a abordagem do letramento deve, portanto, 

considerar as práticas de linguagem que envolvem a palavra escrita 

e/ou diferentes sistemas semióticos – seja em contextos escolares seja 

em contextos não escolares –, prevendo, assim, diferentes níveis e 

tipos de habilidades, bem como diferentes formas de interação e, 

conseqüentemente, pressupondo as implicações ideológicas daí 

decorrentes. 

 

Nesse sentido, nosso principal objetivo é analisar que abordagem é dada ao 

anúncio, na sua composição semiótica mesclada, quando se encontra no conjunto de 

práticas discursivas que subsidia, se não a totalidade, grande parte das ações 

pedagógicas que dão palavra à palavra e, menos frequentemente, à imagem. 

É sabido que, nas aulas de Português, o objeto de estudo equivale ao próprio 

instrumento de comunicação: a língua(gem). São textos, contextos, gêneros e discursos 

que permitem uma articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares 
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(SCHNEUWLY; DOLZ, 2011). Esse conjunto organiza, ou deveria organizar, nas suas 

mais diversas materializações, as atividades das aulas semanais de língua materna.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996) e com o 

Parecer do Conselho Nacional de Educação (cf. PCNEM, p.17), as instituições de ensino 

dispõem da garantia de autonomia no que concerne à definição da carga horária da 

disciplina de Língua Portuguesa. Essa prerrogativa deve levar em conta a proposta 

pedagógica da escola e as competências a serem objetivadas na área. 

Em coerência com isso, as escolas natalenses do Ensino Médio da rede pública, 

geralmente, atendem a cota de quatro aulas semanais de língua materna, o que 

contabiliza cerca de três horas e meia de ensino/aprendizagem de Português. Esse 

tempo, ínfimo se comparado ao que o aluno vive fora da escola, frequentemente é 

ancorado em práticas de leitura e de escrita compiladas no livro didático e precisa ser 

otimizado para o estudo profícuo dos usos da linguagem dentro e fora da sala de aula, 

de modo que se lide com práticas discursivas na (e não somente da) escola. 

A análise realizada nesta dissertação, portanto, está pautada em questões que 

investigam como é apresentado e trabalhado o gênero anúncio publicitário nos livros 

didáticos de Português de duas coleções, adotadas pelas escolas da cidade de Natal/RN, 

para o Ensino Médio da rede pública. Tais livros, que têm vida útil de três anos, foram 

escolhidos em 2011 e distribuídos no início de 2012.  

Essas coleções passaram pela avaliação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), sendo apresentadas por um guia com resenhas que possibilita ao 

professor escolher, dentre as aprovadas, aquela que melhor atende ao seu projeto 

político pedagógico. Em Natal, município que sedia esta pesquisa, as coleções mais 

adotadas foram: Português Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães, e Português: contexto, interlocução e sentido, de Maria Luiza M. Abaurre, 

Maria Bernadete M. Abaurre e Marcela Pontara. Ambas estão divididas em três 

volumes, conforme orientação do edital aberto pelo Ministério da Educação, por 

intermédio da Secretaria de Educação Básica – SEB – e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE; e apresentam, em seus capítulos, anúncios 

publicitários. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa realizada justifica-se à medida que se presta a empreender uma 

investigação potencialmente promotora de reflexões acerca das abordagens dadas, nos 

livros didáticos de língua materna, a um gênero de ampla circulação social, como é o 

anúncio publicitário. A proposição de leitura(s) crítica(s) e responsiva(s) para os 

exemplares encontrados nesses livros pode ser decisiva para que, quando o aluno 

assuma o papel social de consumidor, opere mais conscientemente na leitura dos valores 

e das forças ideológicas que permeiam essas práticas de linguagem. 

Assim, em primeiro lugar, esta pesquisa se mostra pertinente porque se insere na 

busca por problematizar a abordagem feita pelo livro didático de Português de um 

gênero difuso no cotidiano.  É fato que está se naturalizando a permeabilidade de 

materiais didáticos a gêneros advindos dos mais diferenciados campos de atividade 

humana, conforme recomendações de documentos oficiais para a educação, 

nomeadamente, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Nesse raciocínio, 

mostra-se necessário um investimento em pesquisas que se preocupem com o enfoque 

dado a exemplares de gêneros como o anúncio publicitário quando acolhidos pelo livro 

didático
5
.  

Em segundo lugar, este trabalho se sustenta por se voltar ao estudo crítico das 

propostas de letramento de um dos gêneros discursivos mais representativos do sistema 

capitalista, regente de nossas relações e práticas sociais. O referido gênero é produto do 

entrecruzamento de discursos e ideologias, intenções e estratégias persuasivas que se 

materializam por meio dos mais tecnológicos recursos empregados na composição do 

enunciado, no seu tema e no seu estilo. Não há neutralidade em um anúncio, assim 

como não há em nenhum espaço onde a palavra é racionalmente usada: “a racionalidade 

tem corpo e história: é um reino da ideologia
6
” (MOITA LOPES, 2009, p. 21). Ou, como 

                                                 
5
 Para alguns autores, livro didático corresponde a um suporte de textos; para outros, é um gênero 

discursivo. Sobre essa divergência, consultar Bunzen (2005), na sua dissertação de mestrado “Livro 

didático de Língua Portuguesa: um gênero do discurso”.  Não nos deteremos a essa discussão, uma vez 

que nosso objeto é a abordagem do anúncio. 
6
 De acordo com Faraco (2009), na perspectiva bakhtiniana, a significação dos enunciados tem sempre 

uma dimensão avaliativa, expressa sempre um posicionamento social valorativo, de modo que é 

inadequado ler os termos ideologia, ideologias e ideológico com sentido restrito e negativo ou como 

“mascaramento do real”. Assim, o estudo das ideologias, para Bakhtin e para o seu Círculo, deve seguir 

estas regras metodológicas: i) não separar a ideologia da realidade material do signo; ii) não dissociar o 
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declara Bakhtin/Volochinov (1997, p.122), “Toda palavra é ideológica e toda utilização 

da língua está ligada à evolução ideológica”. 

Compete declarar ainda que o anúncio publicitário, por sua configuração, 

autoriza, pelo menos, três leituras indissociáveis e contextualizadas: a do verbal, a do 

visual e a das duas conjuntamente. Essa combinação de linguagens deve interessar na 

medida em que condensa o espírito de nossa época, por saliência, a dos gêneros verbo-

visuais. 

A escolha por um material destinado aos alunos do Ensino Médio, 

especificamente, pautou-se pelo fato de os livros didáticos para esse público, 

previsivelmente consumidor vulnerável, precisarem ofertar atividades que visem à 

integração de saberes e competências, alocando os enunciados no lugar que lhes é 

devido, a cadeia enunciativa, e legitimando o caráter axiológico e dialógico da 

linguagem, o que, segundo os PCN para o Ensino Médio (2000, p.6), “impõe uma visão 

muito além do ato comunicativo superficial e imediato. Os significados embutidos em 

cada particularidade devem ser recuperados pelo estudo histórico, social e cultural dos 

símbolos que permeiam o cotidiano”. 

O livro didático costuma ser a fonte mais sistemática de trabalho com textos 

acessível aos alunos. Espera-se, assim, que o tratamento dado aos conteúdos aproxime 

os provisórios donos do manual/compêndio das práticas discursivas que exigirão 

competências caras à realidade concreta. A capacidade de compreender um produto no 

seu processo de construção, de ler, também, o anúncio como enunciado, precisa ser 

desenvolvida para que o aluno disponha de condições experienciais que lhe preparem 

para rechaçar tentativas de alienação ou de exploração. 

Tem-se verificado, contudo, que, se por um lado se avança rumo a uma escola 

que se pretende mais integrada às práticas sociais e discursivas da coletividade, 

conforme indicação dos PCN; por outro ainda há herança da manutenção da tradição do 

ensino de gramática que passou a usar textos como pretexto para dissimular as ásperas 

críticas ao ensino metalinguístico, comprovadamente ineficaz, de língua portuguesa. 

                                                                                                                                               
signo das formas concretas da comunicação; iii) não dissociar a comunicação e suas formas de sua base 

material. (MIOTELO, 2013, p. 175). 
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Investir em análises centradas nos materiais didáticos que amparam as aulas de 

língua materna é uma iniciativa que parece dispensar maiores justificativas. Nessa 

perspectiva, assevera Celani (2000, p. 21) “O trabalho com a linguagem na escola é 

fundamental, já que é lá que se está preparando os indivíduos para sua atuação como 

cidadãos com plena capacidade de atualizar seu potencial intelectual e afetivo na força 

de trabalho e na vida”. 

Outrossim, a escolha de um objeto integrante da realidade de jovens na 

iminência de ingressarem no mercado de trabalho ou no Ensino Superior, destinos que 

requerem senso crítico apurado e leituras com maior grau de complexidade, certamente 

apresenta a pertinência necessária para uma pesquisa desenvolvida em livros didáticos 

de Língua Portuguesa  adotados nos anos de 2012 a 2014. Seus resultados podem, 

inclusive, auxiliar trabalhos futuros e escolhas seguintes de manuais escolares; além de 

contribuir para os estudos de um gênero do discurso que reflete e refrata a 

contemporaneidade dos “templos de consumo” (BAUMAN, 2001) e de estabelecer 

relações dialógicas férteis com seus pares na/pela Linguística Aplicada. 

 

1.4 QUESTÕES E OBJETIVOS 

 

Interessa-nos analisar as atividades/as leituras que acompanham o gênero 

anúncio; o que elas propõem; se a leitura do verbo-visual é promovida; se o anúncio é 

tratado como enunciado concreto numa perspectiva dialógica; e se o aluno, sumo cliente 

do material didático, é orientado para um consumo ciente dos anúncios reproduzidos no 

seu livro escolar de Português.  

Portanto, a partir das justificativas apresentadas, pretendemos investigar no 

objeto de análise as questões elencadas abaixo. 

a) No livro didático, em que seções (de estudo da gramática/reflexão de língua, 

de literatura ou de leitura e produção de textos) os anúncios aparecem com 

maior recorrência? Existe um espaço exclusivo dedicado a esse gênero ou 

sua entrada é tão somente para complementar o trabalho com outros 

conteúdos? 
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b) Sabendo que o anúncio publicitário tem o propósito de persuadir o 

leitor/consumidor e que sua composição combina as linguagens verbal e não-

verbal a serviço desse propósito, que tipos de leitura (por questões ou 

comentários, enfocando aspectos verbais ou verbo-visuais e conteúdos 

puramente gramaticais ou enunciativos) são propostos na abordagem do 

gênero?  

c) O anúncio publicitário é tratado como mero artefato linguístico ou como 

enunciado concreto
7
, imbuído de historicidade e membro de uma cadeia 

comunicativa que estabelece relações dialógicas (e responsivas a enunciados 

anteriores e subsequentes) constituídas por signos verbais e visuais para 

cumprir a intenção comunicativa de um autor/empresa? 

As questões formuladas se desdobram nos objetivos explicitados a seguir. 

 Inventariar o aparecimento dos anúncios publicitários nas seções dos 

manuais em que se dão suas ocorrências, reconhecendo a natureza do 

trabalho realizado (se com o gênero isoladamente ou integrado a outros 

conteúdos).  

 Configurar, a partir das questões e/ou dos comentários relacionados ao 

anúncio publicitário no livro didático de Língua Portuguesa, o(s) 

perfil(is) de abordagem do gênero. 

 Problematizar as implicações do tratamento ou não desse gênero como 

enunciado concreto para a formação dos sujeitos do Ensino Médio, ao 

tempo de discutir se a abordagem dada ao anúncio possibilita, de acordo 

com as orientações dos documentos oficiais, um “consumo ciente” desses 

enunciados pelos sumos “clientes” do livro didático desse nível de 

ensino. 

 

                                                 
7
 Na concepção bakhtiniana do termo. 
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1.5 REVISÃO DA LITERATURA: INTERAÇÃO EXPLÍCITA COM A 

ALTERIDADE.  

Qualquer resenha da história de alguma questão científica 

(independente ou incluída no trabalho científico sobre uma 

determinada questão) realiza confrontos dialógicos (entre enunciados, 

opiniões, pontos de vista) entre enunciados de cientistas que não 

sabiam nem podiam saber nada uns sobre os outros.  (BAKHTIN, 

2011, p.331). 

 Esta seção é impulsionada por essa formulação e promove uma aproximação 

necessária entre trabalhos congêneres, seja pela identidade da esfera de comunicação 

discursiva ou pelo lugar teórico fronteiriço com o nosso, seja pelas tonalidades 

dialógicas delimitadas pelo objeto de estudo ou pelo conteúdo temático. Provavelmente, 

a iniciativa de torná-los partícipes da mesma lista de fortuna crítica empossa-se de uma 

centelha de ineditismo, o que torna essa excursão novo palco de encontro com 

interlocutores e seus pontos de vista, visões de mundo, correntes e teorias. 

 Cabe ressaltar a clarividência de que os livros didáticos não raro têm sido objeto 

de investigação e de que os interesses de análise recaem, com frequência, sobre os 

gêneros do discurso constitutivos dessas obras. Embora não seja uma tendência inédita 

se estudar a abordagem de um gênero específico, como o anúncio publicitário, há 

sempre novos/outros caminhos a serem perscrutados.  

 Bakhtin (2011, p. 281) explica que “o objeto é objetivamente inexaurível, mas 

ao se tornar tema do enunciado (por exemplo, de um trabalho científico) ele ganha uma 

relativa conclusibilidade em determinadas condições […]” Assim, nenhuma pesquisa 

realizada sobre o objeto de nossa análise foi cabal a ponto de impedir sua retomada. 

Tampouco, esta será a definitiva. Ela ocupa uma posição definida no campo da 

comunicação científica, em uma dada questão, em um dado assunto, e, na sua 

particularidade, insere-se numa cadeia discursiva ininterrupta, atestando sua relevância 

justamente por buscar responder a questionamentos considerando a sua historicidade.  

Revisamos trabalhos que passaram por filtro gerador de um acervo bifurcado: 

numa via, reunimos pesquisas voltadas para o livro didático, nossa fonte de dados; em 

outra, estudos dirigidos para o gênero anúncio publicitário e a sua abordagem, nosso 

objeto.  
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No Brasil, existe uma tradição de pesquisas sobre livros didáticos, especialmente 

os elaborados para o Ensino Fundamental. Em nosso diário de pesquisa, figuram 

numerosas referências e autores que, ao serem lidos, apresentam um universo de 

pesquisas por eles catalogadas, resenhadas, mencionadas em suas revisões da literatura. 

Portanto, este excurso trará apenas algumas obras com que travamos diálogos de modo 

mais duradouro.  

 A primeira a ser exposta intitula-se Livro didático: os (des)caminhos da 

interpretação textual (2001), publicação da dissertação de mestrado da pesquisadora 

Elisane Regina Cayser, vinculada à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul.  Em seu estudo, a autora assumiu como objetivo caracterizar, em termos gerais, os 

exercícios de interpretação textual apresentados pelos livros didáticos em uso em 

classes de 8ª série do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Passo Fundo 

(RS), submetendo-os a uma análise sob o prisma da teoria semiótica do texto. 

Organizada em quatro capítulos, a obra principia por retomar a visão dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de língua, especialmente na área do 

texto, com a finalidade de possibilitar uma discussão acerca da aproximação ou do 

distanciamento entre aquilo que se prevê em documento oficial e o que é, efetivamente, 

proposto pelos livros didáticos de Língua Portuguesa. Além disso, apresenta uma 

revisão bibliográfica sobre trabalhos, em nível de escola, com a interpretação textual 

para, em seguida, discorrer sobre os pressupostos teóricos da pesquisa. 

Ao explicitar os mecanismos de seleção do corpus, a pesquisa delimita seis 

obras didáticas, de acordo com a triagem daquelas com maior número de edições 

publicadas, e revela o critério de apuração dos dados: 355 questões de 30 textos que são 

abordados no início das unidades dos livros.  

Para a análise das questões, Cayser adotou tipologia de Marcuschi (1996), 

adicionando-lhe um item e, a partir dessa matriz, obteve dados inseridos, 

posteriormente, em um quadro representativo do percurso de organização do sentido 

proposto pela semiótica. Assim, a análise e a interpretação dos dados se subdividiram 

em duas partes: uma mais ampla, para analisar as questões e as respostas do manual do 

professor com ênfase naquela tipologia; e uma mais específica, em que um recorte de 
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determinadas questões, relacionadas ao desencadeamento de algum processo 

inferencial, originou um conjunto analisado à luz da semiótica do texto. 

Nas obras em análise, o texto foi trabalhado em sua instância mais superficial, 

por meio de atividades de decodificação, não sendo constante a condução do leitor da 

superfície à profundidade do texto, a partir de processos inferenciais. O 

encaminhamento dado à interpretação textual continuava sendo confuso e vago. Das 

355 questões analisadas, somente 12 chegaram a trabalhar o texto em sua instância mais 

profunda, indicando que não se tem feito sua abordagem numa perspectiva da unidade, 

mas da fragmentação, mutilando-o.  

A pesquisa chegou à conclusão de que o texto foi subutilizado nas propostas 

didáticas analisadas, uma vez que os manuais didáticos ainda adotavam uma noção de 

língua como algo estanque e não como interação entre sujeitos. A realidade constatada 

contrapõe-se àquilo proposto pelos PCN, pois o que se percebeu foi um conjunto de 

questões dispersas, que se reportaram ao texto somente para buscar nele informações 

explicitamente inscritas e que, em muito pouco, contribuíram para a formação de um 

leitor proficiente. 

Apesar das flagrantes distinções quanto ao recorte dos dados e da(s) teoria(s) 

norteadora(s), a dissertação de Cayser pode auxiliar a nossa, metodologicamente, pela 

semelhança no tocante à problemática dos encaminhamentos dados à interpretação 

textual, que para nós se figura como a abordagem dos anúncios. A observância da 

presença ou da ausência de questões relacionadas aos dados, bem como da natureza 

dessas questões, determinantes para a proposta de leitura do texto, pode ser sugestiva 

para a construção de categorias relativas a um gênero situado no Ensino Médio. 

Outra obra aproximada ao nosso estudo é O Livro Didático de Português: 

múltiplos olhares (2005), organizada pelas professoras Angela Paiva Dionísio e Maria 

Auxiliadora Bezerra. Composto por uma introdução seguida de dez capítulos, o livro 

reúne os olhares de pesquisadores e professores sobre o livro didático de Português 

(adiante LDP) analisando e avaliando questões diversas, a saber: oralidade e ensino de 

língua; compreensão de texto; seleção de textos; abordagem do poema; variedades 

linguísticas; orientações para produção de texto; pontuação e sentido; manual de 

professor, etc. 
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Escrito por muitos autores que, em diferentes momentos, compuseram as 

equipes responsáveis pela análise e avaliação do LDP no âmbito do Programa Nacional 

do Livro Didático (a posteriori PNLD), o livro toma como objeto alguns LDP indicados 

pelo Guia do Livro Didático. Os artigos constituintes da edição perseguem a intenção de 

apontar os problemas que persistem em variados aspectos marcantes nos materiais 

didáticos, ao tempo de ampliar e aprofundar a discussão sobre o papel do livro didático 

nas relações de ensino-aprendizagem, promovendo uma interessante reflexão sobre a 

sua escolha e o seu uso. 

A propósito, dentre os capítulos constituintes dessa obra, mais de um da autoria 

do professor Marcuschi, consta uma edição do que apresenta a tipologia de perguntas de 

compreensão de textos eleita por Cayser (2001) para a sua análise. Nomeado 

“Compreensão de Texto: Algumas reflexões”, esse artigo indaga sobre a noção de 

língua subjacente aos livros de Língua Portuguesa e as habilidades desenvolvidas nos 

LDP, problematizando a compreensão no contexto dos materiais didáticos. Ao estudar 

duas dezenas de manuais de todas as séries do Ensino Fundamental e Médio, o autor 

chega à referida tipologia para a classificação das perguntas voltadas para a leitura e a 

interpretação de textos. 

 Em suma, a coletânea reflete sobre os princípios e critérios do PNLD, podendo 

ser lida como parte do processo avaliatório do LDP, na medida em que propõe valores e 

patamares de exigência distintos ou complementares à avaliação do programa, em 

sintonia com a “virada pragmática
8
”. Trata-se não só de um conjunto de referências de 

qualidade para o LDP, mas também de um contribuinte para a construção de um padrão 

e de uma dinâmica de letramento. 

A composição de um panorama das mudanças e dos desafios que atravessam os 

livros escolares enseja múltiplas ponderações sobre o lugar de existência dos nossos 

dados, isto é, o lugar didático de onde extraímos anúncios publicitários – gênero cuja 

aparição, nesses manuais e compêndios, colabora para certificar as transformações por 

que o cenário da escola e do livro didático têm passado. 

                                                 
8
 Refere-se a um conjunto de mudanças epistemológicas que se processou pós-positivismo, na segunda 

metade do século XIX, e que, nos estudos da linguagem, diz respeito a uma substituição do conceito ideal 

e abstrato da língua e de seus falantes pela concepção da dimensão social do uso linguístico. A partir de 

então, passa a interessar às teorias – ou a influenciá-las, de modo decisivo – uma relação não priorizada 

pelos modelos formalistas: aquela entre a estrutura da linguagem e o seu uso.  
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Outra coletânea revisitada foi Livro didático de Língua Portuguesa, letramento e 

cultura da escrita (2008), organizada por Roxane Rojo e Antônio Augusto Gomes 

Batista. Em traços largos, o trabalho discute as propostas de letramento, destinadas às 

classes populares, que circulam nos livros didáticos para os 3º e 4º ciclos do Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª séries), avaliados pelo PNLD/2002. Os artigos do volume versam 

sobre leitura, formação do leitor, efeitos do processo de avaliação dos livros no PNLD, 

atividades a partir de textos/gêneros discursivos em obras didáticas, entre outros temas.  

A frente assumida é batizada como “Manifesto do Letramento Pau-Brasil”, sob 

inspiração do texto de 1924, de Oswald de Andrade, e os proponentes agudizam as 

contradições e as razões do insucesso das políticas para o letramento das camadas 

populares. Os artigos demonstram que os LDP, apesar da atenção de autores e editores 

na linha de propostas de ensino mais responsáveis, ainda permanecem centrados nas 

práticas letradas da cultura escrita, cujos resultados parecem, de acordo com o 

desempenho de alunos de Ensino Médio nas avaliações institucionais, não cumprir o 

propósito de preparar o alunado para a vida cidadã.  

Embora nossos objetivos transcendam essa discussão mais contextual e avancem 

sobre os modos de leitura de um gênero discursivo, o anúncio publicitário, para outro 

nível de ensino, o Médio, certamente mais carente de pesquisas e intervenções, esse 

diagnóstico também se mostrou proveitoso por articular análises que amadureceram 

nosso olhar sobre problemáticas recorrentes no âmbito do Letramento. 

Outros professores/pesquisadores que têm trabalhado com livro didático, e com 

quem guardamos afinidade teórica mais direta, são Clécio dos Santos Bunzen Júnior e 

Maria Inês Batista Campos. O primeiro abordou, em sua dissertação de mestrado e em 

sua tese de doutorado, respectivamente, o livro didático de língua portuguesa como 

gênero do discurso e os seus usos em sala de aula. A segunda também desenvolveu, em 

artigos e capítulos, trabalhos centrados nas propostas de leitura/escrita para o Ensino 

Médio. Ambos convidam, em alguma medida, o chamado Círculo de Bakhtin como 

companheiro de trabalho. 
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Em sua dissertação de mestrado
9
, intitulada Livro didático de Língua 

Portuguesa: um gênero do discurso, Bunzen (2005) elaborou um trabalho sobre os 

LDPs que sumarizou outros tantos com a mesma temática. A sua leitura enriqueceu 

nossos saberes sobre esses materiais, assim como o fez sua tese de doutoramento 

Dinâmicas discursivas na aula de Português: usos do livro didático e projetos didáticos 

autorais (2009). 

Nessa última, o autor desenvolveu uma análise discursiva do texto didático e de 

suas características textuais-discursivas no intuito de interpretar o projeto didático- 

autoral de uma coleção do Ensino Fundamental II. Mais detalhadamente, o estudo 

voltou-se para o diálogo entre o projeto didático autoral do LDP e os projetos didáticos 

do professor em um contexto de ensino-aprendizagem específico. Com quadro 

epistemológico transdisciplinar, a pesquisa se ancorou em pressupostos bakhtinianos, 

numa perspectiva discursiva e interpretativista, configurando-se como qualitativa, de 

orientação sócio-histórica e de natureza etnográfica. 

O trabalho revelou que o livro didático era utilizado, no contexto específico, 

como uma proposta pedagógica a ser interpretada/re-alinhada pela professora e seus 

alunos. Em alguns episódios, as professoras mantiveram elementos da unidade didática 

em uso, mas, em vários momentos, transformaram e subverteram as ações do projeto 

didático autoral do LDP, construindo outros objetos de ensino. Tal fato trouxe à tona a 

questão da autoria da aula pelos docentes, nem sempre considerada. 

Além dos trabalhos de pós-graduação, o autor organizou e publicou obras de 

importância em parceria com a professora Márcia Mendonça e outros colegas, cujos 

títulos antecipam o conteúdo tematizado: Português no Ensino Médio e formação do 

professor (2006) e Múltiplas Linguagens para o Ensino Médio (2013). Suas produções 

contribuíram para esta pesquisa, principalmente, pelas análises e discussões construídas 

sobre livro didático e ensino de língua materna, redimensionando o ato de pensar sobre 

a prática de letramento por nós objetivada: a leitura do anúncio nos LDP. 

O trabalho ponte para nossa transição até o eixo de pesquisas que se assemelham 

à nossa por enfocarem, exatamente, o anúncio publicitário é o artigo de Maria Inês 

                                                 
9
 Assim como sua tese de doutorado, filiada ao Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade 

Estadual de Campinas. 
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Batista Campos: “A questão da arquitetônica em Bakhtin: um olhar para materiais 

didáticos de língua portuguesa”, publicado no periódico Filologia Linguística 

Portuguesa, n.14(2), 2012. Entre os tópicos discutidos pela autora em seus trabalhos 

recentes está a leitura de textos verbo-visuais em coleções didáticas.  

No referido artigo, a autora analisou um capítulo da coleção para o Ensino 

Médio Português: língua e cultura, do professor Carlos Alberto Faraco da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), nomeadamente, o que aborda o texto publicitário. Para 

tanto, recuperou dois conceitos bakhtinianos que, no seu dizer, possibilitaram a 

compreensão da dimensão verbo-visual: “texto” e “arquitetônica”. 

O artigo concluiu que as atividades didáticas sobre textos publicitários 

constituíam-se um todo que começava e terminava com dois textos artísticos: pintura e 

poema, o que representaria a articulação entre o mundo da atividade estética e as 

questões da vida, pondo em pauta uma concepção de leitura que solicitava o 

envolvimento da pessoa real e não de reproduções mecânicas. Segundo ele, as propostas 

de leitura em torno do texto verbo-visual enfatizavam os aspectos linguísticos, 

discursivos e as dimensões ética e estética.  

A crítica prevaleceu apenas sobre a proposta de escrita que participa do capítulo, 

a qual, apesar de estar em contexto oportuno para isto, não recaiu sobre a produção de 

um texto publicitário, estando relacionada às questões éticas que circulam na esfera 

publicitária. Tal fato, consoante Campos, fez com que a proposta destoasse do conjunto 

da sequência didática elaborada pelo autor.  

A análise de um capítulo específico destinado à esfera publicitária é, por nós, 

aspirada, razão pela qual esse artigo foi marcante na nossa revisão bibliográfica. Porém, 

nossa pesquisa se diferencia da descrita não só pela densidade própria de um estudo 

muito mais abrangente e consistente, como também, entre outros motivos, pelas 

categorias teóricas subjacentes. 

Outro trabalho alvo de nossos comentários é a dissertação de mestrado Produção 

de sentidos na leitura de anúncios publicitários: perspectivas para o ensino (2007), de 

Suseli Corumba dos Santos Almeida. Sediada na pós-graduação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, a pesquisa focalizou a leitura do texto publicitário 
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no ciclo II do Ensino Fundamental e objetivou evidenciar, na análise de quatro anúncios 

publicitários veiculados na mídia impressa, a importância do conhecimento prévio na 

construção de sentidos, com base em aspectos linguísticos, no conhecimento de mundo 

e no conhecimento textual.  

Sua fundamentação teórica justapôs estudos que tratam de processos cognitivos 

envolvidos no ato da compreensão e do estabelecimento da coerência textual (KOCH, 

2003, 2004; KOCH & TRAVAGLIA, 1999, 2001; KOCK & ELIAS, 2006; VAN DIJK, 

1977, 2002; FÁVERO, 1995; MARCUSCHI, 2004; GARRAFA, 1987); estudos que 

tratam de gêneros textuais (BAKHTIN, 1997; MARCUSCHI, 2002 e PINHEIRO, 

2002) e estudos sobre gêneros textuais publicitários (GONZALES, 2003, IASBECK, 

2002; CARVALHO, 1996; e SANDMANN, 1993). 

A autora discutiu o paradoxo instaurado entre o que se preconiza nos PCN e a 

leitura na escola, por meio da observação empírica realizada na 4ª série do ciclo II do 

Ensino Fundamental, revelando os limites dos alunos na leitura do gênero anúncio, 

mesmo que seus exemplares estevissem presentes no seu cotidiano.  

A pesquisa chegou a conclusão de que as principais dificuldades encontradas 

pelos discentes foram a identificação do tema abordado nos anúncios, o reconhecimento 

da função comunicativa do gênero, a construção de inferências e a identificação do 

produto anunciado. Os resultados evidenciaram a importância do conhecimento prévio 

na produção de sentido em anúncios publicitários veiculados na mídia impressa.  

A inserção da publicidade no campo comunicação/educação formal também foi 

investigada por Baccega e Freire (2007).  Em seu artigo “A publicidade nos livros 

didáticos do Ensino Médio”, as autoras tomaram anúncios publicitários e pesquisaram 

como os livros sugerem a sua abordagem em sala de aula.  

Para tanto, fizeram uma pesquisa nas editoras de São Paulo, a fim de saber os 

livros mais requisitados pelas escolas, os quais foram: Português, de João Domingues 

Maia, parte da série Novo Ensino Médio, da Editora Ática, apresentado em volume 

único; e Português: Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães, publicado pela Atual Editora e composto por três volumes. Os dois títulos 

analisados estavam em circulação no ano de 2004. 
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Por meio de sua análise, primeiramente quantitativa, e, depois, qualitativa, 

dividindo os modos de utilização das publicidades em nove categorias conforme sua 

aparição (gramática e figuras de linguagem; atividades; linguagem verbal; 

exemplificação; público-alvo; persuasão e objetivo da peça; sugestão ao professor; e 

outros), procuraram “[…] mostrar os modos recorrentes de exploração dos anúncios 

publicitários no processo de ensino/aprendizagem, a fim de verificar seu modo de 

utilização em sala de aula” (BACCEGA & FREIRE, 2007, p. 80).  

Pela interpretação dos dados, verificou-se que, salvo algumas exceções, a origem 

editorial e a maior parte dos conteúdos veiculados nos anúncios presentes nas obras 

mostravam-se distantes do universo cultural dos alunos a quem se dirigiam tais livros. 

Segundo as autoras, na maioria das ocorrências, a publicidade foi usada limitadamente 

para algumas atividades, sobretudo para exemplificar regras gramaticais, não 

contemplando a discussão dos textos dessa esfera na construção de significados e da 

mídia no tecido da cultura, temas prioritários. 

Numa frente semelhante, Sandra das Neves Braga é mais uma pesquisadora que, 

em sua dissertação, Anúncios publicitários, leitura e educação de jovens e adultos 

(2008), analisou as leituras propostas para o gênero em livro didático. Defendida no 

Programa de Pós-graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, a investigação delimitou como corpus quatro anúncios publicitários 

extraídos do módulo sobre publicidade e propaganda de um livro didático que tem como 

público alvo alunos do 1º e 2º termos do ciclo II do Ensino Fundamental, mais 

especificamente, os da EJA. 

Baseada nos estudos da Retórica Antiga e da Nova Retórica, a pesquisa 

questionou se a metodologia de leitura proposta pelo livro colaboraria para que o 

educando realizasse uma leitura significativa, de modo a auxiliar o seu desenvolvimento 

como leitor ativo e autônomo, e, em capítulo, desenvolveu a sugestão de nova 

metodologia, abrangendo a noção de auditório a quem se destinam as peças, as marcas 

linguísticas para efeito da persuasão, os objetos tematizados e os argumentos que 

subjazem esses textos. 

O estudo concluiu que não deve haver uma dependência exclusiva do professor 

em relação à visão que o livro didático propõe, persistindo o dever de ampliá-la por 
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atividades significativas de leitura em que os educandos sejam estimulados a explorar o 

que leem. 

Esses últimos trabalhos pautam-se por bases teórico-metodológicas dissímeis 

das que nos ancoram e comungam de uma contenção nos dados analisados que 

superamos extensamente. Além disso, apenas um deles se dirige ao Ensino Médio, e o 

faz na concisão de um artigo, o que singulariza ainda mais a pesquisa ora em curso, uma 

vez que ela desenvolve de modo contundente e detalhado suas análises. 

Outra pesquisa que convidamos para interlocução é a dissertação de mestrado 

nomeada A transposição didática dos gêneros do domínio discursivo publicitário nos 

livros didáticos de língua portuguesa: antes e pós PCN (2012), da autoria de Sandra 

Maria Alves de Lima. Essa pesquisa foi defendida no mesmo programa de pós-

graduação a que nos afiliamos (PPgEL – UFRN), tendo como objetivo central analisar 

como se realiza a transposição didática externa do gênero propaganda (entendido em 

sentido amplo), em livros didáticos de Língua Portuguesa antes e depois do advento dos 

PCN. 

Situado na Linguística Aplicada, o trabalho foi fundamentado em teorias 

relativas ao conceito de “Transposição didática” (YVES CHEVALLARD, 1991), em 

pesquisas sobre os gêneros textuais – (BEZERRA, 2005; MARCUSCHI, 2008; 

BAZERMAN 2005; SWALES, 2004) – e em estudos que envolvem o campo da 

“Publicidade e Propaganda” – (SANDMANN, 2002; CARVALHO, 2007 e outros).  

Com o corpus constituído por livros situados nos anos 90 do século XX e do 

século XXI, direcionados às 7ª e 8ª séries ou, respectivamente, aos 8º e 9º anos do 

Ensino Fundamental, a pesquisa se caracterizou pela abordagem de natureza qualitativa 

e pelo tipo documental.  

Segundo a autora, a perspectiva longitudinal adotada permitiu reafirmar que a 

transposição didática do gênero propaganda é atravessada por dificuldades, assim como 

é escorregadio delimitar e nomear gêneros textuais de um mesmo domínio discursivo 

(propaganda, publicidade, anúncio).  

Ao analisar os efeitos da transposição didática antes dos PCN, a pesquisa 

concluiu que os autores de livro didático, na maioria das vezes, ainda que não se 
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concentrassem nas diversas manifestações metafóricas e metonímicas da linguagem no 

trabalho com a propaganda, propunham uma abordagem voltada para as linguagens 

verbal e não-verbal, com ênfase no aspecto da criatividade vinculada ao gênero. Já em 

relação aos livros pós PCN, a abordagem, embora continuasse a contemplar essas 

linguagens, concentrava-se não mais no aspecto criativo, mas em discutir os aspectos 

composicionais/estruturais do gênero.  

Cada uma dessas visões nos permitiu fazer um balanço do que tem sido 

produzido na área de estudos da linguagem sobre livro didático e sobre anúncios 

publicitários nesses materiais escolares. O saldo é de um conhecimento volumoso sobre 

o que também escolhemos pesquisar, sobre diversos referenciais teóricos apropriados 

para cumprir os mais variados objetivos de estudo e sobre modos de lidar com objetos 

de análise parecidos, fortalecendo o lugar particular e coletivo deste estudo no conjunto 

de seus interlocutores. 

Nenhum deles construiu unidade teórico-metodológica, na Linguística Aplicada, 

entre o Círculo de Bakhtin, as concepções de leitura e os saberes da comunicação 

social/publicidade que nos orientam para analisar a abordagem de um gênero, o anúncio 

publicitário, em duas coletâneas de livro didático em uso para o Ensino Médio, 

configurando um elevado número de dados procedente da etapa final da escola básica. 

A atualidade e a localidade do corpus convencem sobre a própria relevância da 

pesquisa. Portanto, a perspectiva dialógico-axiológica dos discursos giza a singularidade 

e a originalidade do recorte empreendido. 

Ao resultar em discussões sobre o trabalho impresso nos exemplares que 

orientam as aulas de Língua Portuguesa, especialmente no Ensino Médio, essa pesquisa, 

como as que foram aqui sintetizadas, poderá contribuir abrindo caminhos auspiciosos 

para se (re)pensar abordagens. Nosso corpus e o arcabouço teórico assumido animam 

esse convívio com outros pesquisadores e provocam uma heteroglossia que responde à 

própria natureza da linguagem.  

 

1.6 ESTRUTURA COMPOSICIONAL DA DISSERTAÇÃO 
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Este trabalho, além da introdução, compartimenta-se em cinco capítulos, a saber:  

ii) o capítulo temático, que elabora um arrazoado sobre políticas e documentos 

voltados para o ensino, recuperando o histórico do Programa Nacional do Livro 

Didático no Brasil, também para o Ensino Médio, no intuito de contextualizar os 

materiais em que estudamos o anúncio publicitário para, enfim, situar esses 

enunciados na/da esfera publicitária;  

iii) o de Metodologia, que descreve os fundamentos e procedimentos 

metodológicos, bem como o paradigma da pesquisa e sua abordagem, 

apresentando o percurso de construção dos dados e os movimentos de análise 

empregados; 

 iv) o de Fundamentação Teórica, que discorre sobre as noções e os construtos 

que nos serviram como esteio, advindos das teorias contemporâneas do discurso 

e da área da comunicação; 

 v) o de Análise do corpus que, fundamentalmente, é orientado para/por nossas 

questões de pesquisa, com o intuito de atingir os objetivos que as acompanham; 

vi) o de Considerações Finais, que faz um apanhado dos encontros e das 

conquistas da pesquisa, materializando sua conclusibilidade possível.   
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2 EDUCAÇÃO E PUBLICIDADE: “A ALMA DO NEGÓCIO”. 

 

A publicidade cumpre sua missão quando contribui para levar o 

consumidor por um ou mais níveis da comunicação: o conhecimento 

da existência do produto, a compreensão de suas características e 

vantagens, a convicção racional ou emocional de seus benefícios e, 

finalmente, a ação que conduz a uma venda. (SANT‟ANNA; 

JÚNIOR; GARCIA, 2013, p. 65). 

 

 

Feitas as devidas introduções à pesquisa, este capítulo temático versará sobre 

conteúdos que, em sequência e com mais perspicuidade, contextualizarão o objeto 

central de nossas questões.  

O primeiro dos tópicos explana sobre os parâmetros/as orientações curriculares 

nacionais para o Ensino (Médio), documentos fundantes para um estudo que se debruça 

sobre leitura e práticas pedagógicas, bem como sobre o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). O segundo continua a temática com atos e fatos históricos que 

atravessaram este programa brasileiro, numa passagem memorialista por aquele que 

avalia a fonte de nossos dados. O terceiro apresenta as coleções selecionadas, um 

manual e um compêndio escolares, vetorizadas pelo Guia Nacional do Livro didático, 

cujas resenhas resultam da avaliação especializada do programa e valem consulta.  O 

quarto hospeda considerações sobre a esfera publicitária, (re)elaborando a distinção 

entre propaganda e publicidade, para interpretar suas fronteiras e visualizar a 

intersecção desta com outra esfera, a escolar, na abordagem de anúncios nos livros. O 

último dos itens, previsivelmente, comenta particularidades definidoras do gênero 

anúncio, o qual, para fazer jus aos jargões publicitários neste trabalho, é a alma do 

negócio.  

 

 2.1 PCN-EM E PNLD-EM: ATITUDES RESPONSIVAS AOS ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO  

 

 No Brasil, parâmetros e políticas educacionais repousam, quase sempre, sobre 

argumentos de urgência na melhoria do ensino-aprendizagem oferecido pelas escolas 

públicas. Nesse sentido, historicamente, a educação básica, na sua feição do Ensino 
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Fundamental, tem sido contemplada por programas e orientações oficiais que visam, em 

todas as instâncias, a uma formação de excelência. Seu tratamento como prioridade 

beneficiou um montante significativo de brasileirinhos que, ao chegarem ao Ensino 

Médio, certamente teriam de enfrentar condições de estudo mais adversas. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) e o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD, 1985) são iniciativas cuja motivação se origina das demandas 

do Ensino Fundamental. Ambos se apresentam como investimentos para um grande 

contingente de alunos que exerce o direito de usufruir de educação gratuita, sediada em 

instituições que são locus vivendi de políticas e ações governamentais. Tal clientela está 

distribuída entre os nove anos do referido nível, embora as quatro séries iniciais tenham 

recebido destaque na redação oficial dos PCN e do PNLD. 

 É bem verdade que documentos e programas passam por reformulações de 

ordem vária, diante da exigência de se adaptarem à realidade em que se inserem e de 

efetivarem, com maior plenitude, seus propósitos justificadores. No caso dos PCN e do 

PNLD, poderíamos concluir que ambos foram ampliados na sua interpretação, na sua 

aplicação e nas suas funções sociais. Sem muita demora, aos PCN somaram-se os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e ao PNLD acoplou-

se uma extensão para os alunos do Ensino Médio (PNLDEM), se não olvidados até 

então, carentes de serem reconhecidos com primazia. 

 Os PCNEM (2000) e o PNLDEM (2004) podem ser compreendidos como 

atitudes responsivas às necessidades de formação continuada dos alunos do Ensino 

Fundamental que se aprovaram para o nível Médio. Tais ações acataram a reforma 

curricular do Ensino Médio (EM), amparada por um conjunto de princípios 

consubstanciados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – 9.394/96) que 

passou a entender esse nível como etapa final da Educação Básica. Essa compreensão 

inclusiva acabou por referenciar uma consciência de Ensino Médio construída 

cooperativamente e documentada em projeto encaminhado ao Conselho Nacional de 

Educação, cuja aprovação (CNE- Parecer nº 15/98) garantiu uma série de benefícios 

capitalizados por propostas de regulamentação curricular nacional e de organização do 

nível de ensino que mais se expandiu no Brasil a partir dos anos 80.  
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 Uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada foi adotada para o novo 

Ensino Médio, cuja estruturação curricular se organiza em três áreas: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. A presença do termo “tecnologia” em todos os 

âmbitos explicita o cerne das mudanças relacionadas a esse nível escolar. Trata-se de 

uma adequação à nova conjuntura globalizada e ao mundo tecnológico que reprogramou 

as condições de trabalho, de produção e de socialização, resvalando numa atualização 

da concepção teórica do papel da escola na construção do sujeito cidadão. 

 Se, por um lado, é patente que o Ensino Médio foi, por algum tempo, preterido 

em relação ao Ensino Fundamental, por outro se deve concordar que a anexação do 

Ensino Médio ao universo da Educação Básica resultou na herança de algumas 

(re)formulações, tanto de documentos como de programas, que foram apropriadas com 

um padrão de qualidade diferenciado, favorecendo propostas e materiais de ensino 

submetidos a análises e avaliações criteriosas que, certamente, afiançariam uma 

promoção de saberes integrados e vinculados às práticas sociais.    

 Isso posto, podemos evocar os PCNEM como primeira leitura imprescindível 

para nossa pesquisa, uma vez que neles residem as concepções de linguagem, de 

sujeito/educando e de ensino-aprendizagem orientadoras das práticas escolares, dentre 

as quais acontece a abordagem do gênero que estudamos. 

Esses parâmetros professam uma concepção de linguagem como a capacidade 

humana de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, 

compartilhados e variáveis de acordo com as necessidades e as experiências da vida em 

sociedade. Nessa esteira, qualquer ato de linguagem tem como justificativa a produção 

de sentido por um sujeito/educando inserido num mundo letrado e simbólico, no qual 

deve exercer sua cidadania pela autonomia intelectual, pelo senso crítico diante da 

realidade e pela participação social. De acordo com o documento (BRASIL, 2000, p. 

20):  

No mundo contemporâneo, marcado por um apelo informativo 

imediato, a reflexão sobre a linguagem e seus sistemas que se 

mostram articulados por múltiplos códigos e sobre os processos e 

procedimentos comunicativos, é, mais do que uma necessidade, uma 

garantia de participação ativa na vida social, a cidadania desejada. 
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 Assim, o processo de ensino-aprendizagem passa a considerar o caráter 

dinâmico, histórico, sociológico e antropológico das linguagens e de seus códigos, 

situando-os no tempo e no espaço. As bases teóricas dessas concepções são resgatadas 

por este estudo, que convoca o Círculo de Bakhtin como um de seus interlocutores 

inalienáveis. 

 No início do século XXI, o Ensino Médio e seus desafios justificaram a 

elaboração das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM, 2006) 

e das Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+, 

2007). Em linhas gerais, as primeiras objetivaram contribuir para o diálogo entre 

professor e escola sobre a prática docente, e as segundas pretenderam facilitar e 

organizar o trabalho escolar, apresentando, mais detalhadamente nesta versão, sugestões 

de procedimentos pedagógicos mais adequados às transformações sociais e culturais da 

contemporaneidade. 

Todos esses esforços por contribuir para um Ensino Médio de qualidade 

parecem comungar da adesão a pressupostos teóricos e metodológicos atualizados que 

compreendem língua, sujeito e ensino-aprendizagem de modo contextualizado, num 

horizonte interdisciplinar, a partir de práticas sociais e de conceitos como cidadania, 

trabalho e cultura na formação educacional da juventude brasileira. 

Os materiais que subsidiam a rotina das salas de aula dessa etapa da educação 

básica sedimentam inquietudes diversas, de natureza teórica e/ou metodológica e, 

algumas delas, são presididas por indagações que podem trazer à baila abordagens 

didáticas e suas implicações na formação de um aluno proficiente nos usos das 

linguagens. Esses questionamentos, quando fomentados por livros didáticos, são 

reacentuados porque, ainda que indiretamente, fazem alusão à política do PNLD, 

instituída como ação fortalecedora para o novo Ensino Médio. 

Portanto, nosso trabalho, ao privilegiar um objeto constitutivo dos livros 

didáticos para o Ensino Médio, entrepõe-se na linha daqueles cuja educação dos jovens 

representa cenário oportuno para estudos. Nesse sentido, o PNLD-EM é outra fonte que 

surge numa conexão umbilical com esta pesquisa, visto que é o programa, de certo 

modo, responsável por que ela exista. Recapitulemos, ainda que sumariamente, alguns 
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episódios importantes da política pública brasileira de distribuição gratuita de livros 

didáticos, também, para o Ensino Médio. 

 

2.1.1 Memorial PNLD
10

 – EM 

 

 O Programa Nacional do Livro Didático é muito mais antigo do que sua 

designação contemporânea. Como maior programa de distribuição gratuita de material 

didático do mundo, é responsável pelo atendimento de todos os níveis de ensino público 

da Educação Básica brasileira, exceto a educação infantil. Sua história é marcada por 

avanços e percalços e, desde 1929, quando foi implantado, o programa tem passado por 

aperfeiçoamentos e recebido diferentes nomes e formas de execução.   

 Alguns órgãos, decretos-lei, portarias, resoluções, acordos, conselhos e 

comissões foram criados para dar maior legitimidade e eficiência ao programa do livro 

didático nacional. O Instituto Nacional do Livro (INL-1929) foi um exemplo de órgão 

específico criado para legislar sobre a política do livro didático e, assim, auxiliar o 

aumento de sua produção. Durante décadas, o INL desempenhou papel preponderante 

na execução dessa política, oferecendo, em 1970, recursos para implementar o sistema 

de coedição de livros com as editoras nacionais e, no ano seguinte, desenvolvendo o 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), com a assunção de 

suas atribuições administrativas e do gerenciamento dos recursos financeiros.  

 Voltando um pouco mais na linha do tempo, segundo consta na página virtual do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por decreto-lei, em 1938, 

foi instituída a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), que estabeleceu a 

primeira política de legislação e controle de produção e circulação do livro didático no 

país. Ademais, em 1966, um acordo entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e 

a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) viabilizou 

a estruturação da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), para 

coordenar as ações direcionadas à produção, edição e distribuição do livro didático, 

assegurando recursos financeiros a partir do financiamento de verbas públicas. Essa 

parceria se anularia com a tomada de controle do INL. 

                                                 
10

 A propósito desse título, divulgamos a informação de que a UFRN sedia o Memorial do Programa 

Nacional do Livro Didático, composto por obras avaliadas de Ciências, Geografia, História, Língua 

Portuguesa e Matemática, de 1997 a 2010, pareceres emitidos pelos avaliadores e Guias de PNLD. 
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 A partir de 1976, o governo assumiu a compra de boa parcela dos livros para 

distribuir à parte das escolas e unidades federadas, as quais contribuíam com o envio de 

recursos para o Fundo do Livro Didático. O INL foi então suplantado pela Fundação 

Nacional do Material Escolar (FENAME), nova responsável pela execução do 

programa. Os recursos se tornaram, assim, incumbência do FNDE e das contrapartidas 

mínimas estabelecidas para participação das Unidades da Federação. Naquela altura, em 

virtude da insuficiência de recursos para atender todos os alunos do Ensino 

Fundamental da rede pública, a grande maioria das escolas municipais teve de ser 

excluída do programa. 

 Pouco menos de uma década depois, em 1983, chegou a vez de a FENAME dar 

lugar à Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que incorporou o PLIDEF. Na 

ocasião, propôs-se a participação dos professores na escolha dos livros e a ampliação do 

programa pela inclusão das séries finais do Ensino Fundamental. 

 Ainda de acordo com o histórico constante no sítio digital do FNDE, somente 

em 1985, com a edição do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, o PLIDEF foi substituído pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e algumas mudanças foram 

implementadas, a saber: i) a indicação do livro didático pelos professores; ii) a 

reutilização do livro (implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento 

das especificações técnicas para sua produção, com a finalidade de aumentar a 

durabilidade e de criar bancos de livros didáticos); iii) a extensão da oferta aos alunos 

de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias; iv) o fim da participação financeira 

dos Estados, passando o controle do processo decisório para a FAE e garantindo o 

critério de escolha do livro pelos professores. 

 No princípio da década de 1990, alguns problemas foram enfrentados. Em 1992, 

questões orçamentárias determinaram a restrição do atendimento do programa até a 4ª 

série do Ensino Fundamental. Tal situação foi superada em 1993, quando a resolução 

CD FNDE nº 6 estabeleceu um fluxo regular de verbas para a aquisição e distribuição 

do livro didático. Nessa mesma época, foi publicada a “Definição de Critérios para 

Avaliação dos Livros Didáticos” MEC/FAE/UNESCO, cuja função foi cuidar 

diretamente da qualidade desses materiais. Gradativamente, voltou a universalização da 

distribuição do livro para o Ensino Fundamental e, em 1996, foi publicado o primeiro 

“Guia de Livros Didáticos” de 1ª a 4ª série, que excluiu os livros que apresentaram 
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equívocos conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito ou discriminação de 

qualquer tipo. 

 De 1997 em diante, com a extinção da FAE, o FNDE assumiu a 

responsabilidade de executar o PNLD e permanece com ela. Todos os alunos de 1ª a 8ª 

série do Ensino Fundamental público receberam livros de alfabetização, língua 

portuguesa, matemática, ciências, estudos sociais, história e geografia. 

 Com o novo século, mais algumas medidas importantes foram realizadas. No 

ano 2000, além de distribuir dicionários de língua portuguesa para os alunos de 1ª a 4ª 

série, o programa deliberou que os livros passariam a ser entregues no ano anterior ao 

de sua utilização, o que abonaria possíveis problemas relativos a atrasos e defeitos de 

fabricação. Também nesse período, houve, de modo gradativo, o atendimento aos 

alunos com deficiência visual com livros didáticos em braile e, posteriormente, para os 

alunos surdos falantes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a distribuição (em 

escolas de 1ª a 4ª série/ 1º ao 5º ano) do dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue - 

Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa/Língua Inglesa.  

Com funcionamento em ciclos trienais alternados, o PNLD seguiu com 

reposições e complementações de materiais didáticos construindo sua tradição de 

avaliação por meio do Guia do Livro Didático. Nesses mais de 80 anos de história, o 

PNLD tem sido aprimorado e vem contribuindo substancialmente para a educação 

brasileira. Importa notar, contudo, que os alunos do Ensino Médio foram alijados do 

programa por mais de sete décadas e só em 2005 o atendimento a esse público foi 

instituído progressivamente
11

. 

O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, embora recente, 

comunga do percurso histórico que o PNLD trilhou. A despeito de sua ampliação para 

atender os jovens ter sido procrastinada, há de se reconhecer que, quando aconteceu, se 

deu numa temporada de maior estabilidade e maturidade do programa, com o 

empréstimo dos mecanismos de avaliação e de distribuição aplicados no Ensino 

Fundamental, adicionando-se as devidas adaptações para o Ensino Médio. 

                                                 
11

 Em 2004, seu primeiro ano de execução, foram adquiridos livros de Matemática e de Português para os 

alunos do 1º ano do Norte e do Nordeste. 



41 

 

Naturalmente, tal realidade não estava isenta de problemas. A implementação do 

programa para esse nível se processou gradativamente, mas com perspectivas de 

extensão prósperas. A tabela a seguir apresenta um balanço do serviço prestado aos 

alunos do último nível da Educação Básica, ao tempo de revelar a evolução crescente do 

programa:  

Fonte: FNDE/MEC, 2013. 

Observa-se que o atendimento a todas as séries e disciplinas nos Estados 

brasileiros foi paulatino e, somente no PNLEM 2009, foi cumprido em todas essas 

dimensões. Até ali, alunos e professores do Ensino Médio tiveram de improvisar 

materiais didáticos e superar as dificuldades de elaboração, reprodução e utilização. 

O PNLEM, desde sua estreia, foi acompanhado por processos criteriosos de 

seleção e avaliação dos livros didáticos. Assim, desde o seu princípio, diferentemente 

do que se sucedeu com o PNLD para o Ensino Fundamental, a qualidade dos materiais 
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foi submetida à comissão especializada e, se a coleção fosse aprovada, resenhada no 

Guia do Livro Didático. 

Os processos de adesão, inscrição das editoras, triagem/avaliação, elaboração do 

guia do livro, escolha, pedido, aquisição, produção, análise da qualidade física, 

distribuição e recebimento são, a cada ano de realização do PNLD-EM, aprimorados e 

devidamente monitorados e documentados por meio, por exemplo, do edital de 

inscrição no Programa, com as condições e especificações de participação na seleção 

claramente objetivadas. 

Atualmente, o PNLD é responsável pelos maiores investimentos na indústria do 

livro no Brasil. São centenas de milhões de reais para atender quase uma dezena de 

milhão de estudantes do Ensino Médio. As cifras destinadas à atualização dos acervos e 

à adaptação aos avanços tecnológicos da Web 2.0
12

 também são elevadas, resultando na 

compra de materiais digitais e obras multimídias (conforme está previsto no PNLD 

2015 - EM). A tabela anterior mostra os montantes financeiros de que lança mão esse 

programa e a seguinte pode ser lida como um panorama da oferta de livros, consumíveis 

ou reutilizáveis, para alunos de todas as séries, inclusive do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 A revolução gerada pela internet em relação às comunicações e as redes/mídias sociais colaborativas. 
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Fonte: FNDE/MEC, 2013. 

Portanto, tratamos aqui de um programa revolucionário para a educação 

nacional, cuja responsabilidade ultrapassa os domínios educacionais e atravessa os 

demais campos da atividade humana, dependentes, em alguma medida, da educação 

formal e pública. Esse excurso pela sua história realça sua relevância social e, por 

conseguinte, afeta a relevância de nosso estudo.  

  A formação crítica e cidadã de jovens, na faixa etária de 15 a 17 anos, 

idealmente, a partir da leitura de múltiplas linguagens, e, portanto, também 

fundamentada em um gênero verbo-visual de grande circulação social e de acento 

capitalista, como é o anúncio publicitário, requer um debruçar-se sobre o livro didático 

que o aborda e é promotor dessas práticas de letramento.  

 Assim sendo, dentre as obras aprovadas pelo PNLD, pinçamos duas coleções 

com o propósito de enfocar o referido gênero discursivo, entendendo a especificidade 

do trabalho e reconhecendo, no seu detalhamento, a oportunidade de desenvolver uma 

análise pormenorizada e, portanto, mais aprofundada relativamente a abordagens e sua 
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fidedignidade aos documentos orientadores/parametrizadores do ensino de língua 

materna, que a história depõe em favor de que sejam honrados, de fato, como guias. 

 

2.1.2 Coleções Selecionadas: Manual e Compêndio
13

. 

 

 O PNLD 2012/Ensino Médio resenhou onze coleções no seu Guia de Livros 

Didáticos de Língua Portuguesa, dentre as quais Português Linguagens e Português: 

contexto, interlocução e sentido, obras escolhidas para investigarmos a abordagem do 

gênero anúncio publicitário.  A primeira, da autoria de Thereza Cochar Magalhães e 

William Roberto Cereja tem o feitio de manual; a segunda, de Marcela Pontara, Maria 

Bernadete M. Abaurre e Maria Luíza M. Abaurre tem índole de compêndio. 

 De acordo com o Guia (2011, p. 14), manual é um tipo de livro didático que se 

organiza, fundamentalmente, como uma sequência de “passos” e de atividades 

concebidas, elaboradas e ordenadas em virtude de certa prática docente no tratamento 

didático (transmissivo ou reflexivo-construtivo) dos objetos de ensino. Assim, cada 

unidade ou seção de um manual equivale, geralmente, a uma aula ou a uma sequência 

de aulas desenvolvida em torno de um determinado tópico. A série total dessas unidades 

e seções contém, em princípio, a programação de um ano letivo de um específico 

segmento de ensino. Por essas características, um manual é dotado de planejamento de 

ensino próprio, implicado na sequência de unidades, ainda que essa composição permita 

alguma escolha ou adaptação por parte do professor. 

Distintamente, o compêndio é um tipo de livro didático que visa, 

primordialmente, a expor e a discutir, de modo sistemático, todos os objetos de maior 

relevância da disciplina num determinado nível de ensino. Além disso, objetiva 

recomendar e orientar (mais ou menos detalhadamente) as práticas didáticas mais 

compatíveis com os pressupostos teóricos e metodológicos assumidos pela obra e 

oferecer (em maior ou menor quantidade) subsídios para o trabalho de sala de aula, 

como atividades e exercícios de referência, modelos, sugestões de trabalho, textos 

complementares, entre outros. Desse modo, as atividades são exemplos e/ou modelos, a 

serem replicados e/ou adaptados, e a seleção, a ordenação e o tratamento didático dado 
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  Conferir anexo A – obras e autores. 
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aos objetos de ensino propostos ficam a cargo do planejamento e das práticas do próprio 

docente, incluindo a elaboração de atividades complementares. 

 Ambas as coleções se publicaram em três volumes, de acordo com as exigências 

do Edital do PNLD 2012. Português Linguagens se configura por doze unidades – 

quatro por volume – e cada uma delas apresenta capítulos estruturados em quatro eixos 

(quase sempre alternados de acordo com a progressão dos capítulos), os quais sejam, 

“Literatura”, “Língua: uso e reflexão”; “Produção de textos” e “Interpretação de textos”. 

Por sua vez, Português: contexto, interlocução e sentido se compõe de 26 unidades 

temáticas, – dez no volume I, oito no volume II e oito no volume III – e cada uma delas 

em capítulos constitutivos de um dos três grandes blocos em que se estrutura a coleção, 

a saber, o de “Literatura”, o de “Gramática” e o de “Produção de textos”. A junção 

dessas três parcelas dá forma a cada um dos volumes, caracterizando o perfil de 

compêndio, haja vista a necessidade de o professor criar uma ordem de exploração que 

combine ou rearranje os capítulos integrantes desses três compartimentos. Tal 

disposição se diferencia do manual, já que, neste, a sequência combinatória dos eixos 

pode ser seguida como está impressa, sem exigir, embora admita, o gerenciamento do 

docente. 

 Em princípio, nossos critérios de seleção das obras não levaram essa distinção 

em conta, mas o inventário do corpus levou à percepção imediata de desigualdades na 

estrutura composicional das coleções, razão pela qual, ao categorizarmos os dados, de 

acordo com as seções/eixos das obras, assimilamos essa classificação inscrita nas 

resenhas do Guia. 

 As duas coleções passaram pelo crivo do PNLD, considerando-se seus pontos 

fortes e fracos, seu destaque, sua programação do ensino e seu manual do professor. A 

seguir, estão reproduzidos os quadros esquemáticos recortados do Guia, os quais 

cumprem a função de caracterizar, concisa e claramente, as propriedades que podem 

interferir na escolha dos professores e antecipar as prioridades de ensino que estão no 

forro da seleção: 

Quadro 1 - referente à coletânea Português Linguagens 
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Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-livro/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-

m%C3%A9dio Acesso em 23. Set. 2013 às 13h:30. 

 E http://www.abrelivros.org.br/home/images/stories/GuiaPNLD2012_LINGUAPORTUGUESA.pdf  

Acesso em. 05. Jun. 2014 às 14h. 
 

Quadro 2 - relativo à coleção Português: contexto, interlocução e sentido 

 
Fonte: http://www.abrelivros.org.br/home/images/stories/GuiaPNLD2012_LINGUAPORTUGUESA.pdf  

Acesso em. 05. Jun. 2014. 14h. 

 

Esses quadros perfilam, objetivamente, as obras e nos apontam pistas a serem 

consideradas na análise, principalmente se consentirmos que os itens pontuados podem 

auxiliar nosso olhar nas interpretações dos dados. Obviamente, esses indícios só podem 

existir se conviverem com a disposição de compreender o corpus sem engessá-lo em 

qualquer prognóstico. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-livro/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-m%C3%A9dio
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-livro/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-m%C3%A9dio
http://www.abrelivros.org.br/home/images/stories/GuiaPNLD2012_LINGUAPORTUGUESA.pdf
http://www.abrelivros.org.br/home/images/stories/GuiaPNLD2012_LINGUAPORTUGUESA.pdf
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Em relação à primeira coletânea, por exemplo, como ponto forte, temos a 

exploração de textos de diferentes linguagens, o que sugere o trabalho com enunciados 

verbo-visuais na sua multimodalidade, como é o anúncio; e, como ponto fraco, os 

exercícios de análise linguística a partir de frases isoladas, com ênfase em atividades de 

classificação de termos da oração, o que já aponta para questões de natureza mais 

gramatical, provavelmente, descartadas da concepção de enunciado concreto.  

No que concerne à segunda coleção, consta como ponto forte a noção de gênero, 

que traz em si a de enunciado concreto, recaindo sobre a modalidade escrita da língua; 

e, como ponto fraco, o trabalho com a oralidade. Esse apontamento é bem-vindo por 

ressaltar a produção escrita, o que nos aguça a curiosidade sobre o tratamento da leitura.  

 A consulta ao Guia do Livro Didático, um documento de avaliação, parece, 

portanto, assistir nossa análise, embora essa se dê numa dimensão bem menor se 

comparada aos itens contemplados pela resenha do PNLD. Como afirmamos, se essa 

especificidade do estudo de um gênero pode parecer reducionista, há de se considerar 

que as possiblidades que esse recorte possibilita, certamente, beneficiam a análise, 

ampliando a perspectiva de criarmos inteligibilidade para a abordagem dos eventos 

discursivos que enfocamos. 

 

2.2  PUBLICIDADE & PROPAGANDA: PUBLICIDADE x PROPAGANDA 

 

Esta seção se destina a fazer um breve apanhado conceitual sobre a esfera de 

produção, ou o campo de criação ideológica, de que é proveniente o nosso gênero-

objeto: a publicitária. Em seguida, redigiremos sobre o tema, a composição e o estilo do 

gênero anúncio.  

A publicidade e a propaganda são duas das áreas de atuação profissional mais 

promissoras na atualidade, dadas as numerosas e exaustivas demandas do mercado 

capitalista que sistematiza relações, ressignifica valores e forja identidades de consumo. 

Na ótica monetária, os bens e os serviços são produtos anunciados para serem 

apropriados. 
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Diferentemente do que se costuma acreditar, para vários autores, publicidade e 

propaganda não são gêmeas univitelinas. Embora a distinção entre elas nos estudos da 

comunicação não seja consensual, em geral, é aceito que publicidade tem caráter 

comercial (visa à compra de produtos) e que propaganda tem feitio ideológico (visa à 

adesão de ideias). Em verdade, os imbróglios em torno da conceituação de uma e de 

outra parecem se justificar: o termo publicidade liga-se ao vocábulo latino publicus e 

pode ser vinculado ao sintagma tornar público; o termo propaganda, por sua vez, 

derivado do latim propagare, vincula-se à noção de propagar (algo) e nesse ato o meio é 

vital (SÁFADY, 1973). Etimologicamente, portanto, não se separam por critério preciso 

ou rígido, sendo, especialmente, pelo relato da história, que se sustentam suas 

definições dissociadas. 

O significado dicionarizado pode introduzir as particularidades dos conceitos em 

tela. A despeito de muitos glossários tratarem os termos como sinônimos, segundo o 

Priberam
14

 dicionário online, temos que: 

 
pro·pa·gan·da

15
  

 
substantivo feminino 

1. Conjunto de atos que têm por fim propagar uma ideia, opinião ou doutrina. 

2. Associação que tem por fim a propagação de uma ideia ou doutrina. 
 
 

pu·bli·ci·da·de
16

  

(público + -idade) 
 

substantivo feminino 

1. Qualidade do que é público. 

2. Vulgarização; divulgação. 

3. Promoção de produto ou serviço através dos meios de comunicação social. 

4. Mensagem que publicita esse produto ou serviço. = ANÚNCIO 

 

                                                 
14

 Tomamos este dicionário pela clareza expressa na distinção desses conceitos. Outros dicionários 

afirmam a sinonímia, mas, para fins de pesquisa científica, entendemos ser importante o esclarecimento 

distintivo que aqui se sistematiza. 
15

 "propaganda", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/propaganda [consultado em 10-05-2014]. 
 
16

 "publicidade", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/publicidade [consultado em 10-05-2014]. 

http://www.priberam.pt/dlpo/propaganda
http://www.priberam.pt/dlpo/publicidade
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 Nota-se, pelas acepções reproduzidas, a legitimação semântica 

supramencionada, de propagar e de tornar público, o que pende para a relação de 

igualdade entre os termos. Contudo, ao observarmos os objetos dos verbos propagar e 

publicar, encontramos a diferença: enquanto a propaganda se ocupa de ideias, opiniões 

ou doutrinas; a publicidade se atém ao anúncio de produtos e serviços.  

Sobre o uso corrente, Silva (1980), em seu Dicionário de Marketing e 

Propaganda, comenta que é sabido haver uma tendência dos países de línguas francesa 

e espanhola em preferirem o uso somente do vocábulo “publicidade” para designar toda 

e qualquer atividade, comercial ou ideológica. Já nos países de língua inglesa, 

“propaganda” é, preferencialmente, aceita no sentido político ou religioso, 

exclusivamente, admitindo-se a palavra „advertising‟, do latim advertere, para o que 

exerce a função comercial. A tradução desses termos pode gerar certa confusão, 

pontuando em favor do que o senso comum e mesmo alguns mentores da área admitem: 

publicidade e propaganda são iguais.  

Na mesma obra, o autor expõe que o primeiro registro da palavra publicidade 

aconteceu em 1694, no dicionário da Academia Francesa, com sentido jurídico, o que 

seria publicidade de debates. Já a propaganda, como melhor exporemos adiante, tem 

gênese sacra, está relacionada à igreja, sobretudo na época da Reforma Protestante e da 

Contra-reforma. 

Com o intuito de melhor fundamentar a diferenciação introduzida pelas 

definições dicionarizadas, consultamos um dos pioneiros nessa discussão, o professor 

Eugênio Malanga (1977), o qual nos apresenta, pelas origens históricas, a distinção 

entre propaganda e publicidade.  

Em seu livro “Publicidade: uma introdução” (1987, p. 10-11), o autor elucida 

que propaganda era uma congregação de cardeais da Igreja Católica Apostólica 

Romana responsável por supervisionar a difusão da fé cristã, nos países não-católicos, e  

pela organização do trabalho missionário. Fundada em 1597, pelo Papa Clemente VIII, 

e organizada por Gregório XV, em 1622, a congregação tinha colégio destinado a 

educar missionários para posterior atuação em países não convertidos ao catolicismo. 
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Ainda sobre as funções da “Congregatio de Propaganda Fide
17

”, conta que era de sua 

incumbência a imprensa poliglota para tradução e difusão/propagação de livros sagrados 

e litúrgicos.  

A propaganda, então, pode ser conceituada como: atividades que 

tendem a influenciar o homem, com o objetivo religioso, político ou 

cívico. Propaganda, portanto, é a propagação de idéias, mas sem 

finalidade comercial. A publicidade, que é uma decorrência do 

conceito de propaganda, é, também, persuasiva, mas com objetivo 

bem caracterizado, isto é, comercial.” (MALANGA, 1977, p. 10) 

 

Em outro sentido, Malanga (ibidem, p. 11) define que a publicidade seria “a arte 

de despertar o desejo de compra”, promovendo o lucro de uma atividade comercial e a 

conquista, o aumento ou a manutenção dos clientes.  

A par disso, há autores que investiram tempo e esforço na classificação 

tipológica da propaganda e da publicidade, considerando suas peculiaridades e 

estratégias. José Benedito Pinho (1990) em sua obra “Propaganda institucional, usos e 

funções da propaganda em relações públicas”, mais especificamente no capítulo 

“Propaganda, publicidade e relações públicas: uma delimitação conceitual”, fez um 

apanhado das funções e dos objetivos correlacionados a cada um dos termos, a partir do 

qual podem se classificar os tipos de publicidade e de propaganda.  

De acordo com esse autor, há: i) Publicidade de produto; ii) Publicidade de 

serviços; iii) Publicidade de varejo; iv) Publicidade comparativa; v) Publicidade 

cooperativa; vi) Publicidade industrial; e vii) Publicidade de promoção (PINHO, 1990, 

p. 18-19). As designações se afastam daquelas elencadas para a propaganda, a saber: i) 

Propaganda ideológica; ii) Propaganda política; iii) Propaganda eleitoral; iv) 

Propaganda governamental; v) Propaganda institucional; vi) Propaganda corporativa; 

vii) Propaganda legal; viii) Propaganda religiosa; e iv) Propaganda social
18

 (ibidem p. 

22-24) 

                                                 

17
 Que significa “Congregação da fé que deve ser propaganda”. (Confrontar também SANDMANN, 

2014, p. 9). 

18
 Por entendermos a incompatibilidade entre a caracterização detalhada de cada tipo e o que pretende 

fazer esse item da dissertação, ou seja, contextualizar nosso objeto na sua esfera de produção, não nos 

deteremos a essas especificações. 
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O conceito de cada tipo tende a confirmar as impressões de sentido sugeridas 

pelas denominações. É perceptível a diferença de funções e propósitos: enquanto uma é 

mercadológica, no módulo dos produtos e dos serviços; a outra é ideológica, no plano 

das opiniões e dos juízos. Isso reforça a não correspondência entre os termos e o fato de 

que os produtos discursivos, de uma e de outra, se modernizaram e estão presentes em 

profusão na sociedade pós-moderna. 

Assim sendo, o anúncio, gênero verbo-visual matéria desta dissertação, advém 

da publicidade, ou seja, não é propaganda, e pode ser definido como  

 

uma das grandes peças do imenso tabuleiro publicitário para 

comunicar algo com o propósito de vender serviços ou produtos, criar 

uma disposição, estimular um desejo de posse ou para divulgar e 

tornar conhecido algo novo e interessar aos consumidores, ou parte 

deles. (SANT‟ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 2013, p. 62). 

 

 Dentro da publicidade, é papel do anúncio divulgar produtos e “promocionar” 

negócios, marcas ou mercadorias. Como matéria paga, faz isso abertamente, sem 

encobrir o nome e as intenções do anunciante. 

Com o advento do jornalismo no Brasil, a partir de 1808, os anúncios 

começaram a se proliferar. Anúncios de escravos, sobretudo, habitavam as páginas das 

gazetas e dos diários da época. Os reclames, que já em 1875 começaram a ser ilustrados 

com desenhos e litogravuras, eram concisos e “usavam uma linguagem simples, sem 

artifícios de convencimento, que primava pela informação objetiva e era bem 

adjetivada, a exemplo da que já se empregava em Portugal na propaganda”. 

(MARTINS, 2008, p. 24). 

Os anos passaram e os anúncios, que perduraram como gênero característico da 

sociedade de consumo, foram sendo adaptados aos novos interesses e parâmetros 

rearranjados com a globalização. O binômio “informação-consumo” tem sido 

equacionado de maneira lucrativa e engenhosa, aliado à criatividade e aos recursos 

tecnológicos da imprensa visionária que movimenta a economia capitalista. 

O estudo dessas peças publicitárias traz em seu bojo discussões que refletem e 

refratam as relações intersubjetivas no regime econômico vigente, cabendo à escola a 



52 

 

leitura das vozes sociais que, explícitas ou implícitas, publicam-se nesses enunciados 

relativamente estáveis na comunicação. A sua relativa estabilidade será recuperada no 

tópico a seguir. 

 

2.3 ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: TEMA, COMPOSIÇÃO E ESTILO EM UM 

GÊNERO VERBO-VISUAL 

 

A sociedade grafocêntrica demanda de seus membros uma competente lida 

diária com a língua(gem). Vivenciamos uma hipersemiotização que instaura elevadas 

expectativas de leitura e de escrita nos mais diversos domínios da atividade humana. 

Nesse sentido, radica também na escola a incumbência de preparar cidadãos aptos à 

interação, cotidiana e institucional, com os textos, sobretudo tendo-se em vista que a 

eventicidade das produções de linguagem se realiza por meio de gêneros discursivos 

plásticos, híbridos, à semelhança das práticas sociais que os processa. 

 Como enunciado verbo-visual, o gênero anúncio apresenta tema, composição e 

estilo extremamente peculiares. Conforme relatado, a esfera publicitária seleciona, 

predominantemente, temas comerciais, cuja formatação se dá numa composição em que 

imagens e palavras são interatuantes e o estilo manifestado pelas possibilidades de 

gerenciamento de itens linguísticos e imagéticos, ou seja, de multissemioses.  

 Prototipicamente, cada peça é composta por título, texto e slogan. De acordo 

com Carrascoza (2003, p. 99), 

 

O corpo visual do anúncio é composto pelos códigos morfológico 

(mais comumente conhecido como layout), tipográfico (as famílias de 

letras escolhidas para dar forma ao conteúdo do código linguístico), 

cromático (as combinações de cores adotadas) e fotográfico, que 

melhor poderíamos denominar figurativo (já que comporta fotos e 

ilustrações diversas como logomarca, splashes
19

, vinhetas etc). 

 

 No suporte que veicula o anúncio, a ocupação espacial da linguagem visual é 

comumente superior à da verbal e há uma articulação profunda entre ambas as 

modalidades de expressão, isto é, o visual não serve meramente como ilustração ao que 

                                                 
19

 Formas gráficas, como balões chamativos, para destacar vantagem ou característica de produtos e 

serviços. 
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é posto verbalmente nem, tampouco, o verbal é simples descrição para as imagens. 

Ocorre um profícuo e necessário “intradiálogo” entre palavra e imagem, as quais, 

conjuntamente, são texto. Essa constituição multimodal descende de um projeto 

pictográfico e discursivo que só pode alcançar sua plenitude por meio de enunciados 

concretos. 

A autoria dessas peças costuma ser interposta, uma vez que a empresa divulgada 

não é a agência publicitária que elaborou o anúncio. Nesse caso, haveria uma 

responsabilidade difusa pelo enunciado: por um lado, da empresa cuja logomarca serve 

de assinatura ao texto; por outro, da agência de publicidade pela criação, pelo 

planejamento, pela produção e pela veiculação da campanha encomendada. 

Arauto do capitalismo, o anúncio incorpora “leiautes” criativos, explora 

argumentos persuasivos e se utiliza da multiplicidade de facetas da linguagem para 

satisfazer seu cliente e conquistar o público-alvo por ele almejado. De acordo com 

Sant‟Anna; Junior & Garcia (2013, p. 150), para ser eficiente, o anúncio precisa: 

 

 Ser original – destacar-se no apelo, na forma, na ilustração, no 

layout, na apresentação etc. 

 Ser oportuno – deve ser atual, atingir o leitor no momento mais 

adequado, da forma mais conveniente. 

 Ser persuasivo – precisa ter credibilidade. O leitor tem que 

acreditar na mensagem, 

 Ser persistente – em publicidade, não adiantam esforços isolados. 

Ele deve ir sedimentando-se na mente do público, ir incutindo o 

hábito. 

 Ter motivação – os seus apelos devem atender a necessidades e 

desejos, responder aos anseios, mostrar que o sonho pode se 

transformar em realidade. 

 

 

Os jargões estrangeiros, comuns à área de produção, são termos-chave na rotina 

do redator publicitário, que escreve palavras e imagens. O briefing
20

, conjunto de 

informações preliminares que mapeia a proposta/problema do cliente, caracteriza a 

campanha, descreve suas aspirações e demarca o “Sr. Target”, ou seja, os destinatários 

no mercado. 

                                                 
20

 “É uma palavra derivada do verbo to brief (resumir, sintetizar)” (SANT‟ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 

2013, p. 110). Baseado nele, e em pesquisas, esboça-se o planejamento publicitário. 
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Esses bastidores dão notícia do lugar de nascimento dos anúncios e nos fazem 

entender a logística por trás dessa atividade da comunicação social. Pode-se afirmar que 

esses textos são marcas, ipsis litteris, do capitalismo e, com o intuito primeiro de 

convencer o público a consumir o produto que divulgam, lançam mão de artifícios 

técnicos arrojados (os quais podem servir a ideologias que engendram relações de 

poder, contribuindo, potencialmente, para a manutenção das desigualdades e dos 

preconceitos sintomáticos de uma mentalidade coletiva excludente). 

O estudo ora realizado torna-se ainda mais instigante quando se recuperam os 

componentes da avaliação social a serem lidos no gênero. Para estudar a abordagem 

didática dessas peças, utilizamos o roteiro metodológico esmiuçado no capítulo a seguir. 

Nele, estão registradas nossas formas de acesso (e, por vezes, de excesso) em relação ao 

corpus, os meios científicos de tornarmos exequíveis nossos objetivos e os estágios para 

consolidarmos a pesquisa.  
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3 METODOLOGIA: A ARQUITETÔNICA DA PESQUISA 

 

O que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: 

só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar. 

(GOLDENBERG, 2001, p. 14). 

 

Neste capítulo, como preludiamos no final do anterior, apresentaremos os 

fundamentos e os procedimentos metodológicos da pesquisa. Primeiramente, situaremos 

o estudo nos domínios da Linguística Aplicada, justificando seu pertencimento ao 

universo dos trabalhos dessa área do conhecimento. Na sequência, elucidaremos o 

paradigma, a abordagem e o tipo da pesquisa que empreendemos. Por fim, 

descreveremos o processo de constituição do corpus e as etapas para a consumação da 

análise. 

 

3.1 LUGAR DA/NA LINGUÍSTICA APLICADA  

 

Presentemente, parece haver consenso sobre o fato de que inscrever uma 

pesquisa na área da Linguística Aplicada (LA) tem como corolário um compromisso 

político, implicado, na produção do conhecimento. Essa valoração é um truísmo do 

trabalho investigativo aplicado e declina uma orientação ontológica externo-realista, 

epistemológica objetiva e metodológica nomotética
21

. 

Assim, os estudos afiliados à LA honram uma genética que pressupõe contexto 

sócio-histórico, (inter)subjetividade, práticas sociais e discursivas sediadas em campos 

da criação ideológica agenciadores das interações e suas problemáticas constitutivas. A 

assinatura da LA é, certamente, a mais coerente com um trabalho cujo objeto de estudo 

é tratado a partir da premissa de “se criar inteligibilidade sobre problemas sociais em 

que a linguagem desempenha um papel central” (MOITA LOPES, 2009, p. 19), o que 

referenda a própria significação da LA, como modo de ser ao fazer pesquisa.  

                                                 
21

 Marcante no positivismo, de acordo com MOREIRA & CALEFFE (2006).  
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Com o objetivo de analisar a abordagem dada ao gênero discursivo anúncio 

publicitário, urge revozear as justificativas para se albergar essa pesquisa no endereço 

teórico fronteiriço que assinala a LA.  

Nosso objeto de pesquisa solicita um movimento transdisciplinar porque 

fomenta questões embasadas numa preocupação social: a formação leitora de 

cidadãos/consumidores críticos. A raiz deste estudo está numa problemática 

contemporânea relacionada ao papel da escola na construção de sentidos e de valores. O 

material escolar, ao abordar gêneros do discurso, obedece às diretrizes oficiais (ou aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais) para o ensino e parece catalisar elaborações 

didáticas que enredam o que se aprende na escola com o que se lida fora dela. Instiga-

nos problematizar como se dá esse processo em relação ao anúncio publicitário. 

O plano relacional com a LA se amplia pela ideia de que a prototipicidade 

verbo-visual dos anúncios que analisamos implica um preparo para lidar com múltiplas 

linguagens, o que requer um passeio por, igualmente múltiplos, saberes. A dupla 

filiação que os anúncios passam a ter a campos da atividade humana, o publicitário e o 

escolar, exige do pesquisador leituras que visitem propostas articuladoras da esfera 

midiática com a educacional, a fim de subsidiar a compreensão da ação migratória 

desses eventos de linguagem então constitutivos do livro didático. Nesse intento, a LA 

nos ampara e impulsiona ainda mais à iniciativa transdisciplinar. 

Pesquisar em livros de Língua Portuguesa para o Ensino Médio adotados pela 

rede pública é afirmar um posicionamento político, uma vez que se focaliza um objeto 

situado em um cenário acedido pelas camadas populares, que têm, muitas vezes, no 

material escolar, a fonte mais confiável de tratamento qualificado dos textos. Nessa 

visão, abraçamos a LA, que lança luz sobre problemas de fronteira, de periferia, de 

minorias e/ou maiorias perversamente silenciadas, deslocadas do carimbo científico 

tradicional.  

Ter em conta que “A LA é uma área de investigação que se ocupa da pesquisa 

de questões situadas na prática social com procedimentos específicos próprios da 

natureza aplicada da pesquisa que tipicamente a serve.” (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 

26, grifo nosso) é corroborar que a perspectiva aplicacionista inicial parece ter sido 
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suplantada pela aplicada/implicada, ou seja, por uma postura antiuniversalizante, anti-

idealista, antipositivista e antiobjetivista diante da linguagem. 

Tal posição aproxima-se claramente da Filosofia da Linguagem que tem Bakhtin 

como seu signatário. Nossa abordagem do gênero anúncio, como enunciado concreto, 

não poderia estar desamparada dos postulados teóricos do Círculo bakhtiniano.  Seus 

autores, como se faz na LA, construíram uma obra crítica e opositiva ao que nomearam 

de objetivismo abstrato e de subjetivismo individualista. Bakhtin/Volochinov (1997, p. 

124, grifo do autor) assevera: “A língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no 

psiquismo individual dos falantes.”. 

“Assim, no contexto atual, a LA se define por ter, nos problemas linguísticos de 

impacto social, seu objeto de investigação e, no seu caráter eminentemente discursivo e 

transdisciplinar, sua caracterização teórico-metodológica” (FREIRE et al., 2005; MOITA 

LOPES, 2006 apud MOTTA ROTH e MARCUZZO, 2008, p.33). Essas palavras 

entrelaçam-se aos nossos interesses de pesquisa e ratificam um conjunto de preceitos 

que parecem produtivos para alcançar objetivos condizentes com um objeto de estudo 

híbrido, múltiplo e complexo (SIGNORINI, 2007), como o de nossa pesquisa e os que se 

constroem na própria LA.  

Como a agenda de pesquisa dessa área é balizada por situações-problema de 

linguagem nos mais diversos contextos institucionais da nossa coletividade e época, e 

como este trabalho se propõe a investigar a abordagem, no livro didático de Português, 

do anúncio publicitário, um produto discursivo emblemático da sociedade de consumo, 

certamente não haveria área de inserção teórica mais adequada do que a aplicada (LA). 

O pressuposto orientador dessa pesquisa é o de que a consumação da sua 

dimensão ética se dá na medida em que se atravessam as fronteiras de um teoreticismo
22

 

hermético e se assume uma orientação explícita em direção à prática social envolvendo 

questões de linguagem, o que caracteriza o fazer científico de um linguista aplicado. 

Buscamos praticar a “leveza de pensamento” (ROJO, 2006, p. 254), numa rotina 

transdisciplinar, que torna a LA capaz de “tentar enfrentar e modificar a precariedade da 

                                                 
22

 Nomeação crítica dada por Bakhtin (2010) às abstrações intransitivas da ciência.   
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existência em sociedade ou a privação sofrida por sujeitos, comunidades, instituições” 

(ROJO, ibidem). 

 

3.2 PARADIGMA E ABORDAGEM DA PESQUISA  

 

 Historicamente, o contexto extralinguístico foi (ou teve de ser) deixado à revelia 

da ciência da linguagem. O vácuo social era axioma para se conservar a integridade do 

objeto de análise, protegendo-o de infiltrações subjetivas, crenças particulares e juízos 

de valor. O trabalho do pesquisador começava por se investir da máxima neutralidade e 

da verdade científica que, sob a alcunha de Linguística Moderna, teria de privilegiar 

fenômenos rigorosamente linguísticos em detrimento de aspectos extralinguísticos, 

assistemáticos, da ordem do que extrapola a estrutura da língua. 

Esta pesquisa, certamente, não seria validada mediante esses padrões. As 

propostas do nosso trabalho violam o ideal de ciência positivista e criam alternativas a 

seus protocolos. Sediada, como argumentado, no âmbito da Linguística Aplicada, esta 

investigação alinha-se ao paradigma interpretativista, sendo uma pesquisa de tradição 

qualitativa em perspectiva sócio-histórica
23

 (ROJO, 2006). 

A adoção do paradigma interpretativo, como matriz metodológica dessa 

pesquisa, decorre da justificativa de coerência entre tal modelo e os fundamentos do 

estudo. Somam-se a isso sua adequação para o tratamento analítico dos dados e a sua 

relevância para o cumprimento dos objetivos balizados pela pesquisadora. 

O paradigma interpretativo é definido por uma proposta coesa com as ciências 

sociais e contrastante com a ideologia dos cânones positivistas clássicos, mais voltados 

às ciências naturais e exatas. Segundo alguns autores
24

, a terminologia interpretativista 

referencia um conjunto de abordagens e é útil por ser inclusiva, se comparada a outras 

nomenclaturas; por evitar que essas abordagens sejam lidas exclusivamente como não-

                                                 
23

 Urdida pelo diálogo promovido entre Vygotsky e o Círculo de Bakhtin, os quais se aproximam no olhar 

para a linguagem, os sujeitos e a relação entre o “eu” e o “outro”.  
24

 Erickson, 1986; Creswell, 1998; Hitchcock e Hughes, 1989; Sparkes, 1992 apud MOREIRA & 

CALEFFE, 2006. 
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quantitativas (o que sugere o termo qualitativo); e por apontar para características 

comuns a várias abordagens
25

. 

São características desse paradigma: o enfoque sobre os sentidos de 

questões/problemáticas sociais; a preocupação com questões particulares e localizadas; 

a visada indutiva e hermenêutica – na (re)construção dos sentidos – ; a orientação para a 

realidade contextual, não-fragmentária;  a consideração de intersubjetividades, crenças e 

intenções nas ações humanas e sociais; a presença envolvida/participativa do 

pesquisador interpretativista; a promessa de compreensão dos mundos organizados por 

práticas sociais e sujeitos interativos. Em linhas gerais, o modelo adota uma ontologia 

interno-idealista, uma epistemologia subjetiva e prefere uma metodologia ideográfica 

(MOREIRA & CALEFFE, 2006, p.64). 

Esses aspectos são claramente compatíveis ao programa da pesquisa que 

empreendemos. Ao definirmos como objeto de estudo a abordagem do gênero anúncio 

publicitário no livro didático de Língua Portuguesa do Ensino Médio, este trabalho 

versa sobre uma prática discursiva na sua dimensão particular e contextualizada.  

O problema levantado preza propostas de leitura (e produção) de um gênero 

discursivo participativo do mundo capitalista e herdeiro da lógica de mercado.  Logo, 

nossas questões motivadoras estão situadas no mundo social, sendo, portanto, 

atravessadas por intersubjetividades, crenças e intenções que cogitam o controverso 

prestígio de ideologias hegemônicas
26

 manifestas nos textos publicitários e a sua 

didatização. Essas indagações se complexificam sobremaneira ao se reportarem à esfera 

educacional e demandam uma atitude do pesquisador que, certamente, não poderia ser 

mais apropriada do que a interpretativa.  

Essa razão, a propósito, ressoa a própria orientação da Linguística Aplicada: a de 

criar inteligibilidade, compreensão ou interpretação para problemáticas sociais 

atravessadas pela linguagem. Consoante Moita Lopes (1994. p. 332), há uma clara 

preferência pela investigação interpretativista porque ela parece mais adequada para 

                                                 
25

 Cf. MOREIRA & CALEFFE, 2006, p. 60. 
26

 Leiam-se hegemônicas, com o amparo do Círculo de Bakhtin, como relativo à ideologia oficial, ou seja, 

aos conteúdos ideológicos mais coesos, estabilizados e estabelecidos se cotejados aos da ideologia do 

cotidiano, aquela que é lugar de nascimento da ideologia, onde a modelagem dos posicionamentos é 

articulada por múltiplos fios ideológicos deliberadamente em contato com os acontecimentos sociais e, 

portanto, mais instável (MIOTELO, 2013).  
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tratar dos fatos com que o linguista aplicado se depara, além de ser mais enriquecedora 

por permitir revelar conhecimentos de natureza diferente devido ao seu enfoque.  

Sendo assim, nossas questões de pesquisa não podem ser, sequer minimamente, 

satisfeitas com descrições numéricas por mensuração e estatística. Objetivos iniciados 

por verbos como Inventariar, Configurar, Problematizar, Discutir, conforme 

apresentados neste trabalho, certamente não são realizáveis na sua plenitude com um 

método quantitativo. Assim, a abordagem que daremos aos dados é a qualitativa de base 

sócio-histórica/ histórico-cultural
27

 (FREITAS, 2010) e/ou dialógica (ACOSTA-

PEREIRA; RODRIGUES, 2009).  

A abordagem qualitativa recebe, por excelência, a confiança do paradigma 

interpretativo. Segundo Bogdan e Biklen (1999), são características da investigação 

qualitativa: o seu carácter descritivo; a valorização do ambiente natural dos fenômenos e 

do pesquisador como instrumento principal; a atitude indutiva (parte-se de dados e não 

de premissas); a relevância dada ao processo de investigação (por contraposição à 

ênfase nos resultados); e a importância primordial do significado. Nossa pesquisa se 

publica a par dessas características no tratamento de seus dados e não reconhece outras 

mais harmoniosas aos seus pressupostos. 

Mutatis mutandis, tendo em vista os diferentes objetos abarcados por essas 

características gerais da abordagem, visualizamos cada um desses aspectos em nosso 

estudo. Nossa atitude em relação ao tratamento didático do anúncio prescinde categorias 

apriorísticas e, portanto, assume o perfil indutivo, considerando que nada é trivial, tudo 

importa para descrever e significar nosso objeto. Por essa razão, o contexto dos 

anúncios nas obras analisadas e a sua relação com outros conteúdos estão previstos em 

nossas questões. O caráter descritivo é preponderante no tratamento dos dados, assim 

como a participação do pesquisador na seleção, organização, relação e interpretação do 

corpus. O processo de investigação e compreensão é, a todo tempo, privilegiado em 

relação a possíveis resultados imediatos, uma vez que, a proposta de construir sentidos 

para os dados tende a ser tanto melhor alcançada quanto mais estivermos sensíveis às 

adaptações que devem ser implementadas durante o trabalho. 

                                                 
27

 Flutuação terminológica que diz respeito ao fazer pesquisa de questões situadas no tempo e no espaço, 

com gente e valores concretos, iluminados por concepções procedentes de Vygotsky e do Círculo de 

Bakhtin. 
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Essa atitude enfrenta a postulação de uma verdade única e se encontra com os 

sentidos datados e relativamente instáveis que resultam do olhar interpretativo e 

qualitativo. Assim, os aspectos fundamentais da abordagem qualitativa pactuam com o 

tratamento pretendido para os dados, razão pela qual, assume-se essa abordagem como a 

preponderante para esse estudo. 

Nesse raciocínio, importa ressaltar, a exemplo do que fazem Moreira & Caleffe 

(op. cit. p.67), que se existe uma dicotomia entre o paradigma positivista e o paradigma 

interpretativo, o mesmo não se verifica entre pesquisa qualitativa e pesquisa 

quantitativa, que podem ser entendidas como extremos opostos de um contínuo, 

algumas vezes, trabalhadas de maneira complementar.  

Para o pesquisador interpretativista de abordagem qualitativa, o divórcio entre o 

contexto e o texto é fatal para os significados dos dados. Esse ponto está entranhado à 

base sócio-histórica, histórico-cultural ou dialógica, que rubrica nosso estudo. Tais 

rótulos cumprem o propósito de deixar flagrante a orientação bakhtiniana, que entende o 

pesquisador e o contexto como imbricados ao objeto de análise dotado de uma vida 

discursiva e, portanto, situado histórica, social, ideológica, institucional e culturalmente. 

De acordo com Bakhtin, no seu texto “Metodologia das Ciências Humanas” 

(2011, p. 394), “O cognoscente não faz a pergunta a si mesmo nem a um terceiro em 

presença da coisa morta, mas ao próprio cognoscível.” Essa razão encerra o ativismo 

responsivo do objeto cognoscível, na configuração dialógica entre o pesquisador e o 

objeto, permitindo que o ser que se autorrevela não seja forçado e tolhido, mas ouvido e 

compreendido, com fundo histórico personalizado.  

Enxergar o lugar de onde o sujeito enuncia e os contextos de interação imediata 

e ampla que vivem no texto, dado primário de todas as Ciências Humanas
28

, é canal 

para se cumprir o propósito de promover a necessária e pertinente articulação entre o 

objeto de estudo e o mundo da vida. Na busca de se recuperar essa ligação, julgamos ser 

fundamental uma postura que se coadune com a essência dialógica da linguagem, 

conforme se faz na/pela Análise Dialógica do Discurso
29

 (ADD - Círculo de Bakhtin). 

                                                 
28

 “Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento.” (BAKHTIN, 2011, p. 307).  
29

 Designação proposta por Brait (2008) para referenciar o modo de fazer pesquisa fundamentado na 

arquitetônica teórico-metodológica enredada/depreendida nas obras de Bakhtin e do Círculo. 
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Como pesquisa das Ciências Humanas, esta privilegia o texto como totalidade 

viva e indivisível, e não como objeto em si mesmo, de forma mecânica e matematizada. 

Ao selecionarmos anúncios publicitários abordados em materiais didáticos, temos em 

foco o contexto de produção do livro e dos anúncios que nele são explorados; a autoria, 

componente indissociável dessas práticas discursivas; a sua procedência relacionada ao 

Programa Nacional do Livro Didático, que avaliou e aprovou as coleções escolhidas; e a 

índole e a organização pedagógica das obras. Esses fatores, apresentados no capítulo 

temático, penetram em nossos esforços de análise e alicerçam nossas discussões.  

Assim, este estudo interpretativo, qualitativo, em consonância com a abordagem 

histórico-cultural, ao enfocar a abordagem do anúncio publicitário no livro escolar de 

Português, traçou um percurso guiado por variáveis subjetivas, contextuais, sociais e 

históricas, elementos tradicionalmente classificados como riscos para a pesquisa 

científica pura, pautada por parâmetros exógenos. Sem essas noções, as intenções dessa 

pesquisa estariam fadadas ao insucesso e a uma análise afásica. 

Traços vistos como sub-reptícios ou falseadores da ciência por uns, data venia, 

podem ser extremamente funcionais e produtivos para outros. Isso também aponta para 

uma heterocientificidade nos estudos linguísticos (BAKHTIN, 2011; GERALDI, 2012), 

em primeira instância, o que preconiza a LA e o Círculo de Bakhtin. 

 

3.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Nossa pesquisa procurou seguir com rigor (não rigidez), sistematicidade e 

critérios os objetivos que definiram o seu paradigma e a sua abordagem, razão pela qual, 

em primeiro ato, escolhemos coleções didáticas para a análise dos anúncios e buscamos 

acessá-las, para, em posse delas, respondermos as questões formuladas.  

Algumas estratégias foram fundamentais para o acesso às fontes de nosso 

corpus. Inicialmente, agendou-se consulta na Secretaria Estadual de Educação na cidade 

de Natal/RN, para solicitação da lista atualizada de escolas estaduais natalenses em 

serviço, as quais são responsáveis diretas pela escolha do material garantido pelo 

Programa Nacional do Livro Didático.  
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Disponibilizada a referida lista, selecionaram-se as escolas que atendem apenas, 

ou também, ao Ensino Médio. Concomitantemente, com a mediação da mesma 

Secretaria, foi estabelecido contato via telefone e email com o Ministério da Educação 

(MEC), com a finalidade de ter acesso à listagem de livros didáticos escolhidos no ano 

de 2011, os quais foram distribuídos no início de 2012 e devem permanecer em uso por 

um triênio. Esses contatos com o MEC foram necessários porque a Secretaria de 

Educação local (ainda) não dispunha do catálogo de obras adotadas na cidade e as 

respectivas escolas.  

Essa listagem, à semelhança da primeira, foi prontamente enviada para que, 

enfim, pudesse ser feita, a partir dos dados extraídos da outra lista (a das escolas 

natalenses ativas que atendem ao Ensino Médio), a notação das obras selecionadas pelas 

escolas de interesse na capital potiguar. 

Com o inventário inicial pronto, definimos as coletâneas submetidas aos 

processos da pesquisa, estabelecendo como principal critério delimitador o de obras 

adotadas por maior número de escolas. Seguiu-se a isso, a possibilidade de acesso aos 

exemplares dos manuais didáticos e o atendimento à expectativa de aparecimento do 

gênero discursivo objeto de análise. 

A partir dessas propriedades, e considerando as condições e os prazos 

acadêmicos para realização da pesquisa, selecionamos as duas coleções fasciculadas em 

três volumes: Português Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães; e Português: contexto, interlocução e sentido, de Maria Luiza M. Abaurre, 

Maria Bernadete M. Abaurre e Marcela Pontara. Esses livros foram obtidos por meio de 

uma professora em exercício na rede pública de ensino e explorados cumprindo um 

fluxograma que centralizou nossas questões e objetivos, por vezes, reconfigurando-os. 

Para atingir os objetivos do estudo, portanto, utilizamos como procedimento de 

investigação a análise de enunciados em perspectiva dialógica, e, para a construção do 

corpus, definimos e cumprimos o “passo-a-passo” de trabalho sumariamente descrito 

abaixo. 

 Consulta, folha a folha, de cada um dos volumes para a identificação e o 

recorte dos anúncios. 
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 Catalogação das peças publicitárias abordadas pelas obras/coleções em 

tabelas e gráficos sistematizados  

 Escaneamento dos dados, edição e elaboração de ficha com informações 

sobre o volume, a seção, o capítulo, a página e a designação como 

anúncio ou não.   

 Caracterização inicial da abordagem (com questões ou sem questões) do 

gênero e do lócus de ocorrência dos anúncios (seção de 

Língua/Gramática, Literatura ou Leitura e Produção de Textos). 

 Construção preliminar de categorias guiada pelos atos de significar e de 

relacionar os dados. 

 Agrupamento por categorias (re)definidas durante o processo de estudo 

dos anúncios nos capítulos das obras. 

 Análise dos anúncios e das propostas de leitura apresentadas no material, 

com base nos aportes teóricos que sustentam a pesquisa.  

 Problematização da abordagem dada no que concerne ao tratamento do 

gênero na sua constituição verbo-visual contextualizada.  

 Organização da análise pela operacionalização de recortes significativos 

dos dados, buscando maior suporte e aprofundamento teórico. 

 Discussão dos resultados obtidos a partir dos dados das questões e dos 

comentários referentes aos anúncios em cada coleção. 

 Elaboração de conclusões com base nas interpretações construídas. 

Cumpre ressaltar que os dados foram revisitados inúmeras vezes ao longo da 

análise e que esses passos não são hierárquicos, sequenciados e isolados, mas se 

construíram de forma dinâmica e dialógica. Esse conjunto permitiu totalizar o circuito 

da pesquisa aqui definida, culminando com o processo de produção escrita desta 

dissertação. 

O inventário detalhado dos dados será apresentado no momento inicial do 

capítulo de análise, como preâmbulo para fixar as ações de construção relativas aos 

anúncios interpretados na totalidade do capítulo. A contiguidade entre o que fora 

exposto nessas páginas e o que se detalha na abertura da análise não pode ser abolida, 

ao contrário, ela deve manter-se tão clara como quando ordenamos os tópicos em 

sequência.  
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Simultaneamente às opções metodológicas, definimos as teórico-

epistemológicas. O capítulo a seguir discursa sobre o arcabouço de teorias 

contemporâneas para a linguagem (especialmente, sobre a Análise Dialógica do 

Discurso e as concepções do chamado Círculo de Bakhtin). Ele é o antecessor da análise 

propriamente dita, exatamente por conjugar-se ao metodológico para a sua realização. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A ARQUITETÔNICA DA PESQUISA 

 

[...] Ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados 

concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados 

concretos que a vida entra na língua. (BAKHTIN, 2011, p. 

265). 

 

 A distribuição sequencial dos pressupostos metodológicos e teóricos é justa com 

a mútua complementaridade entre os métodos e a(s) teoria(s) por nós açambarcados. 

Compreendidos teleologicamente como bases para a elaboração da análise, esses dois 

capítulos transformam-se como que numa mônada, que reflete tudo em si e que está 

refletida em tudo
30

.  

Em sua estruturação, este capítulo discorrerá sobre a noção de prática discursiva 

na LA, que nos serve de base para lermos nossos dados; (re)enunciará alguns dados 

relevantes para a caracterização dos trabalhos do Círculo de Bakhtin e, portanto, do que 

orienta um estudo afiliado à Análise Dialógica do Discurso, refazendo o trívio da 

concepção de linguagem, de diálogo e de sujeito para seus pensadores; trará os 

construtos teóricos de gêneros do discurso e de enunciado concreto, com os quais este 

estudo concebeu uma conexão fundamental; e, por fim, apresentará as concepções de 

leitura que nos servem como esteio.  

 

4.1 DIÁLOGOS ENTRE SABERES: PRIMEIRAS PALAVRAS 

O termo discurso é um dos mais recorrentes nas discussões e produções 

acadêmicas dos estudiosos da linguagem. As referências a ele são tão frequentes quanto 

variadas e disso resulta uma enorme responsabilidade identitária para os que se 

reconhecem como analistas de discurso. Essa palavra é itinerante. A complexidade que 

traz em seu bojo instiga pesquisadores de afiliações teórico-epistemológicas diversas, de 

modo que as acepções dicionarizadas não albergam a totalidade das concepções que lhe 

                                                 
30

 A metáfora da mônada foi inspirada na que Bakhtin criou em relação à obra de arte na unidade da 

cultura humana, em sua obra Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance, mais 

precisamente no item II “O problema do conteúdo” (BAKHTIN, 1998, p. 29). 
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são atribuídas. Nesse sentido, faz-se necessário situar a perspectiva que orienta nosso 

entendimento desse objeto comum a tantas áreas e subáreas do conhecimento. 

 A Linguística Aplicada (LA) é um dos domínios de maior saliência no trabalho 

com as práticas discursivas produzidas nas atividades sociais cotidianamente. Conforme 

endossado por esta dissertação, a compreensão do que é ou do que pode ser LA torna-se 

tanto mais sapiente quanto é possível reconhecer essa área de conhecimento como 

autônoma, mestiça e nômade (MOITA LOPES, 2009), caracterizada por admitir ao 

vocábulo disciplina os prefixos multi, pluri, inter, trans, in. 

Como a pesquisa em LA é movimentada por ações/questões de linguagem nos 

mais diversos contextos, há um grande número de vertentes no seu âmbito que podem 

ser catalogadas pelo interesse comum em questões de usos da linguagem ou em 

problemáticas discursivas. Essas várias linhas teóricas correspondem, em parte, às 

teorias contemporâneas do discurso. Neste capítulo, uma delas ganhará relevo. Trata-se 

da Análise Dialógica do Discurso, doravante ADD, assim nomeada por Brait (2008) 

para batizar os pressupostos teóricos e metodológicos compreendidos na obra do 

Círculo de Bakhtin.  

Especificamente, a teorização sobre o enunciado e os gêneros do discurso, não 

só no capítulo que leva esse nome, mas de maneira mais ampla no conjunto de obras do 

Círculo de Bakhtin, servir-nos-á de aparato. Pelo pioneirismo na reflexão sistemática 

sobre os gêneros discursivos, pela influência que exerce sobre os estudos que a 

sucederam, pelos diálogos travados na sua construção e pela iluminação conferida à 

análise do corpus que selecionamos, a perspectiva bakhtiniana torna-se basilar. 

O congraçamento entre as áreas do conhecimento, vivenciado pelo Círculo e 

insuflado pela LA, apostrofa o confinamento de nossa pesquisa nos limites de uma 

teoria, animando a confraria entre a filosofia da linguagem bakhtiniana, na sua posição 

sociológica e fronteiriça ante a arte, a ciência e a vida, e os estudos do campo da 

publicidade, como segmento da comunicação social. Além disso, por nosso objeto 

remeter a um gênero verbo-visual, moldando uma leitura multissemiótica, 

concatenamos concepções de leitura afins de diversos campos e fomos impelidos a 

cogitar conhecimentos das linguagens visuais, juntamente aos saberes linguísticos.  
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Essa miscelânea permite justapor à nossa assinatura de analista de discurso 

aplicado a da perspectiva dialógica da linguagem, como frente de pesquisas relativas ao 

discurso e ao enunciado. Assim, considerando as esferas por que transitamos, 

assumimos nossa multi-identidade na comunidade de abordagens do discurso e situamos 

nossas lentes de apreciação das práticas que objetivamos, o que poderá ser mais bem 

explanado pela concepção de linguagem que nos apoia. 

 

4.2 LINGUAGEM COMO PRÁTICA DISCURSIVA: PESQUISA EM UMA LA 

CRÍTICA, MESTIÇA, IN/TRANSDISCIPLINAR, TRANSGRESSORA 

Afamada é a tese de que definir a concepção de linguagem que orienta a 

pesquisa ou o trabalho afiliado a um programa de teorias e estudos linguísticos é 

condição sine qua non para se construir e cumprir um bom projeto. Na formação 

superior em Letras, uma tríade parece dar conta de condensar os mirantes a partir dos 

quais se pode enfocar a linguagem: i) como expressão do pensamento; ii) como 

instrumento de comunicação; e iii) como lugar de interação. Essa sequência costuma ser 

apresentada com seus itens dispostos em paralelo, criteriosamente, relevando-se as 

dessemelhanças, por assim dizer, nas maneiras de se perceber o(s) fenômeno(s) da 

linguagem e a envergadura dos postulados em que se assentam cada uma delas. Na pós-

graduação, as concepções tendem a se ramificar de acordo com os pormenores das 

linhas teóricas estabelecidas. 

 A Linguagem, como substrato das ciências humanas, sociais e aplicadas, pode 

ser considerada um dos centros mais plásticos e fecundos para análises. A Linguística 

Aplicada, como área do conhecimento empenhada em criar inteligibilidade para 

problemáticas sociais de usos da linguagem, transita pela seara das ocorrências 

linguísticas situadas historicamente, depondo contra uma perspectiva asséptica e 

inorgânica de linguagem e afinando-se àquela que seria a compreensão mais aplaudida 

nos documentos oficiais para o ensino: a linguagem como lugar de interação. A 

simpatia por essa concepção parece tão presente e previsível quanto consensual. Sua 

efetivação nas práticas escolares, todavia, pode se mostrar tão falível e superficial 

quanto insegura.  
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A LA assume a concepção de linguagem como prática discursiva. O que seria, 

pois, admitir que a linguagem seja concebida desse modo? Essa indagação deve 

encontrar-se com a clarividência de que a LA adota pressupostos transdisciplinares, que 

servem à laboriosa análise de enunciados concretos, históricos, ideológicos, valorados, 

com autor e destinatário reais, em que interagem subjetividades e se constroem 

identidades. A concepção de linguagem como prática discursiva pode ser interpretada 

como uma releitura da linguagem como lugar de interação, respeitando-se a 

complexidade e a responsabilidade de se posicionar desse ângulo na apreciação dos usos 

do discurso. 

É sabido que a LA irrompe em um cenário ainda protagonizado pelo 

positivismo, de modo que seu berço bélico, metaforicamente, inspiraria lutas 

institucionais para superar essa tradição. A palavra contexto
31

 é fulcral para a LA que, 

diferentemente do que pode sugerir seu próprio nome, não se restringe à mera aplicação 

de teorias linguísticas ou ao (in)cômodo consumo da produção epistemológica da 

Linguística.  

Em verdade, o surgimento desse campo de conhecimento, nos fins da primeira 

metade do século XX, foi decorrente do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 

durante a 2ª Guerra Mundial, período em que a dominação de povos e territórios 

dependia da subjugação cultural e linguística. Assim, a LA, honrando suas origens, 

inicialmente, voltou-se para questões/problemas no ensino de língua estrangeira, 

tornando-se tributária imediata da Linguística. 

Todavia, essa próspera área do conhecimento passou por viradas e rupturas que 

ressignificaram sua existência e granjearam sua autonomia, afastando-a do que se fez 

durante um tempo considerável da sua já longeva história: aplicar uma teoria linguística 

à descrição e ao ensino de línguas estrangeiras, predominantemente, a inglesa, a partir 

de categorias e princípios abstratos.  

Há, contudo, um laço que mantém seminal a relação com a Linguística, mas, 

cabe enfatizar, não somente com ela. Trata-se da concepção de linguagem que é 

sustentáculo para a pesquisa aplicada. A LA, por sua entonação para o conceito, 
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 Leia-se “contexto” não apenas como exterior ou entorno social fora do sujeito, mas como imbricado à 

constituição de sua própria identidade, como prevê a perspectiva bakhtiniana. 
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considera a prática discursiva a partir de uma perspectiva socioconstrucionista do 

discurso e das identidades sociais (MOITA LOPES, 2003).  

Assim, uma prática social em que a linguagem desempenha papel central 

constitui-se objeto potencial para a LA, cujo horizonte de interesse é orientado em 

direção à prática, à agência de sujeitos responsivos e responsáveis, nas suas relações 

sempre mediadas pela linguagem/discurso, na lida concreta com ideologias, 

posicionamentos axiológicos, crenças e avaliações marcadas espácio-temporalmente. 

Nesse sentido, a própria pesquisa é vista como acontecimento, como prática discursiva, 

e, portanto, empreendida por um pesquisador envolvido, no pleno exercício de suas 

competências interpretativas na construção de um trabalho de abordagem histórico-

cultural (FREITAS, 2010). 

Compreender a linguagem como prática discursiva na sua dimensão 

intersubjetiva, situada social, histórica, cultural e institucionalmente, é uma atitude que 

inclui um compromisso com as questões sociais emergentes nas fronteiras. Primeiro 

porque, atualmente, há a preocupação de se trazer à tona problemáticas periféricas, 

transitivas, fortuitas, complexas e centrífugas.  Segundo, porque a LA se pretende 

posicionada nos encontros, nas relações, nos diálogos entre as disciplinas, menos 

abolindo a individualidade de cada uma delas do que as articulando em um programa 

que responda às indagações plurais que habitam a (cons)ciência hoje. 

A natureza dos objetos da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001) é fluida, 

indisciplinada, múltipla, transgênica, glocalizada
32

. As identidades, por sua vez, são 

construídas nessa conjuntura e, portanto, inacabadas, multifacetadas, difusas. Nessas 

condições, a orientação transdisciplinar torna-se prioritária, como uma possibilidade que 

a inteligência parece encontrar para dar conta de fenômenos gestados na interface entre 

homem(ns) e mundo(s). 

Ter em vista essa realidade culmina na percepção da certeza que envolve a 

adoção das práticas discursivas como objetos de análise. Isso significa o próprio fazer 

científico da LA que se define como crítica, mestiça, transgressora, in/transdisciplinar. 

Crítica porque pensa o homem contemporâneo no mundo contemporâneo com uma 
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 Neologismo resultante da fusão dos termos globalização e localização. Refere-se à presença da 

dimensão local na produção de uma cultura global. No ocidente, o primeiro autor a explicitar a ideia de 

“glocal” foi o sociólogo Roland Robertson. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o


71 

 

direção política; mestiça porque honra suas questões únicas, mas não singulares, 

combinando saberes e referências para produzir inteligibilidade e/ou soluções que não 

façam o outro sofrer; transgressora por atender temas que pareciam estar aquém da 

outorga da ciência, problematizando o diferente, o desigual, o marginal; e 

in/transdiciplinar, pela vocação sensível para lançar luzes sobre um tempo que tende a 

recusar a indiferença entre saberes isolados e autossuficientes. 

Assumir a linguagem como prática discursiva, acaba por ser, pois, caracterizar a 

pesquisa aplicada, uma vez que a unidade metodológica de análise torna-se o enunciado 

concreto, com autoria, destinatário, tempo, história e valores. Essa realidade autentica a 

relevância de um fazer científico responsivo a nossa época e se estabelece em nosso 

estudo.   

Para realizar o propósito de analisar a abordagem do anúncio publicitário no 

livro didático de língua portuguesa, recompondo seu horizonte de interpretação, parece-

nos necessária a imersão nessa prática discursiva, entendendo sua materialidade 

linguística e sua corporeidade social. Nesse sentido, na busca por compreender o 

trabalho com práticas sociais (multi)semiotizadas, isto é, com práticas discursivas 

(sobretudo as que suscitam os multiletramentos), torna-se imperativa uma 

fundamentação teórico-metodológica sobre os significados e as implicações da 

linguagem em funcionamento para o estudo aplicado. Na lida de nossas práticas, como 

antecipado, engajamos um conjunto de ideias legadas do que se convencionou cunhar 

como Círculo de Bakhtin. 

 

4.3 ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO (ADD) E CÍRCULO DE BAKHTIN 

 

A ADD se assenta no pensamento de Mikhail Bakhtin e de seu Círculo, 

composto por estudiosos de diferentes áreas do conhecimento e por nomes como 

Volochinov e Medviédev. Esse grupo produziu sobremaneira nos anos vinte russos, 

cercado pelas tensões políticas que explodiam em repúdio ao regime social da época.  

O clima hostil na antiga União Soviética não poupou a atividade intelectual 

desses pensadores, sobre quem a consciência marxista exercia influência. A censura à 

apurada e impactante reflexão que lhes era peculiar cerceou a liberdade de expressão e, 
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supostamente por essa razão, a autoria de suas obras nem sempre pode ser assumida, 

sob risco de penas letais. Daí o fato de, ainda hoje, não se saber ao certo o DNA da mão 

que escreveu certas páginas, visto que a atmosfera punitiva circundante teria levado à 

omissão do verdadeiro criador de algumas delas. Essa intrigante questão tem-se 

reverberado em muitas rodas de discussão contemporâneas, sobretudo das que 

participam os apreciadores e divulgadores mais entusiasmados do Círculo. 

A despeito das eventuais querelas em torno da autoria de alguns livros/textos, 

importa considerar que toda a teoria reivindica as ideias de um grupo, uno e particular 

porque social. Seus membros parecem compartilhar de uma harmonia teórica capaz de 

aproximá-los de maneira tal que, quando há dúvida, se torna difícil distinguir com 

exatidão o que pertence a quem em termos de criação. É por esse motivo que em 

algumas referências aparece a barra, ao mesmo tempo conciliadora e separatista: 

Medviédev/Bakhtin; Volochinov/Bakhtin. 

Toda a produção do Círculo se deu entre os anos de 1919 e 1974 do século 

passado. Sua divulgação, todavia, não foi imediata. Somente no final da década de 60, 

começou a chegar aos olhos ocidentais e ainda hoje há obra no prelo. Bakhtin e o 

Círculo pensaram um tríptico constituído pela vida, a arte e a ciência. É ele o 

sustentador de toda a arquitetônica que singulariza a sua filosofia da linguagem.  

 É sabido que, na história recente do conhecimento, a envergadura das teorias 

parece ser tanto maior quanto seja possível demarcar os domínios da ciência 

separadamente do que se compreende como arte e como vida. Os estudos linguísticos, 

na busca da insígnia científica, não estiveram imunes a essa tradição. A efervescência 

positivista no início do século XX, por exemplo, situou o nascedouro da Linguística 

que, pelo primoroso trabalho de Ferdinand de Saussure, surgiu com status de ciência da 

linguagem.  Assim, a língua tornou-se objeto formal de estudo, compatível com o ideal 

objetivista dominante naquele período arisco ao “vezo humanístico”. 

 A obra de Bakhtin responde a essa razão. Dialoga, no sentido responsivo que ele 

próprio preconiza, com a perspectiva formalista, estruturalista e abstrata no estudo de 

fenômenos isolados da vida e da arte, e advoga que a ciência, notadamente a 

humanística, não pode operar apaticamente ao que lhe é imbricado: o social, o histórico, 

o ideológico, o axiológico. 
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 Bakhtin foi um filósofo da linguagem. Essa predicação perfila o russo como um 

intelectual incansável. Primeiro, porque ser filósofo não é profissão, mas condição de 

existência para os que são; segundo, porque pensar linguagem é pensar o humano e suas 

inter-relações, o que não se esgota nem mesmo com a premissa da finitude.  Bakhtin e 

seus companheiros de reflexão foram instigados pela ética no ato
33

, pelos valores 

essenciais à vida, à arte e à ciência, pela fidelidade à linguagem como prática social 

presente em todas as esferas da criação ideológica. 

 Assim, notadamente com o propósito de evidenciar o axiológico da linguagem, 

Bakhtin produziu uma fortuna crítica advinda de leituras literárias (como a que fez da 

obra de Rabelais e da de Dostoiévski) e de questões da vida social atravessadas pelo 

discurso. Sua elaboração teórica se processou ao longo de seis décadas, 

aproximadamente, de escrita ávida que, ao chegar à academia, às livrarias e às 

bibliotecas, ainda gera certo frenesi.  

 Suas concepções, portanto, não se encaixam nos moldes conceituais de ciência 

que pretende dar conta de objetos por meio da rigidez textual, enquadrando-os em uma 

determinada categoria construída em um espaço-tempo de escrita bastante definidos. Ao 

contrário, as postulações de Bakhtin estão espalhadas em toda a sua produção 

intelectual, com os inacabamentos e a permeabilidade próprios de uma reflexão em 

exercício contínuo, como é característico do ser filósofo. 

 Sua concepção de linguagem, como constitutivamente dialógica, parece ser, 

pois, oriunda da percepção de que os enunciados são partícipes de uma cadeia plena de 

ecos e ressonâncias de vozes que se reagem, mutuamente, nos processos de 

compreensão e de criação de sentidos na vida social. Isso implica que a linguagem só 

pode existir e perdurar a partir de, pelo menos, duas consciências, posicionadas ética e 

historicamente. O par “eu-outro
34

”, que se presentifica em todo o espólio bakhtiniano, 

aponta para essa orientação.  

 Entendida como interação, a linguagem pressupõe um número irrestrito de 

contextos sociais, históricos e culturais em que se dão as relações dialógicas. Segundo 
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 Para saber mais sobre a concepção bakhtiniana do ato, vide a obra inaugural dessa filosofia da 

linguagem: Para uma filosofia do ato responsável. (São Carlos: Pedro & João Editores, 2010). Nessa 

obra, consta a máxima do “não álibi do ser” no mundo da cultura e no mundo da vida. 
34

Esse “outro” pode ser individual ou coletivo. 
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Bakhtin/Volochinov (1997), o diálogo, compreendido a termo, constitui apenas uma das 

formas mais importantes da interação verbal. “Mas pode-se compreender a palavra 

„diálogo‟ num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 

pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja.” 

(op. cit., p. 123). 

 Esse redimensionamento do sentido do termo diálogo é basilar para se 

compreender os construtos bakhtinianos, os quais aparecem em rede, ou espiralados, 

dentro de cada texto.  A todo tempo, o leitor tem de rastreá-los e localizá-los na 

inteireza da obra. Trata-se de uma leitura que exige uma atitude expedicionária, 

articulatória, responsiva ativa. 

 Essa expectativa de atividade, a propósito, remete-nos à eloquente compreensão 

bakhtiniana de sujeito. Para Bakhtin, o humano, antes de tudo, é um ser de linguagem, 

sendo ela justamente que nos humaniza, socializa e individualiza. O sujeito é construção 

com o outro, sua identidade é relacional, constitui-se na alteridade; ele está social e 

historicamente situado, apresentando seus posicionamentos axiológicos e se mostrando 

responsivo ativo à vida. 

  Além das concepções de linguagem, de diálogo e de sujeito ora descritas, a 

ancoragem nos pressupostos do Círculo de Bakhtin traz implexo o desafio de assimilar 

sua filosofia da (Meta)linguagem e construtos como gêneros do discurso e enunciado 

concreto, os quais mostram-se profundamente produtivos para análises as mais diversas. 

Este trabalho não é dissidente disso, uma vez que se propõe a analisar como um dos 

gêneros mais sintomáticos da reificação na contemporaneidade é abordado. 

 

 

4.3.1 Bakhtin e sua Filosofia da (Meta)Linguagem 

 Mesmo uma breve e pontual mirada aos escritos de Bakhtin deixa patente que o 

autor não se voltou para os fenômenos linguísticos stricto sensu. Seu pensamento 

advogou uma disposição para a língua na sua integridade concreta e viva, argumentando 

que o discurso é constitutivamente dialógico e ideológico. 
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A notória coesão das obras do Círculo certamente é consequência de uma 

lucidez na apreciação dos acontecimentos da linguagem que se mantém invicta à 

impostura ou à negação de aspectos da ordem material/real das práticas discursivas. A 

tradição de enfocar puramente as relações lógico-formais da língua, como sistema de 

signos, parece ter suscitado no filósofo russo uma resposta centrada na heteroglossia 

dialogizada e axiologizada dos enunciados concretos, as unidades da comunicação 

discursiva. 

Em Problemas da Poética de Dostoievski, no capítulo “O discurso em 

Dostoiévski”, para citar um exemplo, o autor pontua algumas questões metodológicas 

na análise do discurso romanesco que referenda seu posicionamento diante da 

linguagem: 

 

Intitulamos este capítulo de “O discurso em Dostoiévski” porque 

temos em vista o discurso, ou seja, a língua em sua integridade 

concreta e viva e não a língua como objeto específico da linguística, 

obtido por meio de uma abstração absolutamente legítima e necessária 

a alguns aspectos da vida concreta do discurso. Mas são justamente 

esses aspectos, abstraídos pela linguística, os que têm importância 

primordial para os nossos fins. Por este motivo, as nossas análises 

subsequentes não são linguísticas no sentido rigoroso do termo. 

Podem ser situadas na metalinguística, subtendendo-a como um 

estudo – ainda não-constituído em disciplinas particulares definidas – 

daqueles aspectos da vida do discurso que ultrapassam – de modo 

absolutamente legítimo – os limites da Linguística. (BAKHTIN, 2010, 

p. 207). 

 

 Assim, o Círculo de Bakhtin prima por um modus operandi que despreza a 

separação entre vida e linguagem. Nesse sentido, a vida seria uma sucessão de atos 

responsáveis, (multi) semiotizados, responsivos a atos (de) outros e carregados de 

avaliação social
35

 e sentidos axiológicos intersubjetivamente construídos.  O filósofo, 

portanto, ao se interrogar sobre a realidade fundamental da língua, concebe uma 

abordagem contextual (i)mediata dos eventos discursivos, invariavelmente relacionados 

a enunciados antecessores e sucessores, caracterizando a índole dialógica, histórico-

cultural, da linguagem.  

 A Metalinguística proposta por Bakhtin tem como objeto as relações dialógicas, 

inclusive as relações dialógicas do usuário com sua própria fala (BAKHTIN, 2010, p. 

                                                 
35

 “A avaliação social determina todos os aspectos do enunciado, penetrando-o por inteiro, porém, ela 

encontra a expressão mais pura e típica na entonação expressiva.” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 185). 
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208). Segundo o autor, o comportamento desse estudo em relação à Linguística deveria 

ser de deferência e de complementaridade, não se violando os limites de cada uma. 

Dessa maneira, ainda que Linguística e Metalinguística estudassem um mesmo 

fenômeno, complexo e multifacético, - o discurso - o tratariam sob diferentes aspectos e 

diferentes perspectivas. A Metalinguística possui, pois, objeto autônomo e metas 

próprias, não sendo subsidiária da Linguística. (cf. p. 207 – 209) 

 Importa ressaltar que as relações possíveis entre Linguística e Metalinguística, 

isto é, entre duas áreas que tem autonomia entre si, não depõem contra a distinção entre 

elas. Os pressupostos axiológicos, ontológicos, teóricos e metodológicos de uma e de 

outra autenticam a separação e permitem a cooperação entre essas “disciplinas”.  

 Esse par, Linguística e Metalinguística, a propósito, pode nos remeter a um 

outro, cuja variação se dá tão somente por um membro: Linguística e Linguística 

Aplicada (LA). Se Bakhtin discorre sobre a primeira dupla no sentido de definir o 

caráter de cada termo, a discussão entre domínios e fronteiras pertencentes à Linguística 

e/ou à LA não se afasta muito do esforço por definir essas áreas. É com essa reflexão 

que encontramos ensejo para promover um diálogo oportuno entre Metalinguística e 

LA, ou seja, entre os postulados do Círculo bakhtiniano e os que guarnecem a LA, no 

sentido de consolidar uma perspectiva que considere a linguagem como prática social. 

 As semelhanças entre os pares se acentua ainda mais quando temos em vista a 

arquitetônica da Metalinguística e da Linguística Aplicada. Ambas se constroem a 

serviço das vozes reais, concretas, materializadas em enunciados relativamente estáveis, 

os gêneros do discurso, provenientes dos mais diversificados campos da criação 

ideológica. Essas vozes/relações dialógicas sociais, matrizes de análises inscritas, por 

exemplo, em um programa de estudos da linguagem, são constitutivas da natureza do 

discurso e permitem acessar os sentidos históricos da cultura que gesta as interações 

verbais e verbo-visuais.  

Bakhtin, em seu trabalho diligente sobre o que seria uma filosofia prima (no 

sentido Aristotélico, relativa ao ser humano), promove uma célebre discussão entre o 

mundo da cultura (ciência e arte) e o mundo da vida, aventando a impossibilidade de se 

ignorar as relações entre eles. 
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 É fato que o trabalho do teórico foi notadamente voltado à Literatura, 

justamente pela sensibilidade da esfera artística ao representar a vida esteticamente. A 

ciência, alhures do mundo da vida, parecia provocar menos a energia do russo. 

Poderíamos deduzir, então, que o olhar bakhtiniano só pode ser dirigido a corpora 

literários? Essa questão abriga em si uma redução ingênua e débil. O próprio interesse 

pelo ser humano, social e histórico, invalida a restrição para a Literatura. Bakhtin foi um 

pensador do ato ético e, portanto, um estudioso sobre a contextura valorativa do viver. 

Assim sendo, admite-se o proveito e a contribuição de seu Círculo para quaisquer 

estudos que, situados nas Ciências Humanas, sejam instigados pelas relações 

dialógicas/vozes sociais e sua rede de atos éticos/estéticos. 

 É com esse entendimento que nos apropriamos do discurso do Círculo para 

compreendermos e interpretaremos o ato ético de abordar o anúncio/anunciar no livro 

didático de Português para o Ensino Médio. Refletindo e refratando palavras que 

ressoam um posicionamento face à linguagem, cuja afiliação é, por excelência, 

responsiva e responsável, compartilhamos o intuito da ausculta: “De minha parte, em 

todas as coisas, ouço as vozes e sua relação dialógica.” (BAKHTIN, 2003, p. 413). 

 

4.3.2 Gêneros Discursivos e Enunciado Concreto na ADD 

 

 A Estética da criação verbal, obra postumamente editada que reúne notória 

produção fragmentada de Bakhtin, teve/tem enorme repercussão entre os interessados 

nos estudos da linguagem. Gêneros do discurso: i) problemática e definição; e ii) o 

enunciado como unidade da comunicação discursiva são textos que a constituem e que, 

pelo potencial contributo que inferimos trazerem para nossa pesquisa, devem ser 

retomados. 

 De acordo com o filósofo russo, gêneros discursivos são determinados tipos de 

enunciados com estilo, tema e composição relativamente estáveis. Cada esfera da 

atividade humana produz seus enunciados e essa elaboração é tão variada e dinâmica 

quanto as inesgotáveis possibilidades de agência do homem. 

  Essa definição paira sobre a consciência de muitos leitores e, poucas vezes, 

consegue ser assimilada na sua integridade. Tal e qual consta no livro, temos: 
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“Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 262, grifo do autor). Ao marcar 

graficamente tipos relativamente estáveis e gêneros do discurso, Bakhtin certamente 

pretendia destacar o conceito. Ocorre que, apesar disso, não são raros os juízos que 

geram confusões em torno do tema.  

 O problema mais frequente é equivaler a palavra “tipo” às tipologias ou 

sequências textuais que ganharam visibilidade e vigor teórico a partir dos trabalhos de 

Jean Michel Adam na Linguística Textual. Esses tipos a que se refere Bakhtin, 

entretanto, não correspondem aos que se detém Adam. De acordo com Hammes (2007, 

p. 164), 

[...] pode-se dizer que sua
36

 noção de gênero como tipo de enunciado 

não é a das seqüências textuais, nem o resultado de uma taxionomia 

ou princípio de classificação científica, mas uma tipificação social dos 

enunciados que apresentam certos traços (regularidades) comuns, que 

se construíram historicamente nas atividades humanas, em uma 

situação de interação relativamente estável, e que é reconhecida pelos 

falantes.  

 

 

 Nesse sentido, o que autentica um gênero é a sua ligação com uma situação real 

de interação social e não suas propriedades formais. Os gêneros do discurso nos são 

dados quase como nos é dada a língua materna e nossas atividades de linguagem só se 

concretizam por meio de gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011). 

 Todo gênero apresenta uma unidade temática, composicional e estilística. 

Quando intencionamos um dizer, não partimos de um tema/assunto e o encaixamos na 

estrutura de um gênero. Cada tipo de enunciado relativamente estável já pressupõe seus 

temas possíveis, sua composição e seu estilo. O que permite vislumbrar esses elementos 

essenciais de maneira repartida é uma abstração com pretensões didáticas, pois eles são 

indissociáveis e materializados simultaneamente nos enunciados concretos. O conteúdo 

temático diz respeito não só ao assunto tratado, mas à profundidade e à especificidade 

consentidas pelo gênero; a estrutura composicional não só é referente à forma do texto, 

                                                 
36

 De Bakhtin. 
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mas à organização arquitetônica que cumpre um projeto de dizer; e o estilo
37

, não só 

corresponde à seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas 

ao seu gerenciamento pelo autor modalizado pelas injunções do gênero e pela intenção 

comunicativa.  

 Consoante à esfera em que são produzidos, circulados e recepcionados, os 

gêneros (orais e escritos) podem ser subdivididos em dois tipos: primários (simples) e 

secundários (complexos/ ideológicos). Assim, tem-se que a conversa cotidiana, o 

bilhete, a fofoca, são exemplos de gêneros primários. Já o requerimento, o editorial, o 

anúncio publicitário são gêneros secundários. Entre eles podem se estabelecer nexos 

simbióticos que influem na geração de novos gêneros. Segundo Bakhtin (2011, p. 264), 

a própria relação mútua dos gêneros primários e secundários e o processo de formação 

histórica dos últimos lançam luz sobre o complexo problema da relação de 

reciprocidade entre linguagem e ideologia
38

. 

 A contribuição de Bakhtin para a concepção de gênero discursivo é matricial. 

Por ela, há um alargamento sem precedentes no estudo dos gêneros, os quais, 

anteriormente, só mereciam análise se estivessem dentro do domínio artístico-literário 

ou do retórico. É imprescindível, portanto, honrar o esforço teórico do filósofo na sua 

adoção como companheiro de trabalho. A ênfase que recai sobre os gêneros discursivos 

nas práticas pedagógicas evoca empenho no estudo da abordagem que a fundamenta e 

que lhe foi confiada.  

 Pois bem, se os gêneros são tipos de enunciados relativamente estáveis, resta-

nos a apropriação do que se entende por enunciado na perspectiva da ADD. O conceito 

de enunciado está imbricado ao de gênero discursivo e, esses, ao da propriedade 

dialógica da linguagem, compreendendo os sujeitos da interação como centros de valor 

a partir dos quais se realizam os atos éticos (valorados positiva ou negativamente). 

                                                 
37

 Cabe destacar o rico trabalho desenvolvido por Bakhtin sobre questões de estilo. A discussão sobre 

estilo individual e funcional aparece nesse capítulo (Gêneros do Discurso) assim como uma crítica aos 

estudos da Estilística de sua época que lesavam “A relação orgânica e indissolúvel do estilo com o 

gênero” (ibidem, p. 266). 
38

 Termo usado, nos textos do Círculo de Bakhtin, em geral, para designar o universo que engloba a arte, 

a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, ou seja, todas as manifestações 

superestruturais e a pluralidade de esferas da produção imaterial. (FARACO, 2009, p. 46). 
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 Essa compreensão não conflui, portanto, para o que se define como enunciado 

em outras linhas teóricas, a saber, na Linguística Textual (que coloca enunciado de um 

lado e texto de outro), na Semântica Argumentativa (que se preocupa com a distinção 

entre enunciado, frase e enunciação), entre outras. Esse termo, nas diferentes teorias, 

tem uma significação cuja coerência se dá no interior delas. As palavras de Brait (2013, 

p. 62 – 63) apontam nessa direção: 

 

[...] devemos dizer que os conceitos enunciado/enunciação, tão 

largamente utilizados na área dos estudos da linguagem, estão longe 

de promover um consenso, apresentando, ao contrário, uma grande 

polissemia de definições e empregos. Se no curso da história dos 

estudos da linguagem esses termos foram adquirindo sentidos 

diversos, de acordo com as teorias e teóricos que os empregaram, por 

outro lado, há características passíveis de serem identificadas e que, 

no interior de cada teoria, levam esses termos a serem concebidos e 

compreendidos, cada um deles, de maneira distinta, mas teoricamente 

coerente. 

 

 

 Enunciado, para Bakhtin, não equivale à frase ou à sequência de frases 

(Linguística do Texto), nem corresponde à realização hic et nunc, em número infinito, 

de uma mesma frase (unidade entendida como descontextualizada ou entidade 

gramatical com potencial de assumir forma linguística em enunciados – Semântica 

Argumentativa). A Teoria da Enunciação de Bakhtin, como também é referida a sua 

produção acerca da linguagem, não polariza a razão entre enunciado (= produto) e 

enunciação (= processo): 

 

A enunciação está na fronteira entre a vida e o aspecto verbal do 

enunciado; ela, por assim dizer, bombeia energia de uma situação da 

vida para o discurso verbal, ela dá a qualquer coisa linguisticamente 

estável o seu momento histórico vivo, o seu caráter único. 

(VOLOSHINOV, 2011, p.14). 

 

 

 Para a ADD, portanto, o enunciado é particular, individual e irrepetível. 

Pressupõe a autoria explicita ou presumida de um sujeito essencialmente responsivo 

ativo e difere-se claramente da oração gramatical, pois é um elo/eco na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados. Analogicamente, poderíamos supor 
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que o enunciado funciona em cadeia (conecta-se nela dialogicamente); a oração, em 

aldeia (basta-se nela formalmente). 

 Segundo Bakhtin (2011), nós falamos por enunciados e não por orações isoladas. 

Um enunciado é matriz e nutriz de outros enunciados, os quais “são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem.” (op. cit. p. 268). 

Nessa dinâmica, cada elemento da língua tomado como material no enunciado concreto 

obedece às exigências da avaliação social expressa pela entonação circunstancial e 

histórica. Desse modo, “a palavra entra no enunciado não a partir do dicionário, mas a 

partir da vida, passando de um enunciado a outros.” (MEDVIÉDEV, 2012, p 185). 

  O enunciado é, pois, uma unidade real, precisamente delimitada pela alternância 

dos sujeitos do discurso, que termina com a transmissão da palavra ao outro. A oração, 

por outro lado, tem natureza gramatical, fronteiras, lei e limites gramaticais, é 

indiferente ao revezamento de falantes em interação. A referida alternância, quando 

emoldura a oração de ambos os lados, converte-a em um enunciado. 

De acordo com o filósofo, todo e qualquer texto pressupõe dois polos: o da 

oração e o do enunciado. O primeiro corresponderia a tudo que é do plano do reiterável, 

do repetível, do reproduzível e do que pode ser dado fora de tal texto, isto é, 

exemplarmente, ao sistema/aos sinais da língua. O segundo representaria o que há no 

texto de individual, de único, de singular, e, nisso, todo o seu sentido, a intenção em 

favor da qual ele foi criado. Nessa polarização, que não pretende ser dicotômica, uma 

vez que um polo pode ser condição de existência do outro, recuperar as características 

que permitem distinguir oração de enunciado é estágio primeiro para se apropriar das 

noções de dado e de criado, ao tempo de conceber as implicações desse entendimento 

para a análise dialógica das unidades de pesquisa. 

Com o intuito de (re)compor as principais distinções, construímos o quadro 

sinóptico a seguir, preenchido pelas particularidades da oração e do enunciado. 

 

 

 



82 

 

 

ORAÇÃO 

 

 

ENUNCIADO 

 

É unidade da língua 

 

 

É unidade da comunicação discursiva 

 

Possui comensurabilidade 

 

 

Possui conclusibilidade 

 

Unidade convencional – natureza 

gramatical 

 

Unidade real (não convencional), precisamente 

delimitada da alternância dos sujeitos do 

discurso – natureza real/concreta  

 

Contexto da fala do mesmo sujeito do 

discurso (falante) 

 

 

Contexto extraverbal da realidade; considera 

ecos e ressonâncias dialógicas; estabelece 

relação imediata com enunciados alheios 

 

Neutra/ possui entonação gramatical 

específica; falta-lhe plenitude semântica 

 

Valorativo/ possui entonação expressiva, 

subjetividade 

 

Potencialmente pode vir a ser um 

enunciado pleno 

 

Pode ser construído por oração(ões) mas não 

somente por ela(s)  

 

Desprovida de autoria definida: é de 

ninguém e para ninguém; caráter impessoal 

 

 

Tem autoria singular e direcionamento a 

alguém, endereçamento a outrem, destinatário 

real ou hipotético 

 

Desprovida da capacidade de determinar 

imediata e ativamente a posição responsiva 

dos participantes da interação 

 

 

Dotado da capacidade de suscitar atitude 

responsiva ativa dos participantes da interação 

 

 

Tem natureza gramatical, fronteiras 

gramaticais, lei gramatical e unidade. É, 

pois, matéria de língua. 

 

 

Tem natureza concreta, plena, viva nos mais 

diversos campos da atividade humana e da 

vida.  É, pois, matéria de fala. 

 As relações dialógicas são abertas no polo do enunciado e veladas ou, poder-se-

ia dizer, vetadas no polo da oração. Ou seja, na oração, predomina o monologismo; no 

enunciado, vigora o dialogismo. Dessa feita, o dado e o criado no texto devem ser  

interatuantes para a construção de sentido do enunciado. O evento ou acontecimento 

discursivo sempre cria algo novo e singular, mas qualquer criação provém de algo dado: 

“Todo dado se transforma no criado” (BAKHTIN, 2011, p. 326). Essa inter-relação 
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pode viabilizar atitudes/compreensões responsivas ativas que validem o princípio de 

que a relação com o objeto pode não ser dialógica, mas a relação com o sentido sempre 

é. Nas palavras do pensador, “A própria compreensão já é dialógica” (ibidem p. 327). 

Sistematicamente, de acordo com o teórico, são três os fatores definidores do 

enunciado como unidade da comunicação discursiva: a alternância dos sujeitos do 

discurso; a expressividade ou a relação do enunciado com o próprio falante (autor do 

enunciado) e com outros participantes da comunicação discursiva; e a conclusibilidade. 

Conceitualmente, o revezamento de fala entre sujeitos na interação verbal 

viabiliza o encadeamento de atitudes responsivas inerentes à atividade comunicativa. 

Um sujeito conclui, numa circunstância específica, o que tem a dizer e passa a palavra 

ao outro, que lhe atribui uma compreensão responsiva ativa (imediata) ou retardada 

(tardia). 

 A expressividade – ou relação do enunciado com o próprio falante (autor do 

enunciado) e com outros participantes da comunicação discursiva – é a instância em que 

se apresenta a posição valorativa do autor diante de seu objeto de discurso e dos 

interlocutores também autores de enunciados (já ditos ou prefigurados). É um momento 

de diálogo centrado no objeto e nos sentidos subjetivamente valorados por diferentes 

enunciadores. 

A conclusibilidade, por sua vez, é o que avaliza a alternância dos sujeitos vista 

do interior do enunciado. O outro entra em cena quando percebe que o primeiro 

concluiu o que tem a dizer naquele momento. Esse entendimento em relação ao término 

momentâneo da fala alheia é promovido por três fatores interconectados: o tratamento 

exaustivo do objeto e do sentido (o que pôde ser dito naquela ocasião); a 

intencionalidade ou o projeto/a tarefa de dizer do falante (condicionando o volume e as 

fronteiras do que diz) e os gêneros do discurso (que, por suas propriedades, permitem 

reconhecer que a alternância está autorizada). 

O enunciado, portanto, é responsivo e tem a propriedade constitutiva de suscitar 

atitude responsiva ativa. Ele é pleno de tonalidades dialógicas e, na cadeia da 

comunicação, interage com outros discursos/ enunciados/ vozes alheias precedentes e 
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sucessores, que se respondem mutuamente em um movimento de confirmação, 

refutação, concessão, complementação, etc.  

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras 

criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade 

ou de assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de 

relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, 

o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos. 

(BAKHTIN, 2011, p. 294 – 295) 

 

 

 Sua preocupação com a palavra/enunciado do outro não se restringe a essa 

menção. Na obra Questões de Literatura e de Estética
39

, por exemplo, trata da palavra 

no romance, estendendo-a ao mundo da vida. Nesse percurso, mostra que quando a 

palavra acontece o outro aparece com ela. Por uma densa reflexão em torno do discurso 

alheio, esclarece que a sua apropriação se dá por formas as mais diversas, incontidas no 

simplismo gramatical do discurso direto e indireto.  

 A assimilação da palavra de outrem se afina perfeitamente à responsividade 

constitutiva da interação. O enredamento desses conceitos é tão íntimo que redunda 

numa concepção de linguagem dialógica por si e em si.  

Em nossa análise, portanto, cada um dos dados é compreendido como enunciado 

concreto, representativo de um gênero discursivo: o anúncio publicitário. Essa 

perspectiva enfatiza as dimensões históricas, sociais e culturais dessas peças, que devem 

ser descritas na sua singularidade mediante uma lida que privilegie seus acentos 

valorativos, seus temas, sua composição e seu estilo, os quais acatam determinadas 

injunções do campo da criação ideológica de que provêm.   

É com base nesses pressupostos que analisaremos o tratamento dado aos 

anúncios que aparecem no livro didático de língua materna, pormenorizando se lhe é 

fidedigna a abordagem como enunciado concreto/gênero discursivo materializado. 

Afinal, como assegura Bakhtin (2011, p. 269): 

                                                 
39

Em que tece discussão de alto calibre sobre a estilística de seu tempo e o romance. 
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O estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros discursivos é, 

segundo nos parece, de importância fundamental para superar as 

condições simplificadas da vida do discurso, do chamado “fluxo 

discursivo”, da comunicação, etc., daquelas concepções que ainda 

dominam a nossa lingüística. Além do mais, o estudo do enunciado 

como unidade da comunicação discursiva permitirá compreender de 

modo mais correto também a natureza das unidades da língua 

(enquanto sistema) – as palavras e orações.  

 

4.4 LEITURA COMO ATIVIDADE: CONCEPÇÕES QUE NOS SERVEM COMO 

ESTEIO 

Na escola, há gêneros discursivos que parecem melhor servirem a atividades de 

leitura do que de produção textual. Poderíamos inserir o anúncio publicitário nesse 

grupo. Destarte, é mister assumir uma concepção de leitura que se coadune com os 

pressupostos teórico-metodológicos norteadores desta pesquisa, como referência para 

analisar a abordagem dada a essa peça da esfera publicitária no livro didático de 

Português. 

A concepção de leitura como compreensão responsiva ativa é nossa apropriação 

primeira. Oriunda do pensamento bakhtiniano, essa perspectiva enuncia a leitura como 

uma atividade dialógica, consolidada por sujeitos historicamente situados e por 

processos de construção de sentidos inscritos na comunicação discursiva. Segundo 

Bakhtin (2011, p. 271), 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva (embora o grau de ativismo seja bastante 

diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 

forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante.  

 

 

Portanto, a figura de um sujeito passivo diante de um objeto de sentido é 

ficcional para esse pensador e para nosso estudo, uma vez que focalizamos enunciados 

concretos, a partir da análise dialógica do discurso. A propriedade dos enunciados de 

suscitar uma compreensão ativamente responsiva, real e plena, penetra nossa 

interpretação da abordagem dada aos anúncios constituintes de nosso corpus e é 

admitida como firmamento para nossas interpretações.  
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O suporte dessa filosofia autoriza o entendimento de que a leitura, como prática 

agenciada por sujeitos plenamente ativos, precisa ser legitimada em sala de aula por 

métodos que extrapolem a descrição linguística ou as abordagens superficiais e efetivem 

uma aproximação com o fenômeno concreto enunciado, desvencilhando-se de 

expectativas de ensino-aprendizagem pautadas no aluno como ser que deve dublar o que 

é lido e ouvido na escola. 

De acordo com Bakhtin (2011, p.398), a atitude de compreender pode ser 

desmembrada em atos particulares, mas esses devem se fundir para que se dê a 

compreensão efetiva e concreta. Em sua proposição, são quatro os níveis de 

compreensão: a) A percepção psicofisiológica do signo físico (palavra, cor, forma 

espacial); b) seu reconhecimento (como conhecido ou desconhecido) e a compreensão 

de seu significado reprodutível (geral) na língua; c) A compreensão de seu significado 

em dado contexto (mais próximo ou mais distante); d) A compreensão ativo-dialógica 

(discussão-concordância), a inserção no contexto dialógico. 

Cada um desses itens argumenta em favor da atividade do leitor, ser de 

linguagem que se mobiliza para reagir ao texto, cujo objetivo é assumir uma posição 

axiológica diante de um conjunto coerente de signos e (re)criar seus sentidos. O leitor, 

nessa linha, é um gerenciador de vozes, um respondente e um promotor de resposta. Sua 

atividade alcança plenitude nesse movimento dialógico, em que ele pode operar num 

plano de concordância, de participação, de objeção, de reformulação ou de execução em 

relação ao enunciado. 

Assim, pressupomos que a concepção de linguagem como interação deve 

atravessar a abordagem dos anúncios nos materiais didáticos para que os objetivos de 

ensino-aprendizagem não se reduzam a um letramento que mais pareça ilusório do que 

real. Importa preservar o papel ativo do outro, o aluno, para que ele não saia 

profundamente enfraquecido no processo de comunicação discursiva. 

 Essa rede de pensamento ecoa em nossa análise e vai ao encontro do 

pensamento de De Certeau (2003, cf. p. 262), que se levanta contra a representação de 

consumidores (de bens culturais, simbólicos e/ou materiais) apassivada e inerte, 

apresentando sua contra-palavra à “ideologia do consumo receptáculo”. 
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Ao discorrer sobre leitura, o intelectual afirma que essa atividade é apenas um 

aspecto parcial do consumo, mas fundamental. Na sociedade grafocêntrica, o binômio 

produção-consumo pode ser substituído por seu equivalente escrita-leitura, declara ele. 

Assim, além de problematizar a hierarquia que a história estabeleceu com a exumação 

da autonomia do ato de ler em relação ao de escrever, o pensador critica que escrever 

seja produzir o texto, enquanto ler seja recebê-lo de outrem sem marcar aí o seu lugar, 

sem refazê-lo.  

De Certeau (2003) responde, pois, ao pessimismo da cultura de massa que 

cristalizou a ideia de que o consumo é, por natureza, passivo. O autor reage e ressalta 

que o consumo é um ato e, como tal, um espaço para construção/ produção de sentidos. 

Ler, portanto, como uma atividade de consumo, é “uma operação de caça”, uma prática 

de natureza tática, muitas vezes de resistência à dominação e às estratégias dos 

produtores. 

 Os consumidores/leitores não são meros armazenadores ou receptores da 

produção, assujeitados à impossibilidade de se tornarem produtores. Mesmo que seja 

pelo próprio ato de consumir, que se caracteriza por produzir sentido, esses sujeitos são 

ativos, dignos de crédito. 

Uma ruptura com o “imperialismo escriturístico” (ibidem, p. 264) que subjuga os 

consumidores/leitores é uma contraposição à palavra autoritária e revela a defesa do ato 

de ler como uma operação não submetida ao sentido dos produtores/escritores ou à obra 

como “cofre-forte do sentido”, mas responsiva a eles, com criticidade e ponto de vista 

assumidos. Isso supera a noção de leitura única, correta, inquestionável e abre caminhos 

para o exercício da errância pelo ato de consumir (ou seja, de produzir sentido) sem 

capitalizar. Oferecendo-se a uma leitura plural, o texto se torna arma cultural. 

De Certeau (2003) destaca que o texto só tem sentido graças a seus leitores, da 

sorte que muda com eles e se ordena conforme códigos de percepção que lhe escapam. 

A operação de ler não aceita, portanto, relação de submissão com o produzido/escrito, a 

não ser aquela imposta pela instituição social que sobredetermina a relação do leitor 

com o texto. 
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 Essa figura que consome os textos é tão ativa quanto aquela que os produz. 

Nessa perspectiva, o dado é necessário, mas não é suficiente: o texto precisa ser 

(re)construído pela atitude e astúcia da consciência que o compreende. A visão da 

leitura como atividade ratifica a afinidade de pensamento com Bakhtin e possibilita o 

alargamento desse fórum.  

A imagem do leitor como agente também foi – poeticamente – discutida por 

Larrosa (2001), que entende o texto como origem de uma interpelação, pela escuta da 

qual é possível assumir uma direção e fazer-se responsável por ela. Em sua “Pegagogia 

Profana”, Larrosa dá à luz a experiência da leitura, entendendo o texto como um 

processo em que o leitor pode submergir para emergir transformado, como por uma 

experiência de metamorfose, em que se abandona o olhar ordinário. 

A experiência da leitura, para esse pensador, está vinculada ao caráter de 

transformação, de modo que, menos importa o texto, do que a relação que o leitor 

efetiva com ele. Na sua voz, a leitura é escuta aberta e livre, tanto de preconceitos 

quanto de expectativas, e, assim sendo, uma experiência fértil para a mudança em 

direção à criticidade. 

A concepção de leitura como transformadora tem ressonância nas palavras de 

Paulo Freire (2010), que pensa o ato de ler como libertador, emancipatório, meio pelo 

qual se pode experimentar a transformação, a autonomia crítica, a insubordinação às 

ideologias dominantes, a superação do lugar social escravizado aos empoderados. 

Freire pensou a leitura e a escrita como práticas de liberdade, de agência no 

mundo social pelo simbólico. A leitura da “palavramundo
40

” é evidência do 

compromisso político do educador e inspira relações com os pensadores aqui em 

colóquio, uma vez que parecem comungar de uma orientação para o texto real, em sua 

vida concreta, valorada, grávida de sentidos a serem construídos pela ação de leitores 

conscientes e críticos, isto é, por um público-alvo de práticas de letramento responsivas 

a vida e pelas quais ele também se responsabiliza, na autoria do ato ético de ler, 

compreender e interpretar (o texto e o mundo). 

                                                 
40

 Termo que designa a relação entre linguagem e mundo, entre leitura e realidade, no sentido de que não 

se pode aprender/ler a palavra isolada de sua vida social sem que tal fato incorra na violação da 

autonomia do sujeito. 
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Nessa corrente, inclui-se ainda o ponto de vista de Geraldi (2010) que, ao 

enfocar as múltiplas faces da leitura, compreende tal prática como “co-produção do 

texto, uma atividade orientada por este, mas que lhe ultrapassa” (ibidem, p.103). A 

exemplo de Freire, Geraldi enfatiza o direito a ler. Em suas palavras, dá a ver a leitura 

como uma prática, em certa dimensão, de subversão, de transgressão. Esses termos se 

irmanam aos de Freire e se aproximam das noções de leitura de Larrosa, de De Certeau, 

e do próprio Bakhtin, que, reforçamos, entendem o leitor como agente, responsivo e 

responsável; centro de valor com história e ponto de vista na leitura dos textos (um 

lugar privilegiado para se perpetuar determinadas estabilidades sociais). 

Esse circuito de concepções de leitura entrecruzadas mostra-se produtivo para 

este estudo, de tal modo que se integra à nossa unidade teórica na lida de nossos dados e 

no enfrentamento de seus desafios. Tais concepções, não obstante possam ser, de certo 

modo, recuperadas pelos documentos oficiais para o ensino de língua materna, ainda são 

solapadas por algumas práticas pedagógicas que reduzem o ato de ler aos níveis iniciais 

da compreensão, à decodificação, ao reconhecimento ou à identificação de itens do 

sistema da língua isolados de seus usos sociais. 

Este estudo pretende problematizar a discrepância, por vezes notada, entre o 

modo como se lê na escola e fora dela. Numa abordagem que desconsidere o texto como 

fonte de sentidos latentes, o aluno tem alienado o seu direito de ler e passa a contar, no 

máximo, com uma compensação: a de decifrar o sistema linguístico, que mais parece 

pairar sobre sua consciência do que constituí-la. Essa razão tende a ser mantenedora de 

uma lógica social, por vezes, perversa e excludente e, naturalmente, quanto a isso, não 

pode haver passividade. 

Assim, é com a leitura como atividade que iremos operar na análise, trazendo as 

concepções aqui reunidas como lentes para a interpretação dos dados e a discussão 

sobre o modo de ensinar e aprender o anúncio no livro didático.  
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5  ANÁLISE: PROPOSTAS DE LEITURAS E LEITURAS PROPOSTAS  

 

 Com o lastro teórico instituído, este capítulo se compõe pelo inventário do 

corpus e pela análise dos dados. Primeiramente, apresentaremos, com o detalhamento 

prometido no capítulo de metodologia, o percurso de construção do conjunto de dados 

inscritos nas coleções didáticas selecionadas. Em seguida, teceremos a análise de peças 

representativas das categorias depreendidas.  

 

5.1 INVENTÁRIO  

O extrato dos dados identificados nos volumes das coleções cooperou para o 

deferimento de um expediente organizador: um levantamento gráfico de todos os textos 

relacionados à esfera publicitária presentes nas obras. Vistoriada folha por folha dos 

livros, concluímos que o plano exploratório de mapear/arquivar os anúncios, em 

particular, só poderia ser logrado se fosse encontrada alternativa para lidar com a 

situação de alguns textos que, embora apresentassem peculiaridades temático-estilístico-

composicionais dos enunciados que pesquisamos, não foram nomeados/tratados por 

gênero nenhum nos materiais didáticos, ou, em certos casos, apareceram designados por 

mais de um gênero (anúncio/propaganda), como se significassem sinônimos. 

Em princípio, nos três volumes das coleções Português: Linguagens (PL) e 

Português: contexto, interlocução e sentido (PCIS), alistamos, de acordo com os 

respectivos autores, enunciados não nomeados e/ou apenas mencionados como “texto 

publicitário”, ou, ainda, os classificados como “parte de campanha publicitária”; além 

daqueles referidos por gêneros discursivos como folheto, cartaz, placa, comercial, 

outdoor, carta/publicidade oficial, propaganda e, obviamente, anúncio publicitário 

 Repertoriados os exemplares que potencialmente poderiam compor o corpus, 

nosso estudo recrutou e enumerou, exclusivamente, aqueles nomeados como: i) anúncio 

(publicitário);  ii) anúncio/propaganda; por consequência comutativa, iii) 

propaganda/anúncio; iv) propaganda; e v) não nomeados. Como não há unidade na 

concepção dos autores sobre os gêneros anúncio publicitário e propaganda, de modo 

que, em alguns casos, referindo-se a um mesmo enunciado, coocorrem ambas as 
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designações, surgiu a necessidade de agrupar os dados de acordo com a concepção de 

anúncio publicitário deste estudo,  enraizada nos postulados da comunicação
 41

. 

O coletivo dos anúncios abordados nos volumes revelou expressiva discrepância 

conceitual entre o que se inscreve nas obras e o que consideramos como o gênero em 

análise. Partimos do pressuposto de que tais textos, em geral, podem ser representativos 

de dois propósitos comunicativos distintos: o de vender um produto com vistas ao lucro 

financeiro de uma dada marca/empresa comercial; e o de divulgar uma ideia com intuito 

de gerar a aceitação dela. Essa interpretação resultou na distribuição dos dados em dois 

grandes blocos, adequando, quando necessário, as nominatas empregadas pelos autores: 

a) o de anúncios (referente ao primeiro propósito explicitado); e b) o de propagandas 

(relacionado ao segundo propósito mencionado). Assim, textos com dúbia designação, 

propagandas que são anúncios, anúncios que são propagandas e textos não nomeados 

foram ouvidos quanto ao projeto de dizer neles realizado e, a depender desse fator, 

dispostos como representativos do gênero anúncio ou do gênero propaganda – 

independentemente de como categorizaram os autores das coleções. 

 Portanto, o critério diferenciador dos dados foi a intenção comunicativa 

configurada no enunciado, ou seja, fez-se uma arguição aos textos à procura de seu 

projeto de dizer, no caso, o de anunciar um produto, uma mercadoria ou um bem de 

consumo material, que caracteriza o anúncio e permite-nos agrupar, com coerência, 

anúncios e propagandas em conjuntos autônomos entre si.
42

   

 O gráfico a seguir viabiliza o benefício da comparação entre a delimitação dos 

anúncios segundo este estudo e segundo a sua classificação (inconstante) pelo livro 

didático. No exposto, estimamos as discordâncias que antecederam a construção 

definitiva do corpus e reforçaram o caráter complexo de nosso objeto. 

                                                 
41

 Para retomá-los, vide a seção “PUBLICIDADE & PROPAGANDA: PUBLICIDADE x 

PROPAGANDA” do capítulo temático. 
42

 O discurso de que a distinção entre propaganda e publicidade (o que engloba o anúncio) não é 

consensual entre os comunicadores sociais, como exposto no capítulo temático, tem seu devido respeito 

neste estudo. Contudo, por não serem escassas as tentativas na sua área do conhecimento de delimitar 

uma e outra, optamos por adotar essa separação. Tal decisão favoreceu o recorte de nossos dados e a sua 

organização. 
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Legenda: Inventário de divergências e flutuações terminológicas dos enunciados pesquisados. 

 

Nos volumes da PCIS, especificamente, faz-se notória a flutuação terminológica. 

Neles, segundo o nosso referencial, há sete enunciados que são anúncios, a despeito de 

serem rotulados pela coleção como propaganda/anúncio. A permuta desse par também 

existe, apesar de solitária: uma propaganda é tratada como propaganda/anúncio. Em 

relação aos dados ante os quais há divergências terminológicas, mais uma vez a coleção 

PCIS se destaca, sendo onze os nossos anúncios por ela chamados de propagandas e, em 

igual número, as propagandas nomeadas de anúncios. A coletânea PL, conquanto não 

apresente flutuação terminológica, sedia divergências de classificação com este estudo. 

Em verdade, número bem menos expressivo no cotejamento com a outra coleção, mas, 

sobretudo as dezessete propagandas classificadas como anúncio provam certa 

incongruência. 

 Como nosso primeiro objetivo é inventariar o aparecimento dos anúncios 

publicitários nas seções dos manuais em que se dão suas ocorrências, reconhecendo a 

natureza do trabalho realizado, construímos os gráficos a seguir, que exibem o total de 

anúncios, com questões e sem questões – formas de abordagem que julgamos 
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decisivas para a interação e a interpretação dos enunciados considerando a 

organização (meta)discursiva do livro –, por seções constitutivas de cada coletânea
43

: 

 

  

 

Legenda: Anúncios, com questões e sem questões, encontrados nas quatro seções em que se subdivide o 

manual. 

 

Essa disposição visual colabora para a sistematização de algumas informações 

importantes para a análise – a frequência de aparição por bloco e a semelhança ou não 

entre as coleções, por exemplo – e desenha um panorama da abordagem do gênero.  

Primeiramente, o levantamento dos exemplares de anúncios publicitários na 

coleção Português: Linguagens, conforme expresso no gráfico, revela que a totalidade 

dos exemplares do gênero encontra-se na seção “Língua: uso e reflexão”, parcela do 

livro que discute questões de língua(gem), principalmente as de natureza gramatical. 

Dessa maneira, ainda que dividido pelos autores em quatro eixos – os quais 

sejam, o de literatura, o de língua: uso e reflexão, o de produção de textos e o de 

interpretação de textos – , o livro concentra o que nosso estudo concebe por anúncio 

publicitário
44

 apenas nos capítulos de “Língua: uso e reflexão”. De um universo de 38 

                                                 
43

 Para verificar o índice de anúncios com questões e sem questões por volume das coletâneas, consultar o 

apêndice A. 

44
 Isto é, um gênero realizado pela intenção comunicativa de vender produtos e bens de consumo, tendo, 

portanto, caráter mercadológico/comercial. 
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dados, 27 são abordados com questões e 11 sem questões.  Retornemos, então, ao 

inventário do gênero na segunda coleção que elegemos. 

 
 

Legenda: Anúncios, com questões e sem questões, encontrados nas três seções em que se subdivide o 

compêndio. 

De acordo com o gráfico, relativo às obras de Português: contexto, interlocução 

e sentido, observamos que a predominância dos anúncios também se apresenta na seção 

de gramática dessa coleção. De um total de 67 ocorrências, 53 estão distribuídas nas 

páginas de estudo da gramática, 12 nas de produção de textos e apenas 2 nas de 

Literatura. Exatamente esta é a divisão em que as autoras estruturam cada um dos três 

volumes: seção de literatura, seção de gramática e seção de produção de textos
45

.  

A despeito de existirem anúncios nas três seções, na de literatura só aparecem 

anúncios sem questões; na de gramática 29 com questões e 24 sem questões; e, na de 

produção de textos, 3 com questões e 9 sem questões. Essa classificação (com questões 

e sem questões), reforçamos, ganhou valor de relevância por nos auxiliar a qualificar 

diferentes planos de abordagem do gênero. 

O somatório geral das coleções resulta no seguinte:  

 

                                                 
45

 A modelo do que fizemos para a primeira coleção, repetimos a nomenclatura atribuída pelos autores às 

partes constituintes de suas obras no caso dessa segunda. 
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Legenda: Total de anúncios, com questões e sem questões, encontrados nas seções combinadas dos 

manuais e compêndios. 

 

 Nesse último gráfico, com a finalidade de unificar as seções que exploram, 

praticamente, os mesmos conteúdos curriculares, houve uma modificação na quantidade 

de barras. Ocorre que as duas coleções são fracionadas em lotes equivalentes, ainda que 

batizados diferentemente em razão de escolhas autorais. Com esse entendimento, e pela 

relação de conteúdos trabalhados neles, fundimos as seções “Gramática”, de PCIS, e 

“Língua: uso e reflexão”, de PL, numa unidade, com membros equivalendo-se entre si. 

A seção de “Interpretação de Textos”, presente somente em PL, foi suprimida ao final 

por não hospedar ocorrências e, mesmo que o fizesse, poderia ser representada pela 

seção “Produção de Textos” sem prejuízo. 

Esse método de construção dos dados foi eficiente para que continuássemos a 

ausculta de nosso objeto, de maneira a permitir correlacionar razões teórico-

metodológicas às demandas de nossa análise e discutir suas categorias. Nesse sentido, o 

investimento na interpretação do corpus resistiu ao seu enquadramento em classes 

apriorísticas e a culminância desse trabalho se dá com a análise, cuja conclusibilidade se 

instaura pela ânsia de realizar um trabalho pretencioso de sua feição completa. 
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5.1.1 Categorias: Quadros a partir do Círculo 

 Perfilhada aos trabalhos do Círculo de Bakhtin, a construção de nossas 

categorias foi tanto mais prolífica quanto o esforço de interpretar os dados prezando sua 

complexidade e diversidade.  A partir de nossos pressupostos teórico-metodológicos, da 

recorrência dos anúncios, da sua distribuição, do seu modo de abordagem e dos aspectos 

enfocados no seu tratamento didático, esquematizamos as categorias apresentadas, a 

seguir, sem a presunção de operar com dicotomias:  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Anúncios abordados como Enunciado concreto 

 Na esquematização a seguir, antecipamos, há anúncios inseridos nessa 

categoria pertencentes ao subconjunto dos enunciados situados na seção de produção de 

texto abordados COM questões.  No corpo da análise, contudo, não se encontra nenhum 

exemplar. Tal fato decorre tanto da existência de poucos casos catalogados quanto da 

percepção de que, quando são tratados como enunciado concreto, não há notórias 

diferenciações entre a natureza das questões relacionadas a esses exemplares em 

produção de texto e aquela dos analisados em gramática. Desse modo, optamos por 

apresentar, em relação à produção de texto, as peças abordadas em capítulo específico, 

todas as quais são SEM questões ou acompanhadas por comentários. Julgamos que, 

assim, burlamos a iminente repetição de considerações sobre anúncios abordados, 

enunciativamente, por questões e nos detemos a ocorrências inéditas. 

 Categorias de abordagem dos anúncios publicitários 

 como  
ENUNCIADO 
CONCRETO  

 como 
ARTEFATO 

LINGUÍSTICO 

 como  

HÍBRIDO 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anúncios abordados como Artefato Linguístico  

 

 Nesta categoria, também cabe um prenúncio. Apesar de demarcado 

visualmente o lugar de anúncios abordados como artefato linguístico SEM questões na 

seção produção de texto, foi identificado apenas um exemplar nas coleções. Isolado 

nessa situação, ele ressoaria discussões desenvolvidas para artefatos catalogados em 

gramática, razão pela qual não detém espaço no capítulo de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anúncios abordados como híbrido (enunciado+ artefato) 

 

 Nesta categoria, pela dificuldade de se enquadrar anúncios abordados sem 

questões/com comentários didáticos, uma vez que o metadiscurso dos autores tende a 
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resistir à delimitação precisa de quais trechos são voltados para o enunciado e quais para 

o artefato, as análises compreendem somente peças abordadas COM questões, oriundas 

da seção de gramática. Nessa tabulação, é possível se demarcar o hibridismo nos 

diferentes comandos das atividades propostas.  

 

 

 

 

 

 

Importa ressaltar que a flutuação terminológica relativa ao gênero anúncio não 

interferiu no tratamento didático dado às peças, razão pela qual essas ocorrências não 

ganharam estatuto de uma categoria. Outrossim, considerando que fizemos a triagem 

para resolver problemas concernentes às omissões e divergências terminológicas, 

redefinindo os termos, elas não legarão injunções à análise em curso.  

Foram identificados apenas dois anúncios na seção de Literatura: ambos 

apresentam-se, tipograficamente, isolados em duas páginas de capítulos de PCIS, postos 

exatamente na lateral dos parágrafos de teorização do tópico literário central, sem 

questões propostas e com legenda em fonte menor do que o restante do texto didático. O 

comentário livresco enfoca apenas aspectos visuais das peças na sua tomada como 

alimentação temática, ou seja, a título de ilustrar ou nutrir, de modo apendicular, o 

conteúdo estudado. Essas especificidades obstruíram a inserção desses casos em nossas 

categorias. No entanto, como eles só foram identificados em uma das coletâneas, e em 

quantidade inexpressiva, não sujeita deficit aos nossos anseios de análise. 

 Os nossos objetivos específicos guiaram o recorte de nosso corpus e a 

formulação das categorias. Simultaneamente, inventariamos o aparecimento dos 

anúncios publicitários nas seções dos livros didáticos em que se dão suas ocorrências, 

reconhecendo a natureza do trabalho realizado (se com o gênero isoladamente ou 

Gramática Sem 

questões 

 como  

HÍBRIDO 

Com 
questões 

Gramática 
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integrado a outros conteúdos); configuramos o perfil das questões ou dos comentários 

relacionados ao anúncio publicitário; e problematizamos as implicações do tratamento 

ou não desse gênero como enunciado concreto para a formação dos sujeitos do Ensino 

Médio. 

A apuração dos dados e as possíveis relações dialógicas resgatadas tiveram como 

efeito uma quadro de regularidades que convergiram para as (arqui)categorias: 1) 

anúncios abordados como enunciado concreto; 2) anúncios abordados como artefato 

linguístico; e 3) anúncios abordados como híbrido: artefato & enunciado. 

Essa tríade pode ser qualificada como resposta à terceira de nossas questões de 

pesquisa. As duas primeiras, com as adaptações reclamadas pelo enfrentamento do 

corpus, conduziram ao entendimento da relevância do lugar dos anúncios nas três 

seções referenciadas por gramática, produção de textos e literatura nas obras, bem como 

aos métodos de abordagem: se integrados ou isolados; se com ou sem questões; e, por 

se tratar da abordagem de textos multimodais, se alcançando aspectos verbo-visuais ou 

um deles apenas.  

 Evidentemente, por estarmos diante de duas coleções, três volumes de manuais e 

três de compêndios, e cerca de uma centena de anúncios inventariados, não há 

condições de esgotar as abordagens em um número exato de categorias
46

. 

Empreendemos um esforço para sistematizar o modo como é tratado o referido gênero 

nesses livros escolares e, mesmo no conjunto de categorias supracitadas, que já 

passaram por cortes, daremos prioridade às que reúnem mais exemplares e, claro, às que 

melhor contribuem para o desenho de como se dá o trabalho com o anúncio publicitário 

nas obras. Principiemos, pois, a análise. 

 

 

 

                                                 
46

 Por esse motivo, diferentemente do que fizemos em relação aos anúncios com questões e sem questões 

presentes nas seções, cujo diagnóstico é basicamente técnico, não elaboramos gráficos com o total de 

exemplares por categoria. Acatamos a sensatez de evitar contagens artificiais, pois as formas de 

abordagem não se fecham nessas classes, são tão variadas quanto centrífugas, de modo que a percepção 

de organizá-las nessa tríade jamais poderia utilizar uma espécie de ferrete para quantificar os dados. Esses 

três feixes agrupam traços recorrentes do trato didático, interpretados de acordo com o aparato teórico que 

nos fundamenta e dialoga com eles para os legitimarem. 
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5.2 ANÁLISE DO CORPUS  

 

5.2.1 Enunciado Concreto 

 

 A noção bakhtiniana de enunciado concreto compreende, numa perspectiva 

dialógica e axiológica, as interações reais em língua viva. Por ela, acessamos as relações 

entre os sujeitos no mundo da vida e suas avaliações sociais – marcadas na entonação e 

na expressividade dos textos –, os sentidos criados entre, pelo menos, duas consciências 

interlocutoras e os gêneros em sua existência plena, relativamente estáveis no plano 

composicional, no conteúdo temático e no estilo. 

 Os grandiosos projetos didáticos dos livros analisados parecem estar a par dessa 

noção e, inclusive, sustentam o próprio Bakhtin como um de seus fundamentos. Nas 

referências de ambos, consta a obra do autor Estética da Criação Verbal e, na parcela 

de produção de texto, no volume I de ambas as coleções, há capítulo dedicado ao estudo 

do construto gêneros do discurso (em PCIS com título homônimo ao conteúdo; em PL 

como “Introdução aos gêneros do discurso”). Na elaboração dos autores, prevalece uma 

concepção de gênero coesa com os postulados bakhtinianos, ou seja, trata-se de 

manifestações de linguagem historicamente situadas. Em PL, embora o tratamento por 

gênero discursivo e por gênero textual seja indiscriminado, os autores importam 

formulações do Círculo de Bakhtin, como a de “esfera de circulação”.  

 O estudo do texto, dado primário da disciplina Língua Portuguesa, e não 

somente dela, deve ser condigno com a concepção de linguagem adotada pelo livro 

didático. Nas coleções, em vários capítulos e mesmo nos textos de apresentação, 

percebemos a intenção de se trabalhar o texto contextualizado, na sua realização no 

mundo avaliado, como assinala Bakhtin, no mundo do ato ético, lugar das tensões entre 

produção e recepção de sentidos, porque responsável e responsivo ante o outro. 

Segundo o filósofo, (2011, p. 307) “Onde não há texto não há objeto de pesquisa e 

pensamento”, logo, o texto é o ponto de partida para a reflexão sobre a linguagem, 

principalmente se a entendemos como prática discursiva, o que implica considerar sua 

autoria e seu público alvo; suas relações dialógicas e valorativas; sua situação 

comunicativa e sua finalidade; seus recursos estilísticos para a expressividade de uma 

totalidade de sentido. 
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 Previsivelmente, a abordagem didática não dá conta de tantas dimensões dos 

textos que transporta para a escola, embora, idealmente, seja esperado que aconteça o 

contrário. No entendimento de nossas categorias, tivemos em nota as adaptações que o 

livro didático imprime ao texto trabalhado como enunciado concreto, de modo a assim 

qualificar as propostas de leitura voltadas para o criado discursivamente, a autoria, o 

público-alvo, a finalidade comunicativa, o contexto histórico e social, as relações de 

sentido (constitutivamente dialógicas) e/ou outros traços de interpretação que não se 

destinem ao polo da oração, quer dizer, à abordagem isolada do texto com vistas ao 

estudo da gramática (normativa). 

 Sabe-se que a preponderância do polo da oração, no estudo do texto, contraria as 

orientações curriculares que parametrizam o ensino de língua materna. O enfoque no 

polo do enunciado, por seu turno, atende às exigências contemporâneas de compreensão 

e interpretação de textos, que representam atos éticos, valorados, carregados de 

posicionamento e criticidade.  

Comecemos por analisar os exemplares contidos na seção de gramática, 

recolhidos das duas coletâneas. Por ordem, prosseguiremos com anúncios situados na 

seção de produção de textos, trabalhados como enunciado em capítulo específico para 

seu estudo. Na seção de Literatura, não encontramos exemplares dessa categoria em 

nenhum dos volumes. Interessa-nos, ao fim, consolidarmos a análise de anúncios 

abordados como enunciados concretos presentes nas seções em que se subdividem os 

volumes das duas coleções, quer acompanhados por questões, quer por comentários. 

 

5.2.1.1 Seção de Gramática 
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  Enunciado 1

 

Continuação: 
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O enunciado reproduzido é um anúncio integrante da coleção PL, volume III, 

publicado na unidade 1 – “História Social do Modernismo”
47

 – e no capítulo 7 – 

“Período composto por subordinação: as orações adjetivas” –  (página 88). Apesar de 

apresentado na seção dedicada ao estudo da gramática (“Língua: uso e reflexão”) e no 

capítulo para estudo do período composto por subordinação, onde é costumaz haver 

prevalência do trabalho com a estrutura/forma da língua per si, a peça está sob o tópico 

“Semântica e discurso”, item oportuno para se abordar os textos por 

questões/comentários que levem em conta traços do enunciado concreto. 

Trata-se de um anúncio da revista Terra da gente, periódico nacional voltado 

para a conservação ambiental baseado na agenda positiva, um programa democrático e 

intervencionista para o desenvolvimento da(s) nação(ões). Terra da Gente é vinculada 

às organizações Globo e, com alto padrão gráfico e editorial, distribui milhares de 

exemplares mensalmente em todo o país. Em suas tiragens, propõe-se a mostrar a 

biodiversidade brasileira, a fauna, a flora e o uso sustentável do meio ambiente. 

Algumas dessas informações serão recuperadas pelas questões que o acompanham no 

livro didático. 

A primeira atividade contextualiza o anúncio ao informar sua publicação no 

primeiro número da revista Terra da Gente, em maio de 2004.  Em tela, portanto, temos 

um anúncio inaugural da revista na revista. No manual escolar, há três perguntas que 

requerem, a partir do texto principal (no livro nomeado como “enunciado”) e do 

logotipo do anunciante, a compreensão do aluno quanto: a) a que se refere a expressão 

“tapete verde”; b) a quem é o anunciante desse texto; e c) a quem a expressão “pra 

vocês”, que traz à cena o noção de destinatário, pode se referir. 

A segunda questão, por sua vez, extrai um trecho da parte inferior do anúncio (a 

que também chama de “enunciado”) e solicita, em primeiro, que o aluno, considerando 

a parte visual, a parte verbal e o anunciante, levante hipóteses de que temas 

provavelmente a revista se ocupa; em segundo, que o leitor interprete qual sentido é 

atribuído pelo anunciante à palavra cérebro na expressão “um cérebro a mais”; e, em 

terceiro, que ele explique o jogo de linguagem feito no anúncio com base na expressão 

“estender o tapete vermelho”, utilizada quando queremos homenagear uma pessoa. 

                                                 
47

 As unidades desse manual, independentemente da seção (Gramática, Literatura ou Produção de Texto), 

intitulam-se por temas/conteúdos do currículo de Literatura. 
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Diante das questões propostas, compreendemos que o texto é abordado como 

enunciado concreto. Na sua leitura, abarcam-se sentidos e avaliações socialmente 

construídos para determinadas expressões; além das noções de autoria, de destinatário e 

de tema, composição (verbal e visual) e estilo do gênero.  Não se observa um trabalho 

voltado para o polo da oração, para as estruturas gramaticais apartadas do contexto ou 

uma tomada representativa de uma concepção de leitura como decodificação. Ao 

contrário, percebe-se a proposição de relações entre sentidos, expressões verbais e 

elementos visuais, produtor (anunciante) e leitor (consumidor), ambos no seu lugar 

ativo e envolvido na prática discursiva. 

Os fatores do enunciado são requisitados em alguma medida. A conclusibilidade 

da peça possibilita a alternância de sujeitos do discurso, ou seja, suscita a resposta ao 

texto, em suma, a de aderir à oferta, desejá-la, comprá-la, atitudes que derivam da 

compreensão do enunciado. No anúncio, diferentemente do que acontece no diálogo 

clássico, a ação do consumidor/leitor/interlocutor não costuma ser imediata, mas tardia. 

Segundo Bakhtin (2011, p. 272), “Os gêneros da complexa comunicação cultural, na 

maioria dos casos, foram concebidos precisamente para essa compreensão ativamente 

responsiva de efeito retardado.” 

Essa alternância não se restringe a autor e destinatário, mas se amplia a textos 

aos quais este responde e aos quais ele suscitará resposta pela dialogicidade, de grau 

vário, estabelecida em seu plano de expressão. Evidentemente, para construir sentido 

para as expressões aspeadas no anúncio, o leitor precisa se deixar penetrar pelas 

relações dialógicas e valorativas que a rede da comunicação, arquitetada historicamente, 

expressa, efetivando, assim, sua respondibilidade plena. O jogo de palavras entre 

“tapete verde” e “tapete vermelho”, por exemplo, só pode ser interpretado pelo olhar 

atento a essas expressões em outros enunciados arquivados na memória discursiva e 

dialógica. 

Como aparece na formulação da questão 2, a intenção de homenagear alguém é 

o motor da expressão “estender o tapete vermelho”. Tradicionalmente, sua significação 

advém dos rituais de celebração e do universo da realeza, como símbolo da notoriedade, 

do reconhecimento público a alguém ilustre, digno de honrarias. Por analogia, o anúncio 

traz a seguinte assertiva: “A gente estendeu o tapete verde pra vocês”. O escambo de 

vermelho por verde revela a natureza, literalmente, assumida pelo periódico. Por 
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semelhança à práxis da realeza em seus deslocamentos, nós, uma possiblidade de 

preenchimento para o sentido de “vocês”, somos convencidos da homenagem prestada 

pela revista, “a primeira a tratar dos temas que a gente ama”. 

A simpatia pelo produto é conquistada pela impressão do serviço primoroso que 

ele nos oferta. A expressividade alcança sua máxima performance quando, em dialogia, 

a imagem da Mata Atlântica que se registra em paisagem, capturada em mergulho, de 

cima para baixo, contínua como um tapete, funde-se com o texto verbal. O código 

cromático, por sua vez, realça o meio ambiente e, mesmo, o sentimento de 

nacionalidade do leitor, uma vez que o verde é uma das cores de nossa bandeira, a qual 

se encontra reproduzida na lateral direita inferior da própria peça. 

A proposta de leitura pelas questões da atividade, naturalmente, pode não 

alcançar essas especificações, no entanto, tende a aludi-las.  As propriedades do gênero 

são recuperadas, por exemplo, ao se levar em conta a sua organização verbo-visual 

como estratégia para se responder sobre as temáticas abordadas pela revista, objeto 

anunciado. Nessa situação, o layout, que diverge dos modelos alltype, isto é, de 

anúncios completamente verbais, comporta a imagem e, na sua integridade, torna-se 

lido pela proposta didática. O trecho verbal transcrito para subsidiar a questão 2 cumpre 

o papel de tornar legível o conteúdo inscrito na margem inferior direita do anúncio, cuja 

fonte da letra é pequena se comparada à da sentença posicionada no centro da peça. 

Esse excerto, contudo, não subordina a linguagem visual do anúncio, que, pelas 

dimensões no texto, dispensa reforço para visibilidade. 

Na elaboração dos autores, esses elementos multimodais são referidos como 

“parte verbal” e “parte visual”.  A forma de referência escolhida é, em certa medida, 

ambivalente: por um lado, evita hierarquia, cooperando para a ideia de igualdade 

participativa do verbal e do visual na unidade textual, uma vez que o todo é a soma de 

suas partes; por outro, converge para a noção de fragmentação, correndo-se o risco de se 

desprender da totalidade significativa que é o texto, haja vista que “parte” indica 

recorte, isolamento. Nessas circunstâncias, talvez fosse mais adequado adotar o termo 

linguagem para ambas, amplamente empregado na designação da constituição dos 

enunciados multissemióticos. 
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Pelo exposto, na abordagem desse anúncio, parece ser imperativa uma 

concepção de leitura agentiva, convidativa à atuação do leitor na intelecção dos códigos 

morfológico, tipográfico, cromático e fotográfico (CARRASCOZA, 2003), o que sugere 

um estudo da globalidade do texto ou um tratamento do gênero discursivamente. Ao se 

tornar prática de letramento, nesse caso, o texto não é qualificado como monológico, 

anódino, ou como um conjunto de “palavras múmias”
48

, mas se abre na direção do 

extratextual e do “significado das exclamações axiológico-emocionais na vida 

discursiva”. (Bakhtin, 2011, p. 406). 

Assim, o leitor é conduzido à interpelação do texto (LARROSA, 2001), a uma 

operação de caça de sentidos (DE CERTEAU, 2003), para compreender o que enfrenta 

como enunciado. Esse tipo de atividade pode ampliar a experiência crítica do aluno no 

relacionamento com as práticas discursivas que semiotizam o ato de anunciar e, em 

tempo, amadurecer sua responsividade como consumidor ativo, responsável não só pelo 

que produz, mas pelo ajuizamento do que recebe. 

 Na coleção PCIS, também se encontram exemplares de anúncios abordados 

como enunciados, por questões que se direcionam para a realidade (situação) 

extraverbal do texto. O anúncio a seguir, retirado do seu terceiro volume, localiza-se na 

unidade 3 – “Sintaxe do período composto” – e no capítulo 10 – “Período composto por 

coordenação” – (página 274). É uma peça da empresa de combustível “Esso”, cujo foco 

é a trazeira de um caminhão que percorre uma estrada de barro, centralizando o para-

choque com a inscrição de uma máxima do jornalista e cientista renomado Benjamin 

Franklin. Na margem inferior direita da peça, encontram-se o slogan e a logomarca 

como assinatura. Ao seu lado, na inferior esquerda, uma referência breve à sua fonte de 

veiculação. Escaneamos as duas páginas, a seguir, pela continuidade: 

Enunciado 2 
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 Termo localizado em Bakhtin (2011, p. 408), para se referir às “palavras do outro” mortas ou inertes no 

enunciado. 
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Continuação: 
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Duas questões guiam a leitura do texto. A primeira apreende, em sua 

formulação, o objetivo do anúncio publicitário: estimular o consumo de um produto 

específico. Essa informação corrobora que o gênero se ocupa de bens 

materiais/interesses de mercado. A partir disso, pergunta qual é o produto promovido 

pelo texto e adiciona: “Por que a fotografia de um para-choque de caminhão foi 

escolhida como uma boa “imagem” para ser associada a esse produto?”  

Essa questão está, nitidamente, orientada para o polo do enunciado. A 

ancoragem do produto é passo para se discutir elementos visuais e sua implicação nos 

sentidos atribuídos a esse item. No comando, percebe-se que a palavra imagem é 

tipografada entre aspas e precedida de uma palavra de avaliação positiva: boa 

“imagem”. Essa construção prenuncia a ideia de eficiência relacionada ao produto, que 

move (economicamente) um veículo de grande porte em estrada de barro, ou seja, a boa 

imagem encerra o próprio objetivo do publicitário: zelar por uma aparência 

desejável/eficaz do que vende. A escolha do caminhão na fotografia é tutelada pelo 

produto: o óleo diesel é o combustível desse veículo (diagnóstico que responde à 

indagação elaborada pelos autores). 

A questão 2, subdividida em três, centraliza a frase escrita no para-choque 

exposto. Primeiramente, o aluno deve elaborar uma paráfrase que explicite seu sentido 

para, então, compreender qual é o perfil de consumidor que o anunciante deseja 

convencer a comprar a oferta. Em segundo, é necessário interpretar e justificar o que é 

preciso para que o consumidor reconheça, na sentença, um bom argumento para adquirir 

o produto. Por último, há um comentário sobre as frases de para-choque e sua ligação 

com a personalidade do motorista para, depois, solicitar que o leitor justifique a relação 

entre a escolha da citação de Benjamin Franklin e a estratégia utilizada para convencer 

os consumidores a adquirirem o produto divulgado. 

Temos descritas atividades de leitura que parecem promover a agência do aluno, 

a sua responsividade. Os exercícios de interpretação situam o enunciado concreto por 

meio de fatores relacionados à alternância de sujeitos do discurso, não instantânea no 

texto, à conclusibilidade e à expressividade. A mudança de turno de fala está presumida 

para o destinatário que o anunciante pretende convencer a comprar o produto; a 

conclusibilidade e a expressividade, pelo trabalho com um todo significativo verbo-
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visual, que condensa valores/pontos de vista da autoria ou do anunciante em diálogo 

com outras vozes, como a de Benjamin Franklin. 

Nessa ocorrência, as relações dialógicas são evidenciadas também pelo 

enquadramento da voz alheia, reacentuada sem perder o tom de agudeza inconteste. A 

citação, portanto, coaduna-se com o slogan da empresa: “Diesel garantido Esso. Para 

motoristas inteligentes”. A chamada de autoridades intelectuais sob a égide da 

campanha predispõe o interlocutor a seu favor pela identificação com a inteligência, ou 

pelo sobejo das sábias palavras alheias que, pela compra, vertem-se em suas.   

No livro didático, o discurso suasório, que afeta o público-alvo pela valoração 

positiva atribuída ao item à venda, é entregue à apreciação dos alunos por questões 

comprobatórias da concretude que lhe é real e plena. Tal tratamento como prática 

discursiva está afinado com o que Bakhtin (2011) formulou sobre a análise do texto real 

e suas interrelações factuais com outros textos: aborda autoria e público-alvo numa 

totalidade que combina argumentos verbais e elementos visuais, capaz de suscitar 

resposta/ação dos interlocutores (alternância de sujeitos/ conclusibilidade); e aborda 

escolhas estilísticas que traduzem a rede de sentidos e valores objetivada no texto, pela 

focalização, pela entonação e pelo diálogo entre vozes/enunciados (expressividade). 

Dessa feita, temos uma abordagem mais próxima do que o filósofo nomeou de 

“Metalinguística” ou “Translinguística”, aquele modo de lidar com a linguagem 

paralelo à linguística de seu tempo, mas, pela orientação concreta, diferenciado dela. 

Nesse caso, a palavra alheia renovou-se criativamente. O discurso de Benjamim 

Franklin, por certo, dispara, a leitura da peça no seu fundo dialógico. Logo, embora 

esteja na seção de gramática, a proposta de leitura do anúncio, introdutória do capítulo, 

não está centrada no polo da oração, mas no do enunciado. 

Já o segundo texto encadeado na página, da mesma campanha, é regulado pelos 

objetivos do estudo do período composto por coordenação e, portanto, focaliza 

diretamente o polo da oração. À semelhança do primeiro, o anúncio da ESSO se compõe 

da fotografia de um para-choque de caminhão, mantém o slogan e se apropria e 

transmite, por citação de autoridade, o discurso do filósofo Aristóteles. Na abordagem, a 

primeira questão pergunta qual o sentido da frase incorporada e a segunda se atém a 

pontos de natureza gramatical (classificação dos períodos compostos e reconhecimento 
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da relação de sentido estabelecida entre as orações e da palavra que marca essa relação). 

Essa descrição é antecipatória de um modo de tratamento híbrido: parte das questões se 

desloca para o polo do enunciado e outra parte para o da oração. Essa categoria será 

discutida no tópico final deste capítulo. 

Desde já, é perceptível que, ao ser transferido para o livro didático, o anúncio 

modifica-se e recaem sobre ele os reflexos de outras vozes. Essa reacentuação 

pedagógica é inevitável, porém pode não ser limitante. Conforme visto, por questões 

orientadas para o discurso, o texto é tratado como enunciado e a leitura efetiva-se 

criticamente.  

A abordagem enunciativa, via de regra, é harmoniosa com a perspectiva 

recomendada ao professor. Como o trabalho do livro didático é complementar ao do 

docente, e não o revés, atividades propulsoras de leitura crítica cooperam para a fixação 

da dinâmica contextual implexa nos textos e para a compreensão do próprio modo de 

funcionamento da linguagem. A prática de letramento vitaliza-se e, ao questionar, 

produz um olhar questionador no sujeito a quem comunica.  

Apresentadas as primeiras peças abordadas como enunciado concreto com 

questões, ainda na seção de gramática, identificamos anúncios abordados sem questões 

ou com comentário no par das coletâneas. Analisemos, então, outros exemplares 

tratados pelo texto didático na sua concretude enunciativa. 

Embora este caso seja mais raro na coleção PL, a seguir, copiamos uma peça 

abordada, ainda que restritamente, sob o polo da enunciação. Localizada no volume I, 

unidade 2 – “As origens da Literatura Brasileira” – e no capítulo 10 – “Introdução à 

semântica” –, mais especificamente no subtópico “A ambiguidade como recurso de 

construção” (página 142) da coleção mencionada, trata-se de uma peça da Conga, marca 

de calçados pertencente a empresa Alpargatas (São Paulo Alpargatas S.A.).  
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Enunciado 3 

 

Temos um anúncio com pouquíssimo material verbal e uma imagem que 

justifica por que a publicidade é o reino da bricolagem: tecido rústico/lona em vários 
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tons como pano de fundo; tênis da marca CONGA centralizado em verde, um dos tons 

da fazenda; figura em traços finos (origami) representando uma pessoa amparada e 

despojada sobre o calçado. Por esse “leiaute”, é somada a resistência do produto à 

retórica minimalista: “Ricos redescobrem a liberdade de estar na lona” (que, além de 

remeter ao tecido grosso e forte de que é feito o tênis, pode referir-se ao fato de se estar 

como o “pneu na lona”, muito desgastado, ou seja, estar sem dinheiro, com mercadoria 

barata, o que chama a atenção do leitor). Na sequência do texto, há uma menção sucinta 

à sua fonte de retirada e um comentário breve, porém indicativo da abordagem do 

gênero, a qual privilegia uma de suas linguagens constituintes: a verbal. 

A ambiguidade presente no slogan é o conteúdo explorado didaticamente no 

anúncio. Visto apenas por esse ângulo, ele seria como um artefato para ilustrar um item 

do capítulo, mas, certamente, supera essa função. Em alguma medida, o comentário que 

o segue dá luz às relações de sentido entre texto, anunciante e leitor, apresentando a 

estratégia de construção da peça, ou seja, a ambiguidade usada a serviço dos objetivos 

do anúncio: aproximar-se mais do leitor e conquistar sua simpatia. 

As propriedades distintivas do enunciado concreto, em contraponto à oração 

gramatical, são abordadas muito sucintamente no texto que acompanha essa ocorrência, 

de modo que deixa latente a alternância de sujeitos do discurso, decorrente da 

conclusibilidade semântico-objetal (do produto em foco) conquistada pelo autor no 

texto. A expressividade, por sua vez, é plenificada nas relações dialógicas com outros 

enunciados a esse enredados em algum plano da complexa rede organizada da 

comunicação discursiva, condição para a interpretação da ambiguidade. 

 As quatro linhas que discorrem a respeito do anúncio, naturalmente, restringem 

o potencial da leitura como uma prática dialógica e não exaurem as noções que um 

tratamento enunciativo do texto, como unidade de alternância de sujeitos (autor-leitor), 

com conclusibilidade e expressividade, pontos para uma interpretação textual mais 

responsiva, poderia consolidar.  

Em todo caso, a lida do texto não incide sobre o polo da oração, coerentemente 

com o trabalho da seção de onde foi extraído, originalmente intitulada “Língua: uso e 

reflexão”. Literalmente, parece que se propõe uma reflexão sobre a língua a partir de 

seu uso, atitude positiva atribuída à autoria. A qualidade da ação torna-se questionável 
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quando a compreensão do texto é circunscrita em quatro linhas que não respeitam 

devidamente sua compleição verbo-visual, detendo-se tão somente a uma delas. O 

código cromático e o imagético, as escolhas autorias e as coerções estilísticas da esfera 

publicitária perecem se o professor não adensar, em muito, a abordagem do texto 

exposto. 

Nesse exemplar, como em todos aqueles em que chaves de leitura – e não 

atividades – acompanham o anúncio, o movimento responsivo do leitor é 

redimensionado, havendo uma condução em relação à leitura predisposta pelos autores 

do texto didático. 

As relações de sentido próprias desse tipo de interação são complexas, como o é 

a responsabilidade de se estudar a linguagem textualmente realizada, o que não se 

resume a dois pares de linhas comentadoras. Por outro lado, a superficialidade do 

comentário poderia ser provocadora da respondibilidade do alunado, que, sem uma 

chave completa e com a mediação do professor, atuaria como sócio na interpretação 

ampliada da peça. 

Como este é o único caso registrado em PL, cabe ponderar que as expectativas 

de uma chave de leitura mais ampla nessa coletânea são frustradas. Exceto quando vista 

como oportunidade para se amplificar a leitura da língua viva enunciada, a interpretação 

proposta pode ser analisada como reducionista e superficial. Assim, espera-se que o 

professor refaça a leitura proposta, contemplando, além da intenção comunicativa, 

aspectos como autoria, público-alvo, valores atribuídos ao produto, sentidos e diálogos 

articulados, recursos verbais e visuais selecionados e combinados a serviço da 

persuasão. 

Esse procedimento ocasionaria uma abordagem mais interacionista do gênero e 

suscitaria mais a agentividade do leitor que vai ao texto para dele sair transformado, 

como numa metamorfose (LARROSA, 2001) acionada pelo olhar extraordinário para o 

contexto extraverbal e suas práticas discursivas. Do contrário, o quarteto de linhas pode 

enfraquecer a experiência da leitura como prática dialógica e axiológica. 

A coleção PCIS também apresenta exemplares de anúncios abordados como 

enunciado concreto sem questões. O anúncio publicitário, a seguir, apresenta-se no 
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volume da 1ª série, na unidade 5 – “Linguagem e sentido” – e no capítulo 16
49

 – 

“Efeitos de sentido” –, mais especificamente no tópico “Duplo sentido e conotação” 

(página 268).  Vejamos o anúncio da FOX, um canal de televisão por assinatura 

brasileiro:  Enunciado 4 
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 Os temas discutidos nesse capítulo parecem colaborar para a abordagem do anúncio como enunciado 

concreto, uma vez que, a despeito de estar na seção de gramática, não se restringe aos conteúdos 

integrantes do currículo tradicional no estudo da língua. 
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Continuação: 
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Pouco antes da apresentação do anúncio, o tópico versa sobre os textos 

publicitários em geral e o seu principal objetivo: “comprar um produto, contribuir para 

uma campanha, etc”. Explana-se, então, sobre a tensão entre a interpretação denotativa e 

a conotativa de certos termos nesses textos para, enfim, reproduzir a peça e expor sua 

chave de leitura. 

Em princípio, o anúncio é situado pelas seguintes informações: 

O objetivo do canal Fox é conquistar uma grande audiência para os 

episódios finais da série Arquivo X. O anúncio publicado em uma 

revista especializada na programação de canais de TV por assinatura 

explora o duplo sentido dos termos presos e libertados. (ABAURRE; 

ABAURRE; PONTARA, 2008, p. 269). 

 

 A intenção comunicativa do anúncio é, portanto, porta de entrada para sua 

compreensão. Seu meio de publicação, uma revista especializada, é referido de modo 

vago, sem uma nomeação. O recurso de interesse didático na peça é o duplo sentido dos 

termos “presos” e “libertados”, destacados pelas autoras e comentados no parágrafo 

seguinte: 

Como essa série conquistou milhões de fãs no mundo todo, tornou-se 

uma verdadeira febre. Grupos de discussão foram criados na internet e 

contavam com a participação de fãs que se reuniam para discutir os 

episódios assim que eram transmitidos. Um verdadeiro apaixonado 

pela série não saia de casa nos dias em que seriam apresentados novos 

episódios. Nesse sentido, pode-se afirmar que esses “milhões de 

expectadores” foram mantidos presos durante 9 anos, como diz o texto 

do anúncio. Sua “libertação” só aconteceu com a transmissão do 

último episódio e com as revelações que nele foram feitas sobre os 

muitos mistérios da trama principal. (ibidem) 

 

 Nesse excerto, a contextualização histórica e cultural do objeto centralizado é 

desenvolvida com certo detalhamento, de modo que a dedução do duplo sentido 

atribuído aos termos em questão torna-se fácil e arremata a concordância do leitor que, 

sem muito esforço, lê o final do texto explicativo: “Os termos presos e libertados devem 

ser interpretados tanto em sentido denotativo quanto conotativo. É esse jogo que cria o 

duplo sentido no texto do anúncio.” 

 Apesar de ser guiada por uma aspiração didática, trata-se de uma abordagem que 

enfoca propósito comunicativo e contexto de produção para responder ao anúncio. Na 
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leitura proposta, o texto é compreendido como enunciado, com público-alvo e 

conclusibilidade, enfatizando-se a expressividade de dois termos âncoras (presos e 

libertados) para cumprir seu objetivo mercadológico: o de que todos assinem o canal 

pago FOX e assistam à série Arquivo X. 

Nesse texto, emprega-se um dispositivo interessante para o aumento da 

visibilidade do texto verbal, foco das atenções: um quadro exterior à peça com uma lupa 

indicativa do zoom aproximado favorece sua legibilidade. Não se observa, todavia, 

qualquer comentário ou direcionamento na leitura que contemple a linguagem visual 

coatuante no enunciado concreto. 

A série norte-americana anunciada, que se tornou um marco da cultura pop nos 

anos 1990, imortalizou alguns de seus personagens para uma (ou mais de uma) geração. 

Na imagem, destacam-se os seguintes signos: a disposição dos atores/personagens em 

diagonal, lembrando uma reta em “x”; os semblantes graves dos protagonistas, agentes 

fictícios do FBI, apropriados à seriedade do trabalho com “casos paranormais” – alvos 

da trama; os personagens escolhidos para encarar a audiência/os leitores, dentre os quais 

o próprio agente FOX, homônimo do canal transmissor, e as roupas que trajam, 

remetendo à sua função no enredo; o tom de suspense convidativo ao episódio de 

desfecho da série; as informações em negrito contendo argumento de quantidade (9 

milhões de espectadores); e as cores em contraste enriquecendo a linguagem visual da 

peça. 

 Cada um desses pontos faz sentido para a interpretação do anúncio e pode 

transformá-la, uma vez que “Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; 

ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou 

apreendê-la de um modo específico, etc. ” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p.122). 

A abordagem da palavra, fenômeno ideológico por excelência, é competente; porém, a 

da linguagem visual, lamentavelmente, parece cair numa espécie de asylum ignorantiae. 

 Pelo exposto, o texto satisfaz à finalidade didática, mas decompõe a finalidade 

comunicativa ao privilegiar a linguagem verbal e desprezar a visual. Embora o conteúdo 

verbal seja explorado com excelência e o tratamento de aspectos enunciativos seja 

evidente, a redução dessa peça ao texto verbal pode ser prejudicial ao letramento 
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multimodal que deveria ser perseguido a cada exemplar do gênero, ainda que o foco 

pedagógico não seja exatamente esse. 

Observamos que, nesse caso, como no seu predecessor, apenas aspectos verbais 

são explorados no comentário didático, deixando lacunas que vulnerabilizam o 

enfretamento pleno do enunciado concreto. O polo do enunciado passa a ser circunscrito 

ao verbal, mesmo quando, nas peças publicitárias, impera o protótipo verbo-visual.  

Apesar disso, sobrepuja uma orientação que, na contramão do polo da oração 

per si, aponta para uma perspectiva do texto contextualizado, que autoriza a atividade 

do leitor tanto em direção ao anúncio como ao texto didático que o comenta, ainda que 

deflagre sobre ele um fracionamento das semioses constitutivas.  

Esse conjunto de quatro peças é sintomático de uma possível transição do 

tratamento do polo da oração para o do enunciado, visto que, mesmo em capítulos 

dirigidos ao estudo da oração, ou do período composto por subordinação (enunciado 1) 

e do composto por coordenação (enunciado 2), ocorre a abordagem como enunciado 

concreto.  A transposição da exclusividade verbal para a integralidade multimodal, por 

sua vez, apresenta-se de modo mais incipiente. Vejamos os anúncios vindouros. 

 

5.2.1.2 Seção de Produção de Texto 

 

 Em nosso périplo pelas obras didáticas, encontramos exemplares de anúncio em 

diversos capítulos dessa seção, sendo um desses capítulos, em ambas as coleções, 

exclusivamente dedicado ao estudo desse gênero ou dos textos publicitários em geral. A 

seguir, discorreremos sobre o capítulo especificamente dedicado à esfera publicitária e 

analisaremos duas peças representativas do tratamento presente nele como um todo. 

Elas são trabalhadas sem questões, ou seja, por comentário dos autores, enfocando 

aspectos verbo-visuais.  

 No capítulo inteiro, não há caso de anúncios abordados por questões/com 

propostas de leitura, apenas sem questões/com leitura proposta, o que causa certa 

surpresa, uma vez que, além da produção de anúncios, a lida proficiente de seus 

exemplares deve ser autônoma, isto é, nem sempre dada nos comentários didáticos, o 

que poderia ser mais densamente trabalhado por atividades voltadas para o gênero. 
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Sobre a disposição do gênero nas coletâneas, temos que, embora apareçam com 

maior incidência na seção de gramática, é na de produção de textos que os anúncios são 

enquadrados, especificamente, em capítulo (a obra PCIS o faz no volume 1 e a PL, no 

2). O anúncio é um dos poucos gêneros composicionalmente verbo-visuais que 

participam da lista daqueles detentores de um capítulo nas obras. 

É mister reconhecer que o espaço dedicado exclusivamente a esses textos 

representa uma prova da abertura dos materiais didáticos aos gêneros das diversas 

esferas da atividade humana. Se, por um lado, a quantidade de gêneros verbo-visuais 

contemplada em capítulo exclusivo é modesta, por outro, a diversidade de gêneros 

verbais, nas modalidades escrita e oral, é avultada. Sobre essa variedade, Cereja e 

Magalhães (2010) posicionam-se na carta de apresentação de sua coleção, ao 

comentarem propósitos dela: 

Por meio de atividades sistematizadas e de roteiros de leitura, pretende 

também dar-lhe suporte para a leitura e interpretação de textos não 

verbais, como o cinema e a pintura, prepará-lo(a) para os desafios do 

ENEM e dos vestibulares e oferecer-lhe condições para que produza, 

com adequação e segurança, textos verbais, orais e escritos, de 

diferentes gêneros, como um seminário, um debate, um relatório 

científico, uma carta argumentativa de reclamação, um poema, um 

anúncio publicitário, um editorial, um texto dissertativo-

argumentativo para o vestibular, etc. (grifo nosso). 

 

A citação em série de gêneros antecipa os conteúdos da coleção e sugere 

algumas expectativas, como a de estudar diversas práticas discursivas que nos desafiam 

em processos seletivos para ingresso no Ensino Superior. A menção ao anúncio 

publicitário é ato que o reconhece como gênero discursivo em patamar de igualdade 

com os demais, razão pela qual lhe cabe um capítulo do livro, no entanto, ele é o único 

gênero multimodal no rol. Nesse curso, a leitura e a produção de textos não verbais ou 

verbais são invocadas claramente, mas a de textos verbo-visuais, potencialmente. 

Em rota parecida, o pensamento de ABAURRE & ABAURRE e PONTARA 

(2008) cruza-se com o que revelam os autores supracitados: 

O contato com textos de diferentes gêneros discursivos e o estudo das 

estruturas gramaticais promovem o desenvolvimento das habilidades 

de escrita e leitura. Como resultado dessa experiência, você verá que 

estabelecer hipóteses, confrontar ideias, analisar e comparar pontos de 
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vista são procedimentos naturais para quem domina o uso da 

linguagem. 

 

 Embora não se fixem em alistar os diferentes gêneros a que se referem, as 

autoras também se coligam à abertura à diversidade de textos que se tem encontrado nos 

livros escolares. Distintamente do que fazem os autores da coleção PL, que trabalham 

com o construto de gênero como base direta de sua estruturação dos capítulos, as 

elaboradoras da PCIS fazem a subdivisão do compêndio a partir da ideia de tipologia ou 

de sequência textual e encaixa, dentro delas, os capítulos dos gêneros abordados. Assim 

sendo, em PCIS, na sequência argumentativa constam “Textos publicitários”, dentre os 

quais o anúncio. 

 Para continuar nossa análise, como antecipamos, discorreremos sobre o capítulo 

que enfoca os textos da esfera publicitária pertencente à PCIS, uma vez que aquele que 

recebeu a alcunha de “Anúncio publicitário”, em PL, não aborda nenhum exemplar do 

que entendemos por esse gênero
50

, mas se desenvolve, tão somente, mediante uma 

propaganda sobre o uso da água.  

 A seção inicial do capítulo em tese, como acontece nos demais, topicaliza os 

objetivos pretendidos com o seu estudo, conforme segue copiado: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Cereja & Magalhães (2010) não fazem a diferença entre propaganda e anúncio publicitário. Em uma de 

suas questões do capítulo, os autores definem anúncio: “é um gênero textual que tem a finalidade de 

promover uma ideia ou a marca de um produto ou de uma empresa.” (p. 371). E acrescentam: “Os 

anúncios mais conhecidos são os comerciais, que circulam na TV, no rádio, em jornais, revistas e sites da 

internet.”. Dessa maneira, segundo eles, seja uma ideia, seja uma marca, o que for promovido pode ser no 

anúncio.  
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Objetivos: 

 

O que você deverá saber ao final deste estudo. 

 

O que são textos publicitários. 

 Quais são as suas características estruturais. 

 Qual é a sua finalidade. 

 Em que contextos os textos publicitários circulam e qual é o perfil de seus 

leitores. 

 Qual é a importância do título em um texto publicitário. 

 Como é a linguagem utilizada na sua elaboração. 

 Por que a interlocução com o público-alvo deve ser claramente estabelecida. 

 De que modo título e assinatura contribuem para o texto final. 

 Qual é a importância do modo Imperativo para a persuasão. 

 Por essa apresentação, nota-se que os pontos se bifurcam em tópicos voltados 

para dimensões enunciativas (finalidade, contextos de circulação, público-alvo do 

anúncio), e para questões estruturais (título, assinatura, modo imperativo para a 

persuasão). Há uma preocupação com os aspectos composicionais desses textos, os 

quais, sendo representados pelas características estruturais e pela linguagem empregada, 

podem indiciar o estudo de componentes não só verbais, mas também 

imagéticos/visuais do gênero. 

 O capítulo está organizado nos seguintes tópicos: “Textos publicitários: 

definição e usos”; “Contexto de circulação”; “Os leitores dos textos publicitários”; 

“Estrutura” (1. O título; 2. O texto; 3. A assinatura, 4. As imagens); “Linguagem”; 

“Produção de Texto publicitário” (1. Pesquisa e análise de dados; 2. Elaboração; 3. 

Reescrita do texto); e os suplementos, “Conexões” e “Falácia: recurso ou fala da 

argumentação”. Essa ordem coloca o estudo das imagens como subtópico da “Estrutura” 

desses textos, acompanhado de outros três itens verbais, o que esboça certa supremacia 

atribuída ao material linguístico. Nessa formatação, portanto, a premissa de que palavras 

e imagens podem e devem ser lidas como interdependentes, uma vez que não são 

apenas adornos no todo formal de uma peça publicitária, torna-se subordinada à 

estrutura.  
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 Essa hierarquia pode ser compreendida como uma construção derivada do 

recorte feito no capítulo e não, necessariamente, como um limite opressor ao conteúdo 

da(s) imagem(ns). Cada tópico tem um desenho singular, de modo que a inserção das 

imagens pode ter sido mais oportuna no estrutural.  

 O nível de informatividade relativo às imagens no capítulo, todavia, ainda não é 

elevado: apenas três parágrafos concisos da seção discutem o visual nos anúncios. O 

item “Linguagem” não discorre sobre a multimodalidade dos textos publicitários, mas 

apenas sobre o grau de (in)formalidade do registro nesses textos: o tom coloquial e a 

duplicidade/inversão de sentido no jogo de palavras e expressões que caracterizariam a 

liberdade do publicitário em relação à norma escrita culta. 

 Na sequência dos objetivos explicitados ao início do capítulo, aparecem três 

peças de uma mesma campanha publicitária
51

. Trata-se de propagandas do Projeto 

Esperança Animal (PEA) contra o maltrato de animais, ou seja, são textos que, 

tipicamente, vendem uma ideia, não um produto comercial. No capítulo, também, 

parece não haver distinção entre propaganda e publicidade/anúncio publicitário na 

nomeação dos enunciados, ainda que apareça um quadro, no recanto direito de uma de 

suas páginas, semelhante a um breve anexo, denominado “Publicidade ou 

propaganda?”, que explica a diferença entre as duas.  

 Esse tratamento indiscriminado do gênero se evidencia na proposta de produção 

de textos que encerra o capítulo. Propõe-se a elaboração de um anúncio a partir do tema 

Bullying (e de sua variante ciberbullying), apresentado ao final do conteúdo estudado 

por uma série de textos que tematiza esse assunto e que deveria conduzir a uma 

atividade de pesquisa a ele relacionada. Copiamos, a seguir, o que consta na seção “2. 

Elaboração”: 

 

 

 

                                                 
51

 Conferir todo o capítulo no ANEXO B. 
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 Organize as informações obtidas na pesquisa. Decida quais delas são 

pertinentes para o público-alvo escolhido por você.   

 Faça algumas entrevistas com alunos da mesma faixa etária do seu público-alvo 

e procure descobrir: 

 se já foram vítimas de alguma forma de bullying (qual?) 

 se já praticaram algum tipo de bullying (qual?  por quê?); 

 se já presenciaram algum episódio de bullying (como reagiram na hora?) 

 que opinião têm sobre o bullying. 

 Seu anúncio deverá ter algum tipo de imagem. Escolha a(s) imagem(ns) que 

ajude(m) a provocar uma reação no seu público-alvo. 

 Decida qual será o título do seu anúncio. Lembre-se de que o título já define o 

perfil do público-alvo e procura conquistar a sua atenção. 

 Como o seu anúncio faz parte de uma campanha para divulgar uma ideia, ele 

será fechado por um slogan.  Crie um slogan que tenha apelo e possa ser 

repetido pela escola, como reforço da campanha. 

 De fato, a objetividade dos comandos nos leva a flagrar certa confusão entre o 

que é propaganda e o que é anúncio publicitário
52

. É devido ressaltar que essa atividade 

parece pertinente, tanto por trazer um conteúdo muito próximo do universo escolar dos 

jovens da 1ª série do Ensino Médio, público a que se destina o livro didático no qual 

encontramos o capítulo em análise, quanto por propor a escolha de imagem(ns) que 

provoque(m) a reação do leitor e a criação de um slogan que tenha apelo e possa ser 

repetido. Esses elementos, tão característicos do texto publicitário (logo, do anúncio), 

sugerem os valores almejados e expressos na peça e o estilo individual e funcional do 

enunciado. 

   Contudo, a indicação de se fazer um anúncio, que, geralmente, é criado para 

vender uma mercadoria ou uma marca, pode entrar em choque com a temática e 

prejudicar a questão. Uma propaganda, não comercial e em prol da conscientização, 

                                                 
52

Reforçamos: “a publicidade apela para o instinto de conservação, os sentimentos de conforto, prazer, 

etc. e a propaganda apela ao sentido moral e social dos homens, aos sentimentos nobres e as suas 

virtudes.” (MALANGA, 1977, p. 12). 
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lançaria mão dos conteúdos estudados no capítulo e, certamente, melhor se 

harmonizaria com a natureza da campanha a ser produzida. Talvez uma reformulação da 

proposta, voltada para esse gênero específico, reinstalasse profícuas oportunidades de 

explorar recursos e condições de leitura e produção desses textos. 

 A abordagem de um tema como bullying, cuja repercussão tem se tornado cada 

vez maior, pode indiciar que a seção mais parece trabalhar com o gênero, como meio 

para alcançar propósitos de reflexão e crítica além do texto, do que sobre o gênero, na 

sua didatização típica. O trabalho com uma temática tão corrente em conversas 

envolvendo os jovens justifica a campanha hipotética e pode apontar para o fato de que 

o livro, por meio de um gênero, o “anúncio” (aliado a gêneros como a pesquisa e a 

entrevista), ensina e focaliza questões de natureza social.  

 Essa conclusão é abalada, porém, se observarmos os procedimentos de 

elaboração do capítulo em sua totalidade, uma vez que há notável investimento na 

especificação formal do texto e na organização linguística(verbal) dos produtos 

discursivos da esfera publicitária. Nesse sentido, o trabalho sobre as dimensões 

composicionais do gênero, especialmente a textual, previsível no capítulo, tende a 

superar o com o gênero, como meio de ação social ou prática investida de dimensões 

outras, além da textual.  

 A ênfase das diretrizes da produção textual recai sobre a linguagem verbal, 

porém, como visto, há um marcador que orienta a presença de algum tipo de imagem, 

suscitando a (cri)atividade dos leitores/consumidores/produtores na direção das 

multisemioses constitutivas desses enunciados. 

 Essa proposta inclina-se para o polo do enunciado concreto e, provavelmente, 

extrapolaria a mera atuação didática do anúncio, se não o tivesse como propaganda, 

recuperando, em certa medida, suas propriedades de prática discursiva. Em verdade, o 

trabalho da propaganda como enunciado concreto acontece adequadamente, mas, por 

essa proposta, não há certeza de que o mesmo se passe com o que consideramos como 

anúncio. Em nossa perspectiva, especialmente pelo conteúdo temático distinto, o 

escambo de um gênero por outro pode acarretar implicações para o estudo. 
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  Somente ao apreciarmos a inteireza do capítulo, percebemos que, nas suas 

dezoito páginas, o trabalho com as peças da publicidade aborda, também, exemplares de 

anúncio como enunciados concretos. Direta ou indiretamente, o conteúdo “preservação 

ambiental” é assunto de quase todas as peças reproduzidas, as quais se tornam coesas 

pela temática. Esse aspecto tende a reforçar um conjunto de valores constituinte desses 

textos e a sua dinamicidade dialógica no livro e na vida. 

  A seguir, selecionamos dois deles no todo do capítulo 29 da unidade 10 – 

“Argumentação” – e desenvolvemos uma compreensão para a sua abordagem sem 

questões. Nessa leitura, a concepção bakhtiniana de linguagem será tutorial. 

 A primeira das peças publicitárias a que dispensamos atenção é a que veicula a 

marca Caloi, a maior empresa de bicicletas da América Latina e uma das maiores 

produtoras do mundo. A entrada do gênero se dá no subtópico “Os leitores dos textos 

publicitários”, espaço no capítulo em que se aborda a importância do público-alvo 

(target
53

) para a criação dos textos publicitários. 

 Enunciado 5 

                                                 
53

É uma expressão usada para designar o público alvo de um produto ou serviço. 
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 Primeiramente, observemos a localização dessa peça no material didático. Seu 

aparecimento no interior de um capítulo destinado, especificamente, ao estudo dos 
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textos publicitários, mais do que em qualquer outra cena, pressupõe um trabalho 

completo e aprofundado com os gêneros na sua realização concreta: o enunciado. 

 Nesse caso, sobretudo, a entrada do anúncio não é tão somente para ilustrar o 

trabalho com outros conteúdos, isto é, não é tributária da gramática nem meramente 

apendicular. Supõe-se, portanto, uma preocupação no sentido de legitimar suas 

propriedades de enunciado concreto, advindo de uma esfera cujos produtos discursivos 

intitulam o capítulo (“Textos publicitários”). 

No tópico em que aparece o anúncio, observa-se uma teorização em torno do 

“público alvo do texto publicitário”, servindo-se de possibilidades de se debruçar sobre 

o enunciado por meio de uma leitura dialógica e responsiva. Essa matéria, estudada a 

partir do valor do destinatário, na concepção bakhtiniana, por exemplo, reverte-se em 

porta de entrada para se ler esses textos como enunciados direcionados a outrem, um de 

seus elementos entranhados.
54

  

 Por esse e outros fatores, o anúncio em pauta é abordado como enunciado 

concreto. No entanto, sua leitura, como se repete em outros exemplares, apresenta-se 

encapsulada nas palavras do texto didático. Diante disso, e por estarmos situados em 

capítulo exclusivo para o estudo do gênero, trataremos mais detidamente da peça e de 

sua abordagem, reconfigurando a historicidade da enunciação, ao tempo de lhe 

encaminhar um tratamento descritivo-analítico com base nos pressupostos bakhtinianos. 

  No livro, constatamos que esse anúncio vem acompanhado por comentários que 

evidenciam uma chave de leitura padrão. Nele, sintetiza-se uma compreensão que 

menciona o título da peça, os argumentos presentes no texto, e alguma nota sobre a 

conclusão, a parte verbal e o cenário. Em princípio, pouco se trata da composição 

visual, a não ser para, numa informação parentética, afirmar que “(a imagem em 

primeiro plano é justamente a de uma roda em movimento, com destaque para o garfo 

– parte que prende a roda –, no qual aparece a marca a ser divulgada)”. Assim, a 

imagem pareceria coadjunvante se, ao final, não se comentasse que “O cenário 

                                                 

54
 Neste bloco do compêndio como um todo (no referido capítulo e em outros não específicos para o 

estudo dos textos da publicidade), nas atividades e nos comentários relativos a anúncios, tende-se a dar 

ênfase a um de seus traços enunciativos por vez: público-alvo ou intenção comunicativa, por exemplo. 
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escolhido para apresentar o produto é também direcionado ao perfil de público com que 

trabalha o texto: uma praia paradisíaca convida à aventura. A amplidão do espaço 

sugere liberdade e novos horizontes a serem explorados” (p. 468). 

 Como, nesse gênero, palavra e imagem mantém um (intra)diálogo em boa parte 

responsável por ser este, conforme é afirmado no livro, um anúncio bem-sucedido, a 

relação entre verbal e visual não pode ser saturada na sentença parentética supracitada, 

nem na caracterização do cenário da peça. Ela remete para além dos limites do anúncio 

e se enreda num painel de discursos que se reportam, v. g., ao bem-estar pessoal e 

ambiental. Para essa compreensão, cabem alguns apontamentos mais detalhados.  

 A Caloi introduziu a bicicleta no Brasil e tornou-se sinônimo do veículo no país. 

Em 2007, ano de divulgação do anúncio em análise, sob a nova assinatura 

“Movimentando a Vida”, a empresa introduziu o carbono na sua linha de produtos. É o 

discurso ambientalista presente no enunciado. Essa informação situa o texto e reinstaura 

a historicidade que assenta sua criação.  

 Além da potencial remissão aos discursos a favor da natureza e da qualidade de 

vida, a citação de uma das leis de Newton, enquadrada numa posição de destaque, 

funcionando como título (acima das outras palavras e imagens na margem superior 

esquerda da peça), reforça o caráter dialógico inerente ao enunciado. A evocação 

explícita do discurso do outro, com novo acento no anúncio, evidencia que a 

apropriação da palavra alheia pode validar um projeto de dizer que, aparentemente, se 

pretende ancorado em um argumento de autoridade
55

. 

 A voz de Isaac Newton, um dos físicos mais célebres que a história consagrou, é 

apropriada e transmitida em eminência. O autor das leis da mecânica clássica ou da 

dinâmica, revolucionárias para a ciência, goza de uma autoridade incontestável. A 

transcrição de sua lei número 1, ou Lei da Inércia – “todo corpo em repouso 

permanecerá em repouso até que alguém ou alguma coisa exerça uma força sobre ele” 

−, afiança o ethos da Caloi, cujo princípio de produção garante ser legal, científico. Essa 

postulação newtoniana torna-se, portanto, atestado do estabelecimento de um diálogo 

direto com o discurso da esfera científica.  

                                                 
55

  Na discussão sobre os modos de enquadramento do discurso alheio, Bakhtin (1998) define a “palavra 

autoritária” como aquela vinculada a uma autoridade com destaque monumental, disposta acima de outras 

palavras (e imagens) que a interpretam, a exaltam e a aplicam. 
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 Nesse caso, a Caloi se apresenta para o seu público consumidor como uma das 

consciências em interação, a que enquadra o discurso alheio, da ciência, amplamente, ou 

de Isaac Newton, especificamente, e lhe garante responsividade. O texto que vem 

abaixo da imagem, enquanto lhe serve de legenda, aponta para a exterioridade 

linguística e corrobora a tendência de tornar o discurso de Newton vinculado ao da 

própria empresa. Segue transcrito o texto (ampliado pelo recurso lúdico da lupa) que 

aparece na margem inferior do anúncio, o qual, de certa forma, parenteia-se ao de físico 

para desafiar o público à mudança:  

Movimente sua vida. Movimentando a vida é a nova assinatura da 

Caloi. Basta um impulso, uma primeira pedalada pra tudo mudar. 

Monotonia vira movimento. Preguiça vira disposição. Tédio vira 

adrenalina. Transporte vira respeito ao meio ambiente. Diversão vira 

liberdade. Não troque esse impulso por nada. (ABAURRE; 

ABAURRE; PONTARA, 2008, p. 468).  

 

Cria-se, assim, a expectativa de que basta a decisão de começar para que continue, por 

ela mesma, uma vida de maior qualidade. Em outras palavras: “compre uma Caloi”. 

 Aludida no texto teórico como argumento para a mudança de vida, essa série de 

sentenças organiza e objetiva o texto. Destaca-se o verbo “vira”, cujo sentido é pura 

síntese de movimento. Tal e qual, a imagem representa o dinamismo. O anúncio parece 

flagrar a roda em movimento. Isso se evidencia pela irradiação dela proveniente, que 

ilumina a paisagem, como se fosse o sol no cenário. A aceleração da roda, nesse caso, 

representa o que energiza a vida, cede-lhe luz e calor, transforma e melhora.  

 Ainda sobre a linguagem visual, temos que a imagem, construída em dois 

planos, reforça a ideia de deslocamento. A focalização do segundo plano é mais 

aprofundada, ao passo em que o primeiro sofre um desfoque inteligente, do qual se 

emanam raios de luz do garfo que prende a roda. Esse objeto com o nome Caloi, a 

propósito, é origem de toda a luminosidade. Como um instrumento mágico, traz brilho à 

cena e incide sobre a natureza ventilada (em movimento). A imagem da paisagem 

perfeita leva a crer que, com a Caloi, se pode chegar ao “Paraíso Perdido”, à “Terra 

Prometida”. Daí se vê um possível diálogo com os discursos/imagens da literatura 

cristã. Nesse lugar, a monotonia, a preguiça e o tédio se transfiguram em movimento, 
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disposição e adrenalina; o transporte vira respeito ao meio ambiente e diversão. Diante 

disso, o imperativo “Não troque esse impulso por nada” vira irresistível. 

 Em sua leitura responsiva e crítica, espera-se alcançar o ponto de que esse 

anúncio reflete/refrata a ideologia do consumo lúcido, argumentado em favor do bem 

estar pessoal e social, em iniciativas pela sustentabilidade ambiental (e empresarial, da 

Caloi especificamente). Trata-se de um enunciado concreto, de uma prática discursiva 

da contemporaneidade e, como tal, posicionado axiologicamente, motivo primeiro para 

se levar em conta a chave de leitura, porém transpondo-a. 

 Considerar seu direcionamento a um dado público-alvo é, de fato, inciativa 

pertinente adotada no livro, mediante a qual se contempla uma das propriedades do 

enunciado concreto: a alternância de sujeitos do discurso. Os traços da conclusibilidade 

e da expressividade, que se definem na fronteira e nos valores atribuídos à palavra e à 

imagem, no todo concentrado, também aparecem nos parágrafos didáticos. No 

exemplar, todavia, mais do que ventilar, é importante discutir a historicidade, a autoria, 

as escolhas estilísticas, temáticas e composicionais em função da intencionalidade 

comunicativa, como pontes entre o texto e o (multi)letramento. 

 Por se tratar de um enunciado verbo-visual, esses elementos adquirem alta 

complexidade. Mais uma vez, a alternância dos sujeitos não se dá instantaneamente na 

peça, mas está latente e se evidencia na medida em que o anúncio, como corpo social, 

circula na vida e interage com o público a que se destina, despertando reações/respostas. 

Esse fator é autenticado no capítulo que, não raro, convida à redação a ideia do target. 

 A expressividade ou relação do enunciado com o próprio falante (autor do 

enunciado) e com outros participantes da comunicação discursiva é validada pelos 

valores e interesses do enunciado, aportados em elementos como o slogan da empresa – 

a autora interposta, uma vez que sabemos que a criação do anúncio é de 

responsabilidade de alguma agência publicitária. O público-alvo, que aparece como os 

outros participantes (presumidos) da interação, conforme explicitado no livro, também 

regula as escolhas estilísticas do texto. Nesse caso, os juízos de valor que se expressam 

não têm autoria e destinatário correspondentes a uma pessoa física, mas a sujeitos 

enredados no discurso, na sua mútua e incessante responsividade. 
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 A conclusibilidade, por sua vez, aparece nesse anúncio pela possibilidade de ele 

suscitar uma atitude responsiva de seus leitores. Depreende-se que o que pôde ser dito 

nessa peça foi feito; que há uma intencionalidade ou projeto de dizer da Caloi e que o 

gênero condiciona a abertura de espaço para a resposta do outro ou para a alternância 

dos sujeitos. A expectativa é de adesão à ideia divulgada pela Caloi (Movimente sua 

vida) e, consequentemente, da compra do produto (da bicicleta). Essa atitude responsiva 

(retardada) é o que permite à empresa avaliar se o anúncio teve êxito ou não.  

 Pelo exposto, torna-se claro que, quanto mais se compreende, de modo 

contundente, o anúncio na sua essência concreta, verbo-visual e valorada, mais se tem 

preservada sua eventicidade, às vezes esmaecida na migração para o livro didático.  

 Obviamente, “recuperar” o caráter de evento do gênero em foco não implica 

invalidar o traço da irrepetibilidade, constitutivo do enunciado concreto. Situar social, 

histórica e axiologicamente a peça, não significa que ela se torna isenta de qualquer 

influência do seu papel atual no livro didático. Ocorre que, naturalmente, ela conserva 

seu caráter de acontecimento; não o perde e o reproduz depois de se tornar constitutiva 

de uma obra, uma vez que não lhe pode ser restituído algo que lhe é inextirpável. Essa 

remissão à situação de fato, sua contextualização única e irrepetível, é o que legitima 

sua existência. Não se pode perder de vista que esse anúncio não foi criado para 

participar de um capítulo do livro didático com a missão de exemplificar a noção de 

público-alvo, mesmo que seja aproveitado para esse propósito. Ele advém do mundo da 

vida, foi deslocado da cadeia discursiva a que pertence e sem a qual trai sua própria 

realidade. 

 Considerar essas informações é fundamental para creditar a unicidade da 

enunciação. Mesmo no livro, para que ela continue realizada como texto publicitário, ou 

seja, explicitamente advinda da esfera publicitária, deve ter sua procedência 

fidedignamente referenciada, e isso não se restringe à adição de um “endereço de 

coleta” do produto discursivo. É certo que a nota, imediatamente ao lado do anúncio, 

explicitando a sua origem, é uma pista da circulação social desse texto, mas deixa a 

desejar no que diz respeito à contextualização dos meios em que foi veiculado e as 

implicações de circular, por exemplo, em uma revista do porte daquela que lhe abriga. 



134 

 

 Assim, é perceptível que um enunciado concreto, ao passar para o livro didático, 

exige bastante cuidado para ser tratado na sua natureza constitutiva, como membro de 

uma cadeia comunicativa, que estabelece relações dialógicas, as quais podem ser 

recuperadas pelas linguagens verbal e visual articuladas para cumprir a intenção 

comunicativa de um autor/empresa.  

 A sua presença, no capítulo em análise, ainda não permite recuperar informações 

sobre o que motiva o seu acontecimento, nem a sua natureza irrepetível, uma vez que, 

pelo texto didático, não é possível situar essa peça historicamente, ainda que se possa 

perfilar os seus destinatários e os recursos de persuasão56. Outro ponto carente de 

melhoria é a discussão acerca da orientação valorativa e dos discursos inter-

relacionados no cumprimento da intenção de veicular e vender as bicicletas Caloi. 

  Essa avaliação, no entanto, não reduz o mérito do trabalho desenvolvido na obra 

didática. Diante da complexa e espessa dimensão do projeto didático de uma coletânea, 

a abordagem enunciativa do texto não pode querer esgotar todos os seus aspectos. 

Alguns deles, porém, podem ter seu estudo aperfeiçoado, no sentido de alcançar as 

relações dialógicas integrantes da peça e enriquecedoras de sua leitura na formação 

crítica do leitor. A combinação de atividades aos comentários didáticos possibilitaria o 

alargamento da interpretação textual e mobilizaria ainda mais a (pro)atividade do leitor 

crítico. 

 Ainda nesse capítulo, outro anúncio aparece no subtópico “Linguagem”, em que 

as autoras caracterizam algumas liberdades em relação à norma culta e certos jogos de 

sentido, por exemplo, presentes nos textos do campo em foco. Eis a peça:  

 Enunciado 6
57

 

                                                 
56

 Notadamente, um público jovem e apreciador da aventura, como é característica típica dos alunos da 

primeira série do Ensino Médio, os donos do livro didático que traz tal anúncio. Cabe ressaltar a 

adequação do conteúdo da peça ao universo do alunado. 
57

 A folha inteira consta no ANEXO B. Optamos por não reproduzi-la aqui porque este é o segundo 

anúncio contido na página, impresso ao final dela e comentado na seguinte. Como há outro anúncio 

ocupando a maior parte, recortamos este com o objetivo de centralizar o escolhido para análise. 
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  Segundo o que consta no livro,  

O anúncio deseja vender hambúrgueres de uma marca específica e 

decide fazer uma brincadeira tendo como mote a preservação 

ambiental, tão característica do momento presente. 

A expressão “preserve o verde” (e a imagem do talo de brócolis 

“serrado”) ganha, nesse contexto, um sentido completamente 

inusitado: a associação do consumo (saudável) de verduras com a 

derrubada (injustificável) de florestas. Trata-se de uma brincadeira 

que oferece ao leitor, pela via do humor, uma “desculpa” 

ecologicamente correta para justificar escolhas alimentares não muito 

“corre tas”. (ibidem, p. 473).  

 

 Como essa peça encerra os exemplos de textos publicitários no referido capítulo, 

a expectativa é de que a sua leitura concentre todos os aspectos abordados até ali. O que 

se percebe, contudo, é a limitação dela ao ponto em que atua como ilustrativa: 

“Linguagem”. A despeito de ser um tópico extremamente abrangente, no livro é 

compactado nos dois parágrafos acima transcritos que, praticamente, não põem em 

relevo a pluralidade de linguagens e de discursos/vozes arregimentada nesse enunciado 

concreto. Para uma compreensão mais efetiva e, portanto, responsiva, a chave de leitura 

pode ser um ponto de partida, mas deve ser excedida. 

 Mais uma vez, podemos relacionar os pressupostos bakhtinianos à leitura desse 

exemplar como enunciado concreto. A alternância dos sujeitos, por exemplo, está 

pressuposta pelo que se inscreve verbal e visualmente no anúncio. A própria sequência 

“Preserve o verde. Experimente o hambúrguer Perdigão.” é prenhe de responsividade 

real e plena, ou seja, além de responder a outros enunciados, admite as condições 



136 

 

necessárias para que haja uma atitude responsiva do leitor. Isso revela a 

conclusibilidade do enunciado, que gera, sobretudo por meio da imagem, a afetação dos 

destinatários e sua atitude responsiva. A expressividade se evidencia pelos valores da 

empresa que se utiliza de um modismo, “Preserve o verde”, para divulgar seus produtos 

e superestimá-los frente ao público. Ela justifica criativamente (e com humor), como 

mostrado no comentário didático, por que vale a pena experimentar o hambúrguer 

Perdigão.   

 Certamente, como no exemplar anterior, a autoria é interposta, já que a criação 

do anúncio é produto de alguma agência, mesmo sendo vinculada a uma marca. Os 

destinatários, por sua vez, são principalmente os grupos que (não) têm hábitos 

alimentares modelares e (não) são adeptos ao consumo de vegetais – verde. Esse 

público-alvo teve acesso ao anúncio na Revista Top Magazine, referenciada na 

reprodução, cujos leitores são, preferencialmente, de camadas sociais paulistanas mais 

favorecidas. Embora haja o indicativo do lócus de retirada abaixo do anúncio, não se 

levam em conta as implicações do suporte escolhido para veiculá-lo. É bom ratificar que 

esse endereçamento faz do texto um enunciado concreto, social, histórico e ideológico, 

extremamente eficaz na utilização de recursos verbais e visuais na efetivação de um 

projeto de dizer, antes de tudo, comercial. A grande popularidade da empresa Perdigão 

é sinal disso. 

 No que concerne à constituição da peça, a sentença “Preserve o verde” se enreda 

no discurso dos ambientalistas da sociedade contemporânea, como alude o primeiro 

parágrafo. O valor assinalado nas cores denuncia o partidarismo simulado em favor da 

natureza: toda a superfície do anúncio é verde, em tom mais escuro, na figura da 

“miniatura de árvore”, ou mais claro, como pano de fundo. Os símbolos da Perdigão 

aparecem emoldurando as margens superior e inferior direitas da cena, como selos 

identificadores da empresa. 

 Esse enunciado, participante da cadeia comunicativa, responde objetivamente 

(direto e com objeção) a uma voz que recomenda a ingestão de alimentos verdes, 

vegetais, para manter a saúde do organismo. Tal discurso em favor do “corpo são”, 

longe de se tornar démodé, costuma se opor ao consumo de produtos industrializados. 
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 Recuperar a identidade da Perdigão, certamente, ajuda a entender melhor o 

texto, pois a empresa está na via oposta a que vem esse discurso em prol dos cuidados 

com a saúde. Trata-se de uma fabricante de alimentos frigoríficos, que atua no abate e 

na criação de aves, suínos e bovinos e no processamento de produtos industrializados, 

elaborados e congelados de carne, além dos segmentos de massas prontas, tortas e 

pizzas congeladas. Os seus produtos, portanto, parecem estar na contramão do consumo 

de produtos naturais, orgânicos e caseiros.   

 Ora, esse perfil de empresa não é a de produtora do que se concebe, 

prototipicamente, como alimentos saudáveis. Assim, ela lança mão de uma estratégia 

com tônus compensatório. Se, por um lado, atua com frios industrializados; por outro, 

promove cuidados para uma vida sadia, pautada pelo princípio da sustentabilidade. A 

lida da matéria verbal, “Preserve o verde”, leva-nos a essa conclusão. Mas, um olhar 

interessado para o enunciado na sua totalidade nos desafia a uma leitura mais ampla e à 

uma nova percepção da rede axiológica em que se situa esse texto.  

 O imperativo que aparece em baixo de “Preserve o verde” é “Experimente o 

hambúrguer Perdigão”. Por estar logo abaixo da primeira indicação, o leitor é levado a 

pensar que para preservar o verde ele poderia comer um hambúrguer daquela marca 

específica. “Preserve o verde.” Como? “Experimente o hambúrguer Perdigão.”  

 Não obstante, é a imagem que outorga a ressignificação do anúncio. Alusiva ao 

desmatamento, pelo tronco serrado, a “mini árvore” frondosa nos diz muito mais do que 

o escrito que a acompanha. Ao observarmos a imagem, notamos que nada mais está 

diante de nós do que um brócolis: um vegetal cujas folhas, flores e talos são comestíveis 

e extremamente benéficos à saúde. Supostamente, é “número um” em recomendação 

dos nutricionistas.  

 A presença desse vegetal avaliza a interpretação ao anúncio que é condensada no 

texto didático e a ironia da proposta da empresa. Em suma, deve-se evitar comer 

vegetais porque, como devemos preservar o verde, o consumo desse alimento entra em 

desarmonia com o princípio da sustentabilidade ambiental. A palavra verde serve mais 

como metáfora para vegetal do que como metonímia para meio ambiente. Nessa lógica, 

o consumo de frios é avaliado positivamente. Daí a resposta surpreendente da empresa 

aos ecologicamente corretos: a sugestão do Hambúrguer Perdigão. 
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 Esses elementos são diminuídos em favor do enfoque de que a linguagem, 

subtópico didático que engloba este anúncio, pode dispor de certa liberdade e de uma 

pluralidade de sentidos. O exemplar casa-se perfeitamente com o objetivo das autoras, 

mas não pode ser limitado a ele. Até para esclarecer a versatilidade da linguagem nessas 

peças, uma discussão sobre as avaliações sociais que determinadas seleções lexicais e 

pictográficas implicam seria útil. 

 O livro didático produz uma leitura enunciativa para que esse anúncio, mas não 

engloba as dimensões enunciativas explanadas durante todo o capítulo. Ele e outros aqui 

estudados correm o risco de tornarem-se práticas de letramento comprometidas, 

incompreendidas na sua universalidade complexa.  

 Esse fato, quando recorrente e radical, tangencia o potencial interpretativo do 

texto e apassiva os alunos na leitura. Há menos espaço para a construção de sentido por 

parte do alunado quando os exemplares do gênero aparecem acompanhados por 

gabaritos/“chaves-de-leitura” resumindo o potencial heurístico iminente nessas peças. 

 Somente uma proposta para a interpretação ou a problematização em torno da 

criação, composição e repercussão dos anúncios, torna possível questionar sobre os 

recursos empregados, o valor das imagens e das formas combinadas, sua relação 

interativa e significativa na interface com a palavra escrita. Do contrário, como 

denominador comum, cresce um consumo menos ciente e crítico do que se cobra na 

vida, e o texto passa ser lido com um artefato em si. 

 O gênero requer, pois, ser entendido plenamente como enunciado verbo-visual, 

definido discursivamente por sua condição social, ideológica, histórica e valorativa. Nos 

casos apresentados, o tratamento dos textos publicitários, por alguns objetivos 

promissores apresentados no início do capítulo, torna-se fértil, assentando-se em 

propósitos de leitura e de escrita que não sufocam, embora comprimam, a sua vida 

temática, composicional e estilística. 

 Como na totalidade do referido capítulo, não há, sequer, um exemplar abordado 

por questões que disparem a responsividade autônoma do leitor, acumulam-se leituras 

propostas, chaves que, em tempo único, abordam traços enunciativos do anúncio e 
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tendem a restringir a compreensão do texto ao que é descrito, certas vezes funcionando 

como “cofre-forte do sentido”, ao que De Certeau (2003) se contrapõe duramente.  

 Essa regularidade nas formas de abordagem pode ser uma pista de que, em 

“Produção de texto”, o anúncio sirva como modelo para a produção de outro, 

dispensando-se, assim, sua análise/interpretação por atividades que solicitem uma 

interpelação do texto pelo sujeito na cadeia discursiva. 

 Didaticamente, talvez uma abordagem que solicitasse a interpretação por meio 

de questões consolidasse um processo de interpretação mais livre e consistente, fixando, 

para o leitor, aspectos do enunciado que poderiam ser acionados no momento de uma 

produção escrita, etapa final do capítulo. Essa opção poderia evitar, inclusive, pelo 

domínio de suas características relativamente estáveis, supostos equívocos na definição 

do gênero e no desafio de elaborar um anúncio com temática de propaganda, como 

acontece no capítulo. 

 A mescla de leituras por atividades e por comentário didático neste capítulo, 

seguramente, poderia ser mais produtiva para o letramento do aluno e a sua proficiência 

na compreensão e na elaboração desses textos.  

 Elencados exemplares abordados como enunciado concreto, das duas coleções, 

dos três volumes e das seções constitutivas dessa categoria de abordagem, passe à 

dissertação o estudo desse gênero como o que convencionamos nomear de “artefato 

linguístico”.  

 

5.2.2. Artefato Linguístico 

  

 Diferentemente do que fundamenta uma abordagem do texto como enunciado 

concreto, a unidade abordada como artefato linguístico está pautada por uma 

perspectiva monológica da língua, neutra e abstrata. Nesse prisma, as relações 

intersubjetivas, as valorações histórico-culturais, o tom expressivo único e irrepetível, 

cedem lugar aos significados reiteráveis, às análises quase matematizadas, 

convencionadas pelo estudo da gramática, à transformação de qualquer texto em um 

texto qualquer, ante o qual se torna irrelevante considerar a autoria, o público alvo, o 
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conteúdo, a composição e o estilo, enfim, a sua existência como gênero do discurso. Na 

elaboração didática desses exemplares, tende a prevalecer uma concepção de texto 

leviana em relação aos seus usos e finalidades.  

 

 Como o estudo do texto deve ser fiel à concepção de linguagem adotada pelo 

livro didático, percebemos, principalmente por meio das peças subsequentes, uma 

orientação dúbia por parte dos autores que, a um só tempo, conseguem tratar os textos, 

contextualmente (como enunciado) e não, em vários capítulos de suas coleções. Uma 

das categorias mais volumosas do nosso acervo é a de anúncios abordados, sem 

questões, como artefato linguístico ilustrativo de algum conteúdo gramatical, 

destinando-se, lato sensu, para o polo da oração ou para a leitura de partes isoladas, 

preferencialmente verbais, do texto multissemiótico. 

 Operamos com essa categoria admitindo que, nela, figuram exemplares cuja 

abordagem volta-se para o polo da oração em si ou para a não interpelação de algum 

fator enunciativo do texto, configurando uma surdo-mudez dialógica. Embora ainda 

aconteça esse tipo de tratamento, parece haver consenso de que o trabalho direcionado 

apenas para o polo da oração, ou isento do polo do enunciado, pode resultar em um 

letramento indiferente à realidade do aluno e ao aluno real. Pela análise dos dados, 

possivelmente, poderemos estimar algumas implicações do trato didático não 

enunciativo do anúncio. 

 Passemos, agora, ao estudo de alguns exemplares da seção de nosso corpus mais 

rica no quesito das unidades exploradas como artefato linguístico. 

5.2.2.1  Seção de Gramática 

Enunciado 9:  
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Ao lermos este anúncio da revista Superinteressante, da editora Abril, situado na 

unidade 4 – História Social do Arcadismo –, capítulo 6: Formação de palavras, página 

297 do volume I da obra Português Linguagens,  tomemos como ponto de partida sua 

descrição.  
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Impressiona a sua perspectiva em três dimensões (3D), projetada tanto na 

imagem da revista como na figura da cobra no centro da capa. Essa técnica sofisticada 

de exibição de imagens tende a revelar, de fato, “o melhor da Superinteressante”, como 

está registrado verbalmente.  

O destaque do prefixo de intensificação ou de valor aumentativo “Super” que, 

muitas vezes, é suficiente para se referir à revista, simula certa superioridade desse 

veículo, haja vista que, em tese, ele é mais do que interessante, adjetivo já dotado de 

forte carga valorativa positiva. O anúncio da sequência nominal “já nas bancas”, que se 

tornou uma constante na divulgação de impressos da comunicação publicitária, 

autentica a ideia comercial do produto e a sua esfera de procedência. 

A diversidade de cores e o contraste entre o preto do fundo e os matizes alusivos 

à “Mãe-Natureza” corroboram a qualidade das fotos tiradas e coroam o texto verbal 

situado na base, como manchete da revista: “As 15 reportagens mais espetaculares sobre 

mundo animal publicadas nos 17 anos da SUPER”. Tal trecho inspira credibilidade para 

o suporte, uma vez que já há dezessete anos ele é “SUPER” (única palavra tipografada 

em caixa alta nessa sequência), e traz à cena a avaliação da própria revista acerca de 

suas reportagens: “espetaculares”. 

Curioso observar que, no livro didático, uma atitude responsiva ativa a esses 

componentes da peça não será solicitada nem apresentada. Na imagem copiada no 

manual escolar, mesmo os trechos verbais, que são privilegiados na abordagem do 

texto, não são facilmente legíveis. Fatidicamente, a edição não se preocupou em ampliá-

los ou em reproduzi-los com indicações às margens do anúncio, por exemplo, o que 

termina por dificultar a sua leitura e interpretação. 

Certamente, isso se explica pelo foco didático sobre a peça, cujo propósito de 

explorar os processos de formação das palavras parece dispensar um esforço para tornar 

o enunciado o mais legível possível, na sua totalidade significativa. Nesse exemplar, 

salta aos olhos a abordagem de um assunto objetivamente gramatical, com nítida 

direção para o polo da oração, do questionamento do dado, do sistema da língua e de 

sua constituição, ou seja, da materialidade linguística, de sua composição técnica, 

deslocada e isolada do eixo estruturante que lhe performatiza como enunciado concreto: 

o axiológico-dialógico. Desse modo, a sua autonomia participativa no conjunto da 
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cultura e da história não é (re)constituída e a sua complexidade, plenitude e 

originalidade como evento único, ou enunciado concreto, é esterilizada. 

Especificamente, a abordagem da peça se fecha nos processos de formação de 

palavra. Na questão 4, a primeira da série, há uma sequência de palavras para as quais 

deve-se indicar o respectivo processo de formação. Na questão seguinte, propõe-se a 

consulta a um dicionário para se dar o significado do termo portifólio, um empréstimo 

linguístico. Na atividade 6, a última, não há ineditismo: insiste-se na identificação do 

processo de formação de palavra e se questiona sobre o significado de um termo no 

contexto do anúncio.  

A palavra contexto, presente na última questão, poderia sugerir uma tendência 

para o polo do enunciado, mas trata-se de um contexto imediato, o do próprio texto, sem 

considerar, explicitamente, a historicidade, a eventicidade daquela peça publicitária, os 

valores e as relações dialógicas presentes na sua constituição verbo-visual que, 

certamente, consolidariam uma leitura responsiva. 

Em suma, a atividade é marcada por um monologismo incorporado no trabalho 

com o material, excludente do conteúdo e da forma, ou, por osmose, no caso do 

enunciado concreto, das dimensões estilísticas e temáticas valoradas de onde ele foi 

extraído: a cadeia dialógica da comunicação. Em alguma medida, poder-se-ia 

questionar, até mesmo, o trabalho com o material linguístico, recortado em favor de 

uma aplicação teórica dos processos de formação de palavras, não se recompondo a sua 

inteireza, além de desprezar a materialidade imagética. 

Nesse caso, o material da língua não só prevalece na abordagem como prejudica 

leituras em outras direções (dele mesmo totalmente, inclusive). Sem a enérgica 

intervenção do professor, o aluno pode perecer no fato de ser eximido de um olhar mais 

crítico e sensível ao criado no texto, limitando-se a construção de sentido que, segundo 

Bakhtin (2011), depende de uma compreensão, por definição, dialógica. Nesse quadro, 

os conhecimentos, as informações e as experiências mobilizados para reagir ao texto são 

engessados e regulados pelo material verbal.  

Lastimavelmente, essa postura didática aparece em vários capítulos e seções das 

coleções analisadas no nosso estudo. De modo parecido ao que a poética se relacionava 
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à linguística (amarrada a ela), acontece com a abordagem do anúncio no livro didático, 

em que as agarras à linguística estruturalista não são discretas. Analogamente, olhar 

para o enunciado segmentando sua organização verbal em prol da identificação dos 

processos de formação de suas palavras é como olhar o “Davi” de Michelangelo ou 

qualquer outra escultura como se fosse somente mármore, quiçá, procurando-se 

reconhecer o tipo. Bakhtin (1998), em “Questões de Literatura e de Estética”, 

problematiza esse ponto e defende que o mármore, assim como o cinzel, é indispensável 

à elaboração do objeto estético, mas isso não faz com que esse material seja o próprio 

objeto. É a forma esteticamente significativa do homem e de seu corpo (numa rede 

sempre apreciativa) que o faz ser, dialógica e axiologicamente. 

A palavra, que funciona como o mármore do texto, é imprescindível para 

realizar/ converter a forma arquitetônica, a forma do conteúdo, em forma 

composicional, em materialidade. No entanto, apesar de ser necessária, ela não é 

suficiente para satisfazer os momentos de valor e de sentido enredados no texto. Assim 

sendo, o tratamento isolado do enunciado, enfatizando seu material linguístico, não só 

reduz o objeto de análise a artefato em si, como lhe segrega da unidade da cultura (e da 

vida). 

As implicações para a leitura e o leitor podem ser subsumidas no tratamento 

insular das obras e dos textos, no seu deslocamento da vida, da arte e/ou da ciência, 

compreendidas como domínios que adquirem sentido na fronteira. Nessa abordagem, 

desmorona-se, ilusoriamente, o quadro avaliativo e dialógico integrado ao enunciado 

verbo-visual para entrar em voga a governança do material linguístico, como se, ao 

olhar os corpos, não nos coubesse restituir a consciência e suas posições sócio-

avaliativas. 

Essa abordagem afasta-se do objetivo de formar sujeitos letrados proficientes, 

preparados para a compreensão dos textos multissemióticos, como é o caso do anúncio, 

e é tendenciosa a dissuadir uma visão mais crítica, peculiar ao trabalho com as muitas 

faces da língua em uso. Seja no enunciado concreto, seja na obra literária, esses fluxos 

entre ético, estético e cognoscível dinamizam as interações e se incorporam a elas, por 

atos responsivos e responsáveis que sempre se renovam.  
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Distantes desses pressupostos, estaremos diante de materiais apenas, não de 

textos/ enunciados/ obras e, portanto, estaremos, nós mesmos, reduzidos à matéria, 

abdicando do estatuto de seres de linguagem, sujeitos (cri)ativos, produtores de sentido, 

situados na história e na cultura, expressos por elas e expressivos delas.  

Vejamos outro caso em que esse tipo de abordagem se realiza: esta peça é 

integrante da obra PCIS, a outra coletânea por nós pesquisada. 

Enunciado 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

O enunciado acima é um anúncio da empresa EMBRAER publicado no volume 

III, na unidade 3 – “Sintaxe do período composto” – e no capítulo 12 – “Período 

composto por subordinação II” (página 306) – da referida coletânea. 
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Em tela, o texto visual representa, no cenário turvo de um aeroporto, o busto de 

um homem sem a face, o que garante o anonimato do sujeito e a possibilidade de seu 

preenchimento por qualquer funcionário ou usuário da empresa. Essa figura trajada com 

terno e gravata, na sua formalidade e elegância, segura a placa, em preto e branco, 

centralizada com a informação em caixa alta: “EMBRAER 170”. Na borda superior 

direita do anúncio, está a logomarca da companhia, desenhada por uma aeronave em 

forma semelhante à de uma seta, direcionada para a figura humana que mostra a placa.  

No recanto inferior esquerdo, há texto verbal em fonte com tamanho 

demasiadamente pequeno – sem o recurso da lupa para dar condições de leitura – e, na 

margem inferior direita, a aeronave em 3D e o slogan: “Embraer. Líder mundial na 

aviação regional e a quarta maior fabricante de aviões comerciais do mundo”. O texto 

verbal legível, articula-se com as imagens e apresenta, destacadamente, a sentença que 

seria título do anúncio: “Chegou o jato comercial que os passageiros do mundo inteiro 

estavam esperando”. Em sua formulação, sobressai a generalização, de caráter 

argumentativo, materializada pela construção “passageiros do mundo inteiro”. 

No livro didático, uma questão tripartida aborda o anúncio, incidindo sobre o 

polo da oração e transformando o estudo do gênero discursivo no de unidade 

convencional da língua/ artefato. Para tanto, transcreve o período – título supracitado – 

no qual pretende explorar a estrutura sintática e solicita que o aluno transcreva a oração 

subordinada adjetiva; explique, do ponto de vista gramatical, o que determina a 

ocorrência da preposição (em falta no texto) que deve preceder o pronome relativo 

introdutor da oração subordinada adjetiva; e reescreva o período acrescentando a 

preposição omitida. 

A descrição do anúncio completo, em contraste com as atividades propostas, 

evidencia a disparidade entre a leitura do texto como enunciado concreto, ou unidade da 

comunicação discursiva, e como artefato linguístico, ou oração com leis e fronteiras 

gramaticais. Em questão, salienta-se uma concepção de leitura distanciada da 

interacionista/enunciativa, crítica e responsiva defendida por Bakhtin (2011), De 

Certeau (2003), Larrosa (2001). Nesse exemplo, o conteúdo axiológico-entonacional 

extraverbal é abstraído e importam as relações entre partes do código, a sua 

decodificação em busca do significado repetível, do dado no sistema linguístico. 

Destarte, não há compreensão, por definição dialógica, mas identificação, o que pende 
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menos para o conhecimento do criado do que para o reconhecimento do dado. Com essa 

prática, a obra didática parece estar formando alunos dubladores (e não interlocutores), 

hipotéticos e ideais, dos discursos enunciados. 

Como o que interessa é o contexto interno da língua, sem o extraverbal, a leitura 

concreta se descaracteriza e se torna um exercício de decifração em que se explora a 

matéria da língua e se objetifica o enunciado, transformando-o em uma espécie de 

amostra manipulada, licenciada de alternância de sujeitos, de conclusibilidade e de 

expressividade. 

Como no caso do anúncio anterior, não se evoca autoria, destinatário, intenção 

comunicativa, argumentos, relações dialógicas e axiológicas presentes no texto na sua 

multimodalidade. Nesse quadro, poder-se-ia, perfeitamente, apresentar a frase 

desvencilhada de texto, para análise linguística, e o objetivo da questão, provavelmente, 

seria satisfeito. A frase, em texto sem contexto, é indolente, neutra, despersonificada, o 

que não corresponde à realidade da linguagem e ao seu funcionamento social. 

 Nessa perspectiva, a abordagem bloqueia a responsividade suscitada pelo texto e 

o letramento do aluno mecaniza-se, sendo uma experiência monológica, próxima do 

estudo linguístico formalista e afastada do metalinguístico/translinguístico, como 

distinguiu Bakhtin, nas suas relações dialógicas. Com isso, a língua desperdiça a 

oportunidade de ser integrada à vida, desembocando na problemática de um ensino 

vazio e teoreticista. Esse perfil também se verifica nos próximos exemplares, agora 

abordados SEM questões.  

O enunciado seguinte é um anúncio partícipe do volume II de PL, publicado na 

unidade 2 – “O romantismo. A prosa” – e no capítulo 8 – “Palavras relacionais: a 

preposição e a conjunção” – (página 202). 

Numa categoria tão numerosa como a de anúncios abordados como artefato 

linguístico por comentário didático, a escolha desse anúncio se deve ao fato de ele ser 

quase ilegível no livro, sem qualquer recurso tecnológico na impressão que lhe garanta 

legibilidade, cabendo uma problematização sobre sua função no volume em que se 

encontra. 

Enunciado 11: 
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  Trata-se de uma peça da South African Airways, empresa de linhas aéreas da 

África do Sul que utiliza a ambiguidade da unidade lexical “Cabo” para, criativamente, 
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ofertar este conselho ao consumidor: “SE VOCÊ QUER CONHECER BEM A 

ÁFRICA DO SUL, É MELHOR COMEÇAR PELO CABO”. Afora esse título em 

caixa alta, há informações verbais com as quais não podemos lidar pela dificuldade de 

leitura do próprio anúncio. A reprodução no livro não poupou a qualidade visual da 

peça e comprometeu sua leitura como enunciado, indício de sua utilização didática 

como artefato linguístico. 

De tamanho pequeno, a peça tem a linguagem visual mais perceptível do que a 

verbal e se vale de duas figuras emblemáticas para a temática de viagens: a mala e o 

globo terrestre. Sobre a mala, situada na metade superior do anúncio, há uma tela com 

elementos turísticos, como paisagens, hotel, vinhos e, claro, a aeronave que, simulando 

movimento, parece contornar a mala e deixar o rastro nela. Na sua alça, encontra-se o 

selo de segurança de bagagem identificando a companhia pela reprodução do logotipo. 

A linha média da peça é preenchida pela sentença plurissignificativa “É MELHOR 

COMEÇAR PELO CABO”, sugestão que complementa a sentença condicional no topo 

da peça: “SE VOCÊ QUER CONHECER BEM A ÁFRICA DO SUL”. O globo 

terrestre, na metade inferior, cujo centro é ocupado pela África, está acompanhado por 

um texto descritivo sobre a cidade do Cabo e pela logomarca da empresa, impressa 

sobre o slogan: “O melhor caminho para o mundo”. Como de costume na coleção, uma 

breve referência ao local de publicação original da peça sublinha o anúncio. 

O assunto programado para estudo é “os valores semânticos da preposição”, 

trabalhado a partir do texto principal do anúncio em que se analisa a preposição “do”, 

em ÁFRICA DO SUL, como resultante da contração da preposição de com o artigo o e 

a preposição “pelo”, em COMEÇAR PELO CABO, contração de per + o. O texto 

didático mostra que, além de exercerem o papel de ligar palavras, as preposições 

apresentam valor semântico ou significado próprio, os quais são listados e 

exemplificados desconexos da peça publicitária. 

Segundo o livro, esses significados podem ser de assunto, causa, origem, direção 

contrária, distância no espaço, fim, meio, posse, delimitação, conformidade, 

instrumento, lugar e matéria. Cada um dos exemplos trazidos pelos autores é uma frase 

descontextualizada, por exemplo: “fim: Saíram para pescar bem cedinho” ou, ainda, 

“distância no espaço: Daqui a dois quilômetros há um bar.” (Cf. CEREJA; 

MAGALHÃES, 2010, p. 202). Nota-se que há uma série de sentenças abstraídas da 
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realidade para o estudo do conteúdo gramatical, o que reforça o uso supérfluo do 

anúncio para exemplificar certas preposições no texto. Se o que importa é o significado 

próprio, gramatical, dessa classe de palavras, parece plausível a suspensão de seu uso 

(con)textualizado.  

O emprego dessas partículas em enunciados concretos poderia ser melhor 

assimilado se houvesse oportunidade de se construir sentido para o próprio texto. Como 

se depreende de Bakhtin (2011), o signo imanente não é princípio de textualidade, isto 

é, o signo não é o que faz um conjunto coerente ter o estatuto de texto, mas é o próprio 

texto que, como enunciado, condiciona a existência da palavra valorada/signo. A 

experiência de compreensão do gênero e de sua materialidade verbal/visual, portanto, 

depende de suas peculiaridades enunciativas, a saber, o contexto de produção, a autoria 

e seus destinatários, as escolhas de estilo, as avaliações gerenciadas na totalidade da 

peça, o seu conteúdo. A menos que se pretenda uma leitura debilitada, é fundamental 

também se tocar na cena que atribuiu ao todo textual a conclusibilidade possível para se 

provocar a resposta alheia. 

Essa ocorrência, por exemplo, vai ao encontro do julgamento expresso na 

resenha do Guia do livro didático do PNLD que delimitou, como um ponto fraco dessa 

coleção, a presença de exercícios de análise linguística a partir de frases isoladas, com 

ênfase em atividades de classificação de termos da oração
58

. Da peça publicitária, é 

isolado o título e ignorado o todo significativo do enunciado. O objetivo é reconhecer o 

dado, o repetível do código.  O signo não é descodificado (compreendido), mas apenas 

identificado. Nisso reside a dessemelhança entre signo e sinal na teoria bakhtiniana.  

A palavra-signo é circulante, flexível, acentuada ideologicamente, relacionada à 

comunicação social.  Por sua vez,  

O sinal é uma entidade de conteúdo imutável; ele não pode substituir, 

nem refletir, nem refratar nada; constitui apenas um instrumento 

técnico para designar este ou aquele objeto (preciso e imutável) ou 

este ou aquele acontecimento (igualmente preciso e imutável). O sinal 

não pertence ao domínio da ideologia [...] 

(VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1998, p. 93).  

 

                                                 
58

 Para confirmar, voltar ao quadro I, referente à coletânea Português Linguagens, página 45. 
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Na abordagem dos anúncios como artefato linguístico, focalizando as relações 

gramaticalizadas/dicionarizadas na sua neutralidade, o texto é transformado em um 

conjunto de sinais, não de signos que refletem e refratam valores e sentidos criados e 

compreendidos. Fato semelhante se dá em anúncios sem questões da coleção PCIS, 

como se observa a seguir: 

Enunciado 12
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Encontrado no volume II, na unidade 4 – “Classes de palavras” – e no capítulo 

18 – “Verbo I” – (página 419), o texto é um anúncio da rede Globo de televisão sobre a 

transmissão da copa do mundo de 2002, que terminou com o pentacampeonato 

conquistado pelo Brasil.  

A peça conta com a imagem de um jogador andando de costas, o que evidencia o 

número de sua camisa, 10, um dos mais célebres vestidos por ícones do futebol nacional 

como Pelé e Zico. A compleição do jogador lembra a do nosso “rei do futebol” e 

apresenta um homem vestido com uniforme sujo e suado, como um lutador pelo troféu. 

Ao lado esquerdo, o texto acompanha, em amarelo, cor da nação e do ouro da taça, essa 

figura e emite uma série de avaliações sobre a camisa da seleção, metonímia para a 

equipe de futebol brasileira: “USADA, RASGADA, SUADA, AMASSADA. 

GANHANDO OU PERDENDO, AMADA.” Essa adjetivação austera, seguida dos 

verbos, repousa sobre um pano de fundo “verde lodo”, que apresenta várias nuances ao 

longo da peça, clareando ao aproximar-se das vestimentas do jogador, como numa 

aquarela. Nas margens inferiores esquerda e direita, respectivamente, há uma logomarca 

com símbolo do coração acompanhado da sentença “Seleção tá no coração”, junto a 

outro slogan “COPA DO MUNDO TÁ NA GLOBO”; e o logotipo da Globo, com o seu 

popularizado “A gente se vê por aqui”. 

Como acontece no caso anterior, o anúncio será subutilizado em favor de 

conteúdos gramaticais, esgotando-se nisso. Ele aparece como ilustrativo para a 

conceituação dos verbos nas formas do particípio e do gerúndio. No texto didático, a 

noção de valor é mencionada, mas restrita ao âmbito gramatical, ou seja, não se trata de 

um valor/posicionamento avaliativo social. Sobre o tópico particípio, comenta:  

 

Tem valor equivalente ao de um adjetivo: Os trabalhos feitos a lápis 

não serão aceitos; Qualquer livro deve ser lido criticamente. Observe 

como, no anúncio a seguir, os particípios (usada, rasgada, suada, 

amassada, amada) foram todos utilizados para qualificar a camisa da 

seleção brasileira. (ABAURRE; ABAURRE; PONTARA, 2008, 

p. 419). 

 

 Embora aborde a função dos termos, não discute o propósito do enunciado, a sua 

escolha para caracterizar o uniforme da seleção e, por tabela, ela própria; o público-alvo 
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a que se destina, ou mesmo a rede de valores e sentidos vinculada à copa do mundo 

(para a qual o país é a atual sede), à emissora Globo de televisão (cuja história revela 

polêmicos posicionamentos político-ideológicos) e à comunicação de massa (os 

recursos da mídia impressa para atrair na direção da mídia dinâmica – TV). 

 Ainda sobre o anúncio, comenta-se: “No mesmo anúncio, os Gerúndios 

(ganhando, perdendo) têm valor claramente adverbial (quando se ganha, quando se 

perde).” (ibidem). Ante a elaboração didática, permanece a leitura do dado, dos 

elementos linguísticos em si, e não das relações axiológicas e dialógicas que, na 

perspectiva bakhtiniana, seriam contempladas no estudo translinguístico. 

 A leitura proposta que, por si, já regularia a responsividade do leitor, ao se 

direcionar para o polo da oração ou o gramatical, do sistema da língua e de suas 

convenções internas, acaba por produzir uma leitura mecânica, do verbal isoladamente 

do visual, do artefato didatizado, sem a alternância de sujeitos, a conclusibilidade e a 

expressividade que são próprias e definidoras do enunciado. 

A recorrência dessa classe de dados do corpus manifesta um apelo para se 

repensar os usos desses textos em sala de aula, no sentido de ponderar a mediocridade 

de seu emprego exclusivo para o estudo da gramática. A orientação enunciativa deve 

assumir a coerência devida no todo da coleção e suplantar a convivência com uma 

abordagem do texto desprendida da realidade concreta. 

 Nesse sentido, o uso reiterado de anúncios como artefatos em si, pretexto para o 

estudo de algum item gramatical, torna urgente uma reformulação no estudo do gênero 

com o intuito de se evitar ônus ao letramento do aluno. O livro didático do Ensino 

Médio, como reduto de textos e contextos reais, não pode se distanciar das práticas 

discursivas na sua feição crítica e reflexiva ou, provavelmente, perecerá no seu múnus 

para a formação cidadã dos adolescentes cursantes desse nível de ensino. 

A preservação de uma coerência nas abordagens é inadiável para a qualificação 

das obras didáticas. Ao se optar por reproduzir um enunciado concreto, arca-se com a 

responsabilidade de se tratá-lo como tal. Caso não haja condições de se explorar 

devidamente os textos da vida, tomados de empréstimos para o livro escolar, torna-se 
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necessário se investir na criação de artefatos originados para finalidades didáticas, 

derivados do discurso pedagógico.  

Há muito, realidade concreta e universo escolar têm passado por uma artificial 

separação, cumulada de falências e insuficiências patentes, já que seu modus vivendi é 

imbricado. É inegável que os mesmos sujeitos transitam por diversas esferas da vida, 

levando consigo valores de umas e de outras, (re)organizando-as  numa dinâmica 

incessante, vivenciada nas fronteiras entre campos. 

Desse modo, parece mais inteligente respeitar o modo de ser dos textos reais do 

que alterá-lo. Para tanto, o ato de coordenar a experiência da leitura da palavra e do 

mundo, como defendeu Paulo Freire, ou de articular mundo da ciência/da arte e da vida, 

como propôs Bakhtin, parece ser promissor. Essa correlação somente é debelada se o 

enunciado for transfigurado em artefato autocentrado, do contrário, a decisão de se 

abordar o texto contextualizado é leal à sua naturalidade.  

 

5.2.3 Híbrido 

 Provavelmente, das três categorias aqui analisadas, esta é a que mais exige 

cautela na descrição. Isso porque a linha separatista entre ela e as outras pode parecer, à 

primeira vista, tênue. 

 Por híbrido, entendemos o modo de abordagem que justapõe questões voltadas 

para o polo da oração e questões direcionadas para o polo do enunciado. Essas questões, 

embora sequenciadas em uma mesma atividade, têm orientação totalmente diferente e 

não dialogam entre si. Traduzem, pois, uma forma intermediária entre o tratamento 

didático como enunciado e como artefato. 

Para delimitarmos essa categoria, inspiramo-nos numa reflexão bakhtiniana 

(2011, p. 278) sobre o fato de muitos linguistas e correntes linguísticas de seu tempo 

estudarem como oração o que “é, no fundo, algum híbrido de oração (de unidade da 

língua) e de enunciado (de unidade da comunicação discursiva)”. 

 Em nossa triagem, muitos anúncios são abordados pela conjunção “artefato-

enunciado”. Esse contingente, geralmente, é acompanhado por perguntas que ora tratam 
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das dimensões enunciativas ora das oracionais em um mesmo conjunto, sem que haja, 

contudo, aglutinação entre elas. Algumas atividades, enfocando aspectos verbais ou 

verbo-visuais, dissociam os conteúdos contextuais dos gramaticais e simulam a 

anulação da interdependência entre as estruturas e os usos da língua nas práticas 

discursivas. 

 A compreensão do hibridismo em relato, por conseguinte, deve levar em conta a 

distinção para com a abordagem do texto como enunciado concreto e como artefato 

linguístico.  Em relação ao primeiro, distingue-se porque, como esclarece Bakhtin 

(2011), o enunciado envolve o polo da oração, uma de suas porções, mas não se fecha 

nele, tampouco o isola dos interesses comunicativos extratextuais, colocando-o 

justamente à mercê destes. Nessa perspectiva, a gramática da língua é condição material 

para a realização de um ato comunicativo, sempre regido por uma intencionalidade 

autoral e seletiva dos recursos expressivos. 

 No que concerne à abordagem como artefato, distancia-se porque naquela, como 

visto, o foco é o polo da oração, circunscrito à organização interna do texto e às relações 

formais entre seus componentes, fracionando a palavra em sinal com repertório finito e 

estanque de significados. No tratamento como artefato, não há qualquer questão que não 

seja de ordem oracional. 

Em outras palavras, enquanto no artefato linguístico a taxionomia gramatical é 

ensinada e requisitada nas questões/ comentários didáticos, no enunciado concreto essas 

classificações, já tão sedimentadas, são vistas criticamente, acentuando-se a sua 

serventia à realização de algum propósito de dizer assinado. Por sua vez, no híbrido, as 

terminologias clássicas são retomadas como uma âncora do estudo do texto ao lado da 

qual é posta a que solicita a interpretação de aspectos enunciativos.  

Importa reforçar o seguinte: na abordagem enunciativa os polos do enunciado e 

da oração convivem interseccionados; na abordagem híbrida, ambas as polaridades do 

texto coexistem segregadas.  Ou seja, a análise linguística contextualizada somente tem 

condições de se efetivar na leitura do enunciado concreto, uma vez que, mesmo no 

tratamento como híbrido, o estudo das estruturas da língua, apesar de aparentar 

sincronia com o dos aspectos enunciativos, não acolhe as fronteiras (pontos de 

encontro) dessas dimensões textuais.  
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Apesar de demarcar com firmeza a individualidade de cada categoria, não nos 

convém a petulância de impedir possíveis correlações entre as abordagens dos anúncios 

em análise. Sobretudo por adotarmos como norte a concepção dialógica da(s) 

linguagem(ns), não pode haver pretensão de forçar o encaixamento dos dados, 

tampouco de abafar elos dialógicos entre as categorias.  

Reiteramos que, pela dubiedade imbricada em boa parte dos comentários 

didáticos relativos a anúncios abordados sem questões, apresentaremos análises que se 

valem de peças abordadas com questões na seção de gramática. Além da natureza 

diversa dos conteúdos característicos das questões, um critério para compor essa classe 

pode ser o número das atividades formuladas.  Com razão quantitativa para os 

comandos, é possível estimar o hibridismo. 

Excetuada a existência de possíveis graus de hibridismo, discutiremos dois 

exemplares, um de cada coleção. A generalização pode ser justificada pela vastidão de 

subconjuntos desmembráveis de nossas categorias. Segundo nosso inventário, quase 

uma centena de anúncios passou por tratamentos diversos, na especificação dos quais 

esse trabalho excederia sua ambição e se tornaria inexequível. Feito o preâmbulo dessa 

categoria, vamos às análises propriamente. 

O próximo anúncio, abordado como híbrido – acompanhado por questões 

enunciativas e oracionais, como a totalidade dos exemplares que se agruparam nessa 

categoria – cita as linguagens verbo-visual na construção de suas perguntas. De acordo 

com o livro, é nomeado como anúncio, integrante da coleção PL, volume III – Seção: 

Gramática/ Língua: uso e reflexão –, e está publicado no capítulo 6 – “Concordância 

nominal” – da unidade 3 – “A segunda fase do Modernismo. A poesia de 30.” –, mais 

especificamente no tópico “Regra geral - Exercícios” (página 295). 

5.2.3.1 Seção de Gramática 

Enunciado 13 
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A peça publicitária da marca Bauducco deixa em primeiro e em segundo planos 

o seu produto: as torradas “Naturalmente saudáveis, naturalmente gostosas”, segundo o 
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slogan. O aspecto crocante recebe o reforço da coloração alaranjada, comum aos 

tostados fresquinhos, prontos para a degustação, e, somado aos tons apetitosos da 

embalagem sobre a mesa, sugere um agrado ao paladar dos consumidores. Ainda sobre 

o texto visual, destaca-se a embalagem do produto e o logotipo autoexplicativos.  

Lamentavelmente, a qualidade da copia no manual tornou ilegíveis as 

informações contidas na forma situada na lateral direita inferior do anúncio, o que 

compromete sua leitura completa.  Não há nota detalhada sobre a procedência do 

anúncio (apenas o nome do periódico de onde foi importado), nem uma 

contextualização da marca, da peça, quer em termos de campanha/período de 

veiculação, quer em diálogos com enunciados similares. 

Apenas uma questão, subdividida em duas etapas, proporá a leitura do anúncio. 

No primeiro momento, pergunta-se com qual substantivo os adjetivos empregados na 

parte superior do texto concordam em gênero e número. No segundo, indaga-se sobre a 

finalidade com que o anunciante utiliza esses adjetivos acrescidos do advérbio de modo 

naturalmente. Na esteira do comando, para responder a esse segundo questionamento, o 

leitor deve considerar a parte verbal e a parte não verbal do anúncio. 

No caso acima, percebemos que a questão 1.a) legitima a práxis escolar da 

utilização de textos como pretexto para se extrair questões gramaticais, no entanto, não 

se restringe a ela, pois 1.b) formula o inverso: a gramática, representada pelas classes 

gramaticais, parece ser usada como pretexto para se alcançar a leitura da finalidade do 

enunciado. Coexistem, pois, indagações relativas à oração e ao enunciado, 

caracterizando o hibridismo. 

Embora haja uma menção à “parte verbal” e “à parte visual” – tratamento dado 

às linguagens − essa referência poderia ser questionada, já que não se interpela o texto 

na sua articulação multissemiótica, com vistas ao sentido, aos valores nele impressos e 

atualizados. Nesse caso, temos uma imagem bastante referencial, sem efeitos de sentido 

muito provocativos, mas, como em todo conjunto de signos, nela habita o componente 

ideológico, por vezes extravagante no terreno da publicidade. 

Diante dessa elaboração didática, vemos uma abordagem que justapõe ao estudo 

da concordância nominal, traço oracional, a noção de finalidade comunicativa atrelada 
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aos recursos materiais da língua, traço enunciativo. Em princípio, observamos as 

terminologias gramaticais conduzindo a leitura do texto, numa operação de caça que 

não se identifica exatamente com aquela proposta por De Certeau (2003), geratriz de um 

leitor crítico. Em seguida, conforme se faz no segundo momento da questão, indicativo 

do polo do enunciado, a leitura se reveste de responsividade, uma vez que se reporta ao 

propósito comunicativo enlaçado na utilização premeditada de adjetivos e advérbios no 

texto verbal do anúncio.  

De fato, nesse caso, o momento inicial requer que o aluno assuma um papel que 

se confunde com o de um examinador estruturalista da língua, mas, ao se questionar 

sobre a finalidade do texto, instaura-se a possibilidade de haver uma interpretação que 

extrapole o polo da oração e abra espaço para a presença de elementos extra-

linguísticos,  característicos do enunciado concreto, como é a intencionalidade 

enunciativa, configurando, assim, a abordagem dúbia.  

Os fatores do enunciado (alternância de sujeitos, conclusibilidade e 

expressividade) sofrem o impacto da condensação das atividades. No entanto, a 

intenção comunicativa a ser interpretada atravessa essas peculiaridades, de certo modo 

subsumidas pelas marcas estilísticas do texto publicitário, convocadas pelas escolhas 

dos adjetivos e do advérbio em questão na prática discursiva. 

Mesmo assim, o movimento para o polo do enunciado não é pleno, haja vista 

que parece ser coagido pela formulação inicial, concentrada no reconhecimento de 

relações gramaticais pelas regras de concordância nominal. Porém, nesse caso em 

particular, o final da questão é prova real de que é possível, por uma abordagem 

enunciativa, estudar a língua/sistema no seu funcionamento concreto, sem perder de 

vista o compromisso com a análise linguística ou o conhecimento gramatical. 

Por todas as evidências que o ensino e seus resultados têm dado, a oração 

estudada pela mutilação do texto base não corresponde à gramática (con)textualizada 

que tem sido propagada pelos documentos oficiais e pelas teorias contemporâneas para 

o ensino de língua materna. O ponto alto a ser atingido pode ser, justamente, a 

articulação entre gramática e uso. Não precisamente como ocorre no tratamento híbrido, 

em que os polos da oração e do enunciado são emparelhados, mas no que é um 

pressuposto da abordagem como enunciado, em que se opera certa fusão entre eles. 
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A brevidade do exercício poderia suscitar controvérsias sobre a delimitação 

dessa categoria, mas, em sua pertença, há textos com mais questões. Vejamos um caso 

em que esse tipo de abordagem vigora, desta vez na coletânea PCIS.  

Enunciado 14: 
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O estudo das classes de palavras em PCIS, à semelhança de PL, recorre a 

exemplares de anúncios. Essa reprodução é de uma peça publicitária impressa no 

volume 2, unidade 4 – “Classes de palavras” –  e capítulo 21 – “Preposição e 

conjunção” –  (página 488). 

Trata-se de um anúncio para promover a Pajero Sport HPE, inscrita na placa do 

veículo da marca Mitsubishi Motors. Em relação à sua composição visual, o código 

cromático tonifica um asfalto sem trânsito, cercado por uma paisagem de montanhas de 

cume verde combinadas ao azul das águas na superfície e do céu largo. A imagem do 

carro foi capturada no momento de uma curva, razão pela qual não está posicionada no 

centro da peça. A tomada em diagonal, além de sugerir a ideia de contorno da estrada, 

permite uma visão mais global do automóvel em azul escuro, em harmonia com as cores 

da peça e, simultaneamente, em distinção a elas.  

Mantido em primeiro plano, o automóvel certamente foi fotografado obtendo-se 

um leve panning, efeito que busca mostrar o movimento em cena. Com ele, pode-se 

borrar, em diversos graus, um das partes da foto, comumente o fundo, e deixar em 

evidencia o seu objeto principal. O objetivo é registrar um dado como se estivesse em 

repouso (pela frente nítida) e em movimento (pelo fundo trêmulo), concomitantemente, 

e se conquista quando a câmera acompanha o que vai capturar. Com isso, na foto, a 

pista parece levemente borrada, indicando a velocidade do veículo exibido com 

resolução máxima. 

Relativamente à linguagem verbal, o que seria o título da peça são sintagmas 

nominais, justapostos, cuja interpretação conectada ao texto visual é imprescindível para 

a leitura plena do anúncio. A construção, que dialoga com enunciados arquivados na 

memória (da cultura), exprime: “Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. No 

asfalto e na buraqueira.” 

Na lateral direita da peça, com inscrições longitudinais praticamente invisíveis, é 

possível, com esforço, reconhecer a logomarca da Castrol, marca britânica de 

lubrificantes e óleos para motores de veículo. No contorno, o livro informa a 

procedência do anúncio por suas notas: a do suporte de coleta (Revista Época) e da 

agência produtora (NEOGAMA/BBH), referência nem sempre apresentada. 
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A obra didática formula duas questões para abordar o anúncio. A primeira 

pergunta qual é o termo responsável pela relação estabelecida em cada um dos períodos 

que compõem o “enunciado” e pede para explicar a relação que esse termo estabelece 

no texto. A segunda afirma que é preciso identificar o contexto específico em que os 

dois primeiros pares de termos relacionados pela conjunção costumam ocorrer para 

compreender o interessante efeito de sentido produzido no anúncio. Em seguida, 

questiona que contexto é esse e pede para o aluno explicar a respeito, além de indagar 

sobre o sentido provocado pela associação dos termos asfalto e buraqueira aos dois 

primeiros pares no anúncio. 

A primeira atividade está mais voltada para o polo da oração, da língua como 

código verbal, das relações internas estabelecidas entre os componentes das frases. O 

contexto que interessa é o intratextual, importando o papel da conjunção para adicionar 

informações. A segunda atividade, por seu turno, está orientada para o polo do 

enunciado, superando o cotexto pela direção à exterioridade social, à língua em uso, 

com seus pontos de vista e acentos particulares, considerando as relações dialógicas 

entre enunciados.  

Obviamente, para identificar o contexto específico dos termos presentes no 

enunciado e reagir aos sentidos construídos, o leitor precisa evocar outros textos, 

aqueles verbalizados nas cerimônias de casamento. Esses dizeres (“Na alegria e na 

tristeza. Na saúde e na doença”), próprios do juramento matrimonial, são acrescidos de 

uma ideia inesperada (“No asfalto e na buraqueira”) para provocar, no consumidor, a 

certeza de que o veículo ostentado é um parceiro incondicional. 

No texto em questão, os votos proferidos são reacentuados e o seu sentido é 

atualizado na enunciação, especialmente ao ser agregado a vocábulos relativos ao 

campo semântico automobilístico (asfalto e buraqueira). Esse efeito de sentido é 

solicitado a ser explicado na questão e induz a uma leitura dialógica da peça. Os 

elementos visuais, todavia, não são discutidos ou assinalados. Em nenhum momento se 

remete à realidade verbo-visual da peça, compondo-se uma proposta de leitura traiçoeira 

no que respeita à sua constituição semiótica. 
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Trata-se, portanto, de um anúncio abordado hibridamente porque suas duas 

questões não se afinam, uma pendendo para o polo da oração e outra para o polo do 

enunciado, como se fossem duas retas paralelas, próximas, mas desencontradas.  

A inclinação para o polo do enunciado seria plenamente alcançada se houvesse o 

entrecruzamento entre as questões propostas, possibilitando analisar a língua operada 

discursivamente, ou seja, sua estrutura encorpada de intenção e de valores reais de 

sujeitos de linguagem em seus posicionamentos sociais. Cabe dizer que o movimento 

requerido na questão 1 não é apenas de reconhecimento da conjunção, mas de reflexão 

sobre o seu papel (de relação gramatical) no texto, o que intensifica o hibridismo. Esse 

papel, pela formulação, parece indiferente às escolhas de um sujeito anunciante, ponto a 

ser revisto. 

Essa abordagem do gênero parece registrar certa transitoriedade no modo 

didático de lidar com os textos, no sentido de que abandona os interesses gramaticais 

puramente e envolve outros da atividade discursiva. Poderíamos interpretar tais 

ocorrências como potencialmente produtivas para um letramento bivalente do aprendiz, 

mas incorreríamos numa intuição equivocada. Os letramentos se plenificam no polo do 

enunciado, ou seja, na mescla de tópicos oracionais e discursivos, força centrípeta em 

favor do fazer da leitura que se espera na vida: a crítico-responsiva.  

A abordagem híbrida tem sido largamente utilizada por representar um avanço 

em relação ao estudo mecânico da gramática. Se comparada à abordagem como artefato, 

realmente ela dá um passo à frente no atendimento às expectativas de letramento 

consolidadas atualmente. Entretanto, mesmo ela, precisa ser transformada, 

plastificando-se na abordagem enunciativa dos textos, que os trata com a concretude 

que lhe é intrínseca.    

 Em verdade, no trabalho com o texto, tende-se a privilegiar um de seus polos. O 

enunciado concreto, usuário verdadeiro da oração gramatical como material e meio de 

realização, está imbuído na própria noção de gênero do discurso, motivo pelo qual, na 

formação de alunos, inexoravelmente, de caráter social, o polo do enunciado, que 

engloba o da oração, deve ser o focalizado.  
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 Posto que cada enunciado é constituído pelos desejos de dizer de sujeitos e que 

cada sujeito é constituído pelos enunciados antecedentes e vindouros ao seu, 

mutuamente responsivos, uma vez que “A consciência individual é uma fato sócio-

ideológico” (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1997, p.35 – destaque do autor),  a opção 

teórico-metodológica de se trabalhar com os gêneros do discurso como instrumentos e 

objetos de ensino deve ter o compromisso de abarcar a linguagem na sua feição 

dialógica e axiológica. 

Problematizar essas formas de abordagem não é uma panaceia, mas uma atitude 

que pode contribuir para realizar mudanças postergadas para um ensino de língua 

materna mais responsável. Na sala de aula, é fundamental extravasar o plano do 

significado, do dado, do material linguístico, e alcançar o plano do sentido, do criado, 

do conteúdo expressivo, responsivo e pretendente de resposta. Longe dessa razão, a 

escola descumpre o seu maior papel: preparar cidadãos letrados para a vida. 

  Ainda que as inquietações relacionadas ao tratamento conferido ao anúncio 

publicitário nas obras didáticas do Ensino Médio permaneçam instigantes, diante da 

necessidade de sistematização das conquistas presentes nessas análises, exponham-se 

algumas conclusões. 
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6 À  GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 O projeto de discurso que determinou a existência e a inteireza desta dissertação, 

para nós algo como uma filigrana, sente o seu momento mais ambivalente: o fim 

necessário da pesquisa e o nascimento intrépido de novas questões de estudo. 

 Nosso objeto, a abordagem do gênero anúncio publicitário em livros didáticos de 

Língua Portuguesa para o Ensino Médio, nutriz de nossas questões e objetivos, foi 

analisado com a pauta dirigente de pressupostos teórico-metodológicos alinhados à 

Linguística Aplicada, a fim de criar inteligibilidade para a sua vivência escolar, a partir 

das atividades e dos comentários didáticos orientadores da leitura dos textos que 

vendem mercadorias e serviços na contemporaneidade.  

 Nas duas coletâneas investigadas para a construção do corpus, conforme 

pretendido primeiramente, inventariamos o aparecimento dos anúncios nas seções de 

Gramática, de Literatura e de Produção de Textos, as quais, com pequenas alterações 

nomenclaturais, estruturam os volumes selecionados das três séries finais da educação 

básica. O saldo surpreendente de cerca de uma centena de anúncios publicitários, com 

imensa maioria advinda dos capítulos da parte gramatical, permitiu responder à nossa 

primeira questão, que indagou sobre as ocorrências desses textos nas porções das obras, 

reconhecendo a natureza do trabalho realizado: se com o gênero isoladamente ou 

integrado a outros conteúdos. 

Além disso, a quantidade catalogada parece ser sintomática da relevância de 

uma pesquisa sobre o trabalho com esse gênero na escola, ao tempo de atuar como 

argumento de quantidade em favor da tese de que gêneros discursivos oriundos das mais 

diversificadas esferas sociais já são parte da rotina escolar.  O referido número, todavia, 

não assegura a qualidade das abordagens ou a padronização dos usos didáticos dessas 

peças consoante a perspectiva de linguagem adotada nos livros. 

 No todo dos manuais e compêndios, existe um espaço exclusivo dedicado ao 

gênero em foco, embora seja costumaz sua entrada tão somente para complementar o 

trabalho com outros conteúdos. A análise de um capítulo específico dedicado ao estudo 

dos textos da esfera publicitária enriqueceu o estudo ao expressar que a imprecisão 

terminológica quanto ao gênero (anúncio/propaganda), mesmo naquelas páginas, é 
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recorrente e característica de ambas as coleções. Outrossim, beneficiou o conhecimento 

da natureza do trabalho didático realizado, criando condições de mapearmos, 

panorâmica e especificamente, categorias de abordagem para os anúncios, a saber: 

como enunciado concreto, como artefato linguístico e como híbrido.  

 Essas três categorias, além de reunirem ocorrências distribuídas nas três seções, 

são respostas à nossa segunda questão, que incidiu sobre a configuração dos perfis das 

abordagens do gênero a partir das atividades e dos comentários a ele relacionados, os 

quais, a depender de seus propósitos, conteúdos e solicitações, pela interpelação a nosso 

arcabouço teórico, designam-se para o polo do enunciado, para o da oração, ou 

intermediam-se entre eles, definindo seu relativo entendimento. 

 Para compreender melhor os tipos de atividades e comentários, recorremos a 

diversos textos e observamos que há muitos subordinados a interesses e temas 

puramente gramaticais, assim como há outros que superam essa subutilização e são 

dados à apreciação crítica pela retomada, em alguma medida, de seus aspectos 

enunciativos e/ou multissemióticos. Há ainda, os que se situam na interface dessas duas 

opções didáticas, os híbridos, mais perceptíveis nos anúncios com questões, pelos 

comandos bifurcados entre a gramática e o (con)texto. 

 O tratamento como enunciado concreto, enfocando aspectos verbais ou verbo-

visuais, está presente nas duas coletâneas e, como discutido, se caracteriza pela 

consideração dos fatores enunciativos, parcial ou totalmente. Segundo Bakhtin (2011, p. 

406), 

O contexto axiológico-entonacional extratextual pode ser realizado 

apenas parcialmente no processo de leitura (execução) de um dado 

texto, porém em sua parte mais geral, particularmente em suas 

camadas mais substanciais e profundas, permanece fora de dado texto 

como fundo dialogizante de sua percepção. 

 

 

Nesse sentido, as “propostas de leitura” pertencentes a esse núcleo são aquelas 

que questionam a respeito da intenção comunicativa, do público-alvo, do contexto de 

produção, da autoria, dos recursos expressivos gerenciados e/ou das peculiaridades 

temáticas, composicionais e estilísticas do gênero, capazes de suscitar uma compreensão 

responsiva do leitor na sua interatividade e criticidade. Igualmente, as “leituras 

propostas” abarcam esses aspectos ou aludem a algum(ns) deles, de maneira a relatar 
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uma interpretação contextualizada da peça apresentada. Esse modo de lidar com o texto 

se parenteia ao da “Metalinguística” bakhtiniana, incompatível com a noção vulgar do 

termo, justamente por não enxergar o texto apenas como um código, mas sempre se 

referir dialogicamente à linguagem que descreve e analisa. (op. cit. p. 371). 

Por sua vez, a abordagem como artefato, tocando em aspectos verbais ou verbo-

visuais, com rica frequência nas duas coleções, define-se pela consumação de uma 

leitura como decodificação, voltada para o polo da oração, como dado repetível e 

estável da língua abstraída de seus usos. Afasta-se, pois, da noção bakhtiniana da 

Metalinguagem e investe numa tomada linguística do texto, como sistema imanente de 

signos. De acordo com Bakhtin (ibidem. p. 324),  

O objeto da linguística é apenas o material, apenas o meio de 

comunicação discursiva mas não a própria comunicação discursiva, 

não o enunciado de verdade, nem as relações entre eles (dialógicas), 

nem as formas de comunicação, nem os gêneros do discurso.  

 

 

Geralmente, os textos trabalhados como artefatos são autoencerrados, com vistas 

à focalização de algum dado específico, descolado de sua totalidade de sentido. Os 

números na seção de gramática, principalmente nas leituras propostas por comentários 

didáticos, são bastante expressivos. A subcategoria de textos abordados sem questões 

gramaticalizando-se o enunciado, para ilustrar algum conteúdo da língua, figurou-se 

como uma das mais recorrentes em nossa pesquisa. 

Finalmente, o modo de abordar híbrido, marcado pela justaposição de questões 

voltadas para o polo do enunciado e de questões voltadas para o polo da oração, é um 

intermediário. Esse tipo de abordagem, também encontrado nas duas coletâneas, pode 

ser animador se considerarmos que nele reside uma perspectiva mais discursiva, ou 

menos abstrata, da linguagem. No entanto, por ser equidistante entre os polos do 

enunciado e da oração, esse modo de lidar com o texto ainda não garante a leitura 

autônoma, contextual e crítica a ser construída também nas experiências didáticas, tal 

como ratificaram os exemplares analisados. 

A análise manifestou que não há, por assim dizer, regime totalitário entre as 

seções e os modos de abordagem. Na seção de Gramática, por exemplo, encontramos 

unidades tratadas como enunciado concreto e híbrido, ainda que haja grande quantidade 

explorada de acordo com o esperado: como artefato linguístico. Na seção de produção 



171 

 

de textos, efetivamente, predominam os anúncios como enunciados concretos, mas esse 

modo não é absoluto. No que concerne aos capítulos de Literatura, os poucos 

exemplares existentes, explorados como imagens ilustrativas, recusam o presságio de 

que, nesse bloco, o texto empregado como enunciado, contextualizado, seja indubitável.    

Um apanhado de nosso estudo confirma que o anúncio deve ser enfrentado na 

sua historicidade, na sua concretude verbo-visual constitutiva, avaliada, para se superar 

o horizonte de visão exclusivamente linguístico. Nele, a correlação entre as linguagens e 

a disposição dos elementos visuais, pelos tons, pela focalização ou perspectiva da 

imagem, pelo tamanho e pelos planos de apresentação, estabelece uma gradação de 

sentidos. Esses elementos orientam o olhar do leitor e insuflam discursos outros, que, de 

antemão, podem parecer nada ter a ver com a informação publicitária divulgada. 

No somatório dos dados, a deficitária discussão de aspectos visuais na 

abordagem didática dos anúncios merece advertência. Nesses enunciados, os valores 

não só se materializam em vestes verbalizadas, mas em pictográficas. A 

multimodalidade das peças é um componente que jamais poderia estar ausente de seu 

tratamento enunciativo, uma vez que este prioriza o todo textual.  

Contudo, diante dos fatos, interpretamos o tratamento como enunciativo mesmo 

para alguns casos que, restritos à linguagem verbal, atingiram alguns dos fatores 

característicos do enunciado (verbal), de acordo com o formulado por Bakhtin. Essa 

concessão, todavia, não insinua que o feito nas obras seja suficiente e adequado. Nessas 

ocorrências, o componente entonacional pode (e deve) ser ampliado para o visual no 

intuito de alcançar a plenitude de sentido ali compenetrada. 

 Este trabalho defende que o anúncio pode configurar-se como matéria-prima de 

um universo de leitura crítico e transformador para a vida na sociedade capitalista. No 

livro didático, todavia, ainda persistem estratégias de abordagens descontextualizadas. 

A resposta à nossa terceira questão, que interrogou sobre o tratamento como artefato ou 

enunciado conferido aos dados nas coletâneas, é de que o anúncio ainda não é tratado, 

predominantemente, como enunciado concreto. Como se o texto passasse por uma 

adaptação metamórfica, ou até silenciadora dos discursos que dele fazem uma peça 

ideológica, situada, orientada por princípios de um domínio específico da cultura, por 

vezes, abre-se um hiato entre o que se lê no livro, aparentemente mero artefato, e a 
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gênese social do enunciado. Algumas abordagens ainda parecem carecer de 

substancialidade. 

A problematização sobre as implicações do tratamento ou não desse gênero 

como enunciado concreto para a formação dos sujeitos do Ensino Médio, discutindo se 

a abordagem dada ao anúncio possibilita, de acordo com as orientações dos documentos 

oficiais para o ensino, um “consumo (mais) ciente” desses enunciados pelos sumos 

“clientes” do livro didático desse nível de ensino, foi nossa última iniciativa objetivada, 

a qual tem sido realizada em contínuo gradiente, principalmente durante a análise, e 

disseminada por outros capítulos dessa dissertação, incluindo este de pontos finais. 

Ao longo das análises, compreendemos que as abordagens do gênero parecem 

passar por uma gradativa transição nesses materiais: entre o polo da oração e o polo do 

enunciado, ou ainda, da tradicional abordagem como artefato linguístico para a híbrida e 

a enunciativa concreta (mesmo na seção de gramática).  

Assim, são indevidas considerações catastróficas ou celebratórias. O livro 

didático é um dos recursos que o professor tem ao seu alcance, logo, ele não é 

autossufiente nem se deve esperar que seja irrepreensível em todos os planos que seus 

volumes atendem. No entanto, ele mesmo mostra ser possível uma abordagem do texto 

concreto, realizada, competentemente, com alguns exemplares, de maneira que discutir 

seu modo de trabalho pode colaborar para melhorias. 

 Pelo exposto, para a formação de leitores críticos e responsivos, proficientes nos 

usos da linguagem, é mister considerar o dito e o presumido na enunciação, sempre 

germinada por uma entonação que reflete e refrata as avaliações sociais, os juízos de 

valor comuns, os posicionamentos incorporados nas práticas discursivas. Do contrário, 

Quando cortamos o enunciado concreto do solo real que o nutre, 

perdemos a chave tanto de sua forma quanto de seu conteúdo – tudo 

que nos resta é a casca linguística abstrata ou um esquema semântico 

igualmente abstrato [...] – duas abstrações que não são passíveis de 

união mútua porque não há chão concreto para sua síntese orgânica. 

(VOLOSHINOV, 2011, p.13) 

 

 O estudo da abordagem de peças publicitárias perfilou-se desafiador pela grande 

variedade de usos realizada nos livros didáticos. Sua organização em categorias é 
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extremamente delicada, principalmente quando fazemos a opção de não consultamos 

catálogos pré-definidos. A inexistência de um padrão nas abordagens despende muito 

esforço e atenção para perceber regularidades, aproximá-las e relatá-las.  

  A complexidade da constituição multimodal, da definição inconstante do próprio 

gênero (anúncio/propaganda) nas obras selecionadas e do domínio da criação ideológica 

originário das peças fez da pesquisa uma andarilha entre os aportes da Comunicação 

Social, os da Análise Dialógica do Discurso, os das concepções de leitura como 

atividade, e, evidentemente, os dos documentos que orientam o ensino de língua 

materna. Esse tráfego, favorecido pela área de inserção deste estudo, a Linguística 

Aplicada, viabilizou o enfrentamento do grandioso corpus constituído e o cumprimento 

de nossos objetivos. 

 Certamente, outras formas de abordagem não foram discutidas nessa dissertação 

e, por isso mesmo, ficam tácitas algumas novas motivações para melhor 

compreendermos essa prática de letramento nos livros escolares. Entretanto, aquelas 

aqui analisadas foram estudadas com afinco, apontando para a responsabilidade do 

material didático na formação de leitores e para a inestimável valia que podem adquirir 

na prestação de serviços à sociedade.  

O conforto de contribuições provisórias, mas pertinentes, e de conclusões 

circunstanciais, porém consistentes, para a problemática da abordagem dos anúncios 

publicitários, ressoa em nós a importância de trabalhos como este para o estudo dos 

gêneros discursivos e do seu tratamento didático. A ousadia de submeter tal corpus a 

uma investigação norteada pelo Círculo de Bakhtin, na sua posição dialógica e 

axiológica da linguagem, bem como o mérito de perfazê-la, também insinuam sua 

validade e motivam satisfação. 

 Nesta dissertação, o valor, tão presente em suas páginas por enfocar peças que o 

qualificam nas suas acepções capital/material e expressiva/entoacional, pode se 

notabilizar tanto quanto seja possível interpretar este estudo como um elo da corrente da 

comunicação discursiva responsável pela análise e pela problematização das práticas 

didáticas promotoras do ato de ler. Sendo assim compreendido, suas limitações podem 

ser vistas como nascedouro potencial de novas pesquisas e seu legado melhor 

aproveitado no âmbito em que se propõe (inter)ativo. 
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11 
12 

Anúncios com questões - PL 

PL 1

PL 2

PL 3

TOTAL: 27 

APÊNDICE A – INVENTÁRIO DE ANÚNCIOS POR COLEÇÃO 

 

 

1 Dados dos volumes da coleção “Português: Linguagens” apresentando total 

de anúncios com questões e sem questões identificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Leia-se: 

PL 1 = volume I 

PL 2 = volume II 

PL 3 = volume III 
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4 6 

Anúncios sem questões - PL 

PL 1

PL 2

PL 3

TOTAL: 11 
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19 12 

4 

Anúncios sem questões - PCIS 

PCIS 1

PCIS 2

PCIS 3

TOTAL: 35 

2 Dados dos volumes da coleção “Português: contexto, interlocução e sentido” 

apresentando total de anúncios com questões e sem questões identificados: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leia-se: 

PCIS 1 = volume I 

PCIS 2 = volume II 

PCIS 3 = volume III 
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Anúncios sem questões - PCIS 

PCIS 1

PCIS 2

PCIS 3

TOTAL: 35 
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17 
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Anúncios com questões - PCIS 

PCIS 1

PCIS 2

PCIS 3

TOTAL: 32 
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ANEXO B – CAPÍTULO DIDÁTICO DEDICADO AO ESTUDO DOS TEXTOS 
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ENUNCIADO ANALISADO

  
Classificação do livro: Anúncio 

Classificação deste estudo: De acordo.  

Português: contexto, interlocução e sentidos. Volume 1. (PICS 1).  

Unidade 10/ Capítulo 29. “Textos publicitários”. 

P. 468. Seção: Produção de texto. 
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Classificação do livro: Anúncio 

Classificação deste estudo: De acordo.  

Português: contexto, interlocução e sentidos. Volume 1. (PICS 1).  

Unidade 10/ Capítulo 29. “Textos publicitários”. 

P. 472. Seção: Produção de texto. 
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