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RESUMO 

O texto publicitário tem sido objeto de muitas investigações, dado o seu universo 

multimodal que lhe constitui. Consubstanciado por meio de uma materialidade 

linguística e discursiva que coloca em cena a persuasão, a argumentação e a potência 

imagética de elementos multissemióticos, o texto publicitário atua como instrumento de 

poder, criando e destruindo, prometendo e negando (CARVALHO, 2007). A 

publicidade não só nos convida a agir por ela, mas nos direciona a olhar para ela. Foi 

sob esse movimento de olhar – de encanto e de interrogações – que nasceram as 

discussões levantadas nesta pesquisa. As investigações são direcionadas para o espaço 

escolar, em especial, para os gêneros do domínio discursivo publicitário no Livro 

Didático de Língua Portuguesa (LDP).  É a partir desse ambiente que nasceu nossa 

pesquisa, cujo objetivo central é analisar como se realiza a transposição didática dos 

gêneros textuais, descritos por Marcuschi (2008) como pertencentes ao domínio 

discursivo “publicitário” (centrando-se no gênero propaganda), em livros didáticos de 

ensino de Língua Portuguesa antes e depois do advento dos PCN.  Os livros didáticos 

(LD) tomados como referência para o estudo situam-se, historicamente, nos anos 90 do 

século XX e 10 do século XXI. Tais livros eleitos referem-se às 7ª e 8ª séries, 

atualmente correspondentes aos 8º e 9º anos do ensino fundamental. A escolha se 

justifica pelo fato de ser nos LDP dessas séries de ensino que a presença do domínio 

publicitário é recorrente e “didatizado”. Além desse recorte, ocupamo-nos em analisar 

livros que circularam próximo de nós e de nossa realidade regional. Daí, elegermos 

livros que foram utilizados por duas escolas de ensino público: Escola Municipal Ana 

Clementina da Conceição (EMACC) do Município da cidade de Jaçanã, no Estado do 

Rio Grande do Norte; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlota Barreira 

(EEFMCB) da cidade de Areia, Estado da Paraíba. Foram destaques, em nossa 

investigação, as seguintes categorias de análise: (1) Presença da propaganda nos LD; (2) 

Flutuação terminológica: conceitos e nomenclaturas; (3) A complexidade da facilitação 

de conceitos; (4) A natureza das propagandas: o que propagam. A partir de nossa 

análise, observamos como o tratamento dos gêneros textuais “publicitários” vem sendo 

inserido no LD e como ocorre, de modo geral, sua transposição didática. Centrando-se 

na questão da flutuação terminológica, observamos a dificuldade dos autores dos LD em 

traçar limites entre os gêneros do domínio publicitário no LD. Todavia, isto poderia ter 

como consequência, também, a complexidade que há – no campo do saber científico - 

em delimitar gêneros de um mesmo domínio. Para efetivar nossos estudos, foi 

necessário um diálogo profundo e sistemático com teorias relativas ao conceito de 

“Transposição Didática”, do teórico Yves Chevallard (1991), pesquisas sobre os 

gêneros textuais – Bezerra (2005), Marcuschi (2008), Bazerman (2005), Swales (2004), 

dentre outros – e estudos que envolvem o campo da “Publicidade e Propaganda” - 

Sandmann (2002), Carvalho (2007) e outros. 
 

Palavras-chave: Gênero propaganda.  Livro Didático. Transposição didática 
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ABSTRACT 

Advertising text has been a subject of many investigations, because of its multimodal 

universe. Embodied by a linguistic and discursive materiality laying on scene 

persuasion, argumentation and power imagery of multissemiotics elements, the 

advertising text acts as an instrument of power, creating and destroying, promising and 

denying (CARVALHO, 2007). Advertising not only invites us to act for it, but directs 

us to look at it. It was under this moving look - of charm and interrogations - that 

discussions raised in this research were born. Investigations are directed to the school 

environment, in special, for the discursive advertising domain in Portuguese Language 

Textbook. It is from this environment that was born our research whose main objective 

is to analyze how does the didactic transposition of textual genres, described by 

Marcuschi (2008) as belonging to the "advertising" discourse domain (focusing on 

advertising genre) in didactic books teaching Portuguese Language before and after the 

advent of the PCN. Textbooks taken as reference for the study are historically situated 

in the 90s of the twentieth century and 10 century. Such books refer to elected 7th and 

8th grades, currently corresponding to the 8th and 9th grades of elementary school. The 

choice is justified by the fact that in these Textbook teaching series the presence of 

advertising domain is recurrent and "didactized". In addition, we are also concerned in 

analyzing books that circulated around us and our regional reality. Hence, we elected 

books that were used by two public high schools: Municipal School Clementina Ana da 

Conceição in Jaçanã city in the Rio Grande do Norte state, State School for Elementary 

and High school Carlota Barreira in Areia city, Paraíba state. In our research the 

following categories of analysis were highlighted: (1) presence of advertising in DB, (2) 

fluctuation terminology: concepts and classifications; (3) The complexity of concepts 

facilitation, (4) what they propagate, and from which nature are the explored 

advertisements. From our analysis, we observe how the treatment of textual 

"advertising" genres have been inserted into Textbooks, and how occurs, in general, 

their didactic transposition. Focusing on the issue of fluctuating terminology, we noted 

the difficulty in drawing boundaries between the genres of advertising domain in the 

Textbooks. However, this also would result in the complexity - in the field of scientific 

knowledge - of delimiting genres of the same domain. To accomplish our studies, it was 

required a thorough and systematic dialogue with theories regarding the concept of 

"Didactic Transposition", due to the theoretical Chevallard Yves (1991), research on the 

textual genres - Bezerra (2005), Marcuschi (2008), Bazerman (2005), Swales (2004), 

among others - and studies involving the field of "Advertising" - Sandmann (2002), 

Carvalho (2007) and others. 

 

Palavra-chave: Advertising Genre.  Textbooks. Didactic Transposition. 
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1. INTRODUÇÃO: DA JUSTIFICATIVA AOS OBJETIVOS 

 

 Consoante à literatura, antes do advento da escrita, os homens deixaram rastros 

na história, comprovando que se comunicavam através de uma linguagem marcada por 

símbolos, imagens, desenhos. Mesmo com a escrita, essa interação comunicativa 

atravessada pelo universo icônico
1
 não desapareceu; isso nos permite dizer que o 

homem não é um sujeito apenas de língua, mas de linguagem
2
. Observando por um 

prisma específico, cada letra, cada palavra e cada enunciado – ou até mesmo um texto – 

podem ser considerados imagens, desenhos, embora o funcionamento e a estrutura da 

palavra escrita difiram do funcionamento e da estrutura de um desenho. 

 O “advento” da escrita não baniu a relação do homem com outras formas 

simbólicas. Na contemporaneidade, por exemplo, e especialmente com o surgimento do 

mundo cibernético, o universo das imagens, da iconicidade, atinge todos os sentidos do 

homem. 

Considerando o impacto comunicativo provocado pela imagem, Vieira (2007, p. 

5) afirma:  

Em muitos casos, a linguagem mostra-se impotente para descrever 

certas situações, se comparada à imagem que é global e extremamente 

mais rápida do que a linguagem, para transmitir significado. Uma 

foto, por exemplo, de um acontecimento sangrento, de um episódio de 

guerra, choca mais o telespectador do que a notícia veiculada e 

descrita apenas por recursos linguísticos. Assim, literalmente, uma 

imagem vale por mil palavras. Adorno, na metáfora dos campos de 

concentração de Auschwitz, denunciou o enfraquecimento 

comunicativo da linguagem diante do poder da imagem. Falar ou 

escrever sobre Auschwitz provoca impacto comunicativo menor do 

que mostrar imagens sobre o holocausto
3
. 

 

O autor nos faz lembrar, com essa citação, o provérbio do filósofo chinês 

Confúcio (551 a.C. 479 a.C) que anunciava o poder imagético do ideograma o qual, por 

si só, transmitia uma mensagem, sem a necessidade de que ela fosse dita através de um 

                                                           
1
 Um texto icônico é constituído por imagens que mantém uma relação analógica ou de similitude com o 

objeto representado. Nesse sentido, um texto icônico é, por natureza, constitutivo da linguagem 

multimodal. 
2
Diferenciamos aqui língua de linguagem. A linguagem seria qualquer evento simbólico, incluindo aí a 

língua. Em certas situações, porém, veremos, neste trabalho, que a palavra linguagem poderá ser utilizada 

para recobrir a concepção de língua. 
3
Vemos, aqui, que a palavra linguagem  está realacionada diretamente à concepção de língua, como 

apontamos na nota 2.  
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agrupamento de sons (fonetização do ideograma). O provérbio anuncia que uma 

imagem vale mais que mil palavras. 

Há um espaço discursivo que tem explorado bem o poder que a imagem exerce 

sobre os homens, e o faz a partir de toda sorte de relações: filosófica, mitológica, 

psicológica etc. Falamos aqui da publicidade, um espaço de manifestação da linguagem 

que utiliza, de maneira específica, o universo multimodal e as possibilidades a ele 

inerentes. 

 O texto do domínio publicitário
4
, seja ele de que natureza for, é um construto 

social, cultural e histórico. A propaganda, como um dos exemplos de texto pertencente a 

essa esfera, tem sido alvo de intensas investigações. Muitos estudiosos focalizam suas 

pesquisas na questão do “poder” que ela exerce nos sujeitos. Tomemos como exemplo 

as reflexões de Gerald Zaltman, professor da Universidade de Harvard University sobre 

o poder imagético da propaganda. Em entrevista concedida à revista HSM Management, 

o estudioso fala sobre suas pesquisas, cujo objeto central de investigação é observar 

como funciona a mente do consumidor frente aos produtos oferecidos. Zaltman dá 

atenção especial à metáfora e toma-a como um “motor especial” que atua no 

funcionamento psicológico do consumidor: 

 

Eu gostaria de esclarecer que, quando falei de metáforas, eu o fiz em 

um sentido amplo: incluo toda linguagem não-literal, as analogias e as 

expressões idiomáticas. As metáforas são fundamentais no 

pensamento. Estima-se que usamos seis delas por minuto em nosso 

discurso oral. Em poucas palavras, são o motor da imaginação. Elas 

nos ajudam a expressar o que sentimos ou pensamos e estimulam a 

atividade mental. Além disso, incidem em nossa percepção do mundo, 

na compreensão de novos conceitos e na interpretação das 

experiências. Por tudo isso, quando entrevistam os consumidores, os 

pesquisadores lhes pedem que usem metáforas para se referir aos 

produtos ou serviços. O que buscam é conseguir trazer à luz 

pensamentos e sentimentos inconscientes
5
. 

 

 

O pesquisador aponta que 95% dos pensamentos do consumidor não atingem o 

nível da consciência. Através das metáforas, a parte inconsciente da mente mobiliza 

externamente emoções nos consumidores que podem levá-los à necessidade de 

consumo, mesmo que não necessitem do produto que irão adquirir. Por outro lado, a 

                                                           
4
 Usamos a expressão «domínio publicitário» recorrendo à Marcuschi  (2000), que será melhor 

explicitada ao longo do trabalho 
5
A entrevista foi concedida à Viviana Alonso, colaboradora de HSM Managemente encontra-se 

disponível em http://www.consultoriadomestica.com.br/. Acesso em 23 de maio de 2012. 

http://www.consultoriadomestica.com.br/
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relação de fidelidade que eles mantêm com as marcas se deve, de acordo com Gerald 

Zaltam, à possibilidade de inovar e oferecer novidades. 

A fala do médico nos faz lembrar a propaganda de uma das maiores empresas 

multinacionais norte-americanas, a Apple Inc. que projeta e comercializa produtos 

eletrônicos. Atualmente, a Apple vem assumindo posição privilegiada no mercado de 

computadores e hardware.  Nomes como Macintosh, iPad, iPod e iPhone fazem parte 

do dia a dia de muitas pessoas
6
.  A imagem de uma maça (“apple”, em inglês; “maçã”, 

em português) com uma pequena mordida é a marca registrada da empresa. A fruta 

carrega sob ela uma historicidade simbólica e discursiva que vai do desejo de devorá-la 

a tramas de sentido que podem estar presas inconscientemente, sem que os sujeitos 

tenham consciência disso.  

Vejamos, na logomarca da Apple, como a imagem, junto ao texto, operacionaliza 

a construção de sentidos7.  

 

    

 

O texto “Think Different" (“Pense Diferente”) se lança para diversas direções, 

dentre as quais citamos: (1)para o texto abaixo da imagem “Apple Company, Inc” – 

nome da empresa. Nesse sentido, pensar diferente se coaduna com a forma como a 

empresa Apple atua no mercado, inovando e oferecendo serviços diferentes em relação 

a outras empresas; (2) para a imagem da maçã, que faz referência à empresa. A partir de 

relações intertextuais e  interdiscursivas, como não se reportar à maçã presente nas 

narrativas populares de cunho religioso, considerada símbolo de conhecimento/desejo? 

                                                           
6
Macintosh (é o primeiro  computador pessoal inventado por Steve Jobs.) ; iPad (O tablet da Apple) ; iPod 

(Aparelhos de tocar mp3 da Apple) ;iPhone (Aparelho celular criado pela Apple que é capaz de 

interpretar ações feitas na sua tela). 
7
 Imagem disponível em<http://www.apple.com.>. Acesso em 11 de junho de 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPad
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPod
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPad
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPod
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://www.apple.com/
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Ou à maçã, como metáfora do desejo? E ainda, como não trazer à tona a maçã de Isaac 

Newton, descobridor da teoria da gravidade?    Do mesmo modo que a apple, McIntosh 

é uma homenagem a um tipo especial de maçã comum nos Estados Unidos. Assim, 

quem acredita que os fundadores da Apple quiseram apenas homenagear essa maçã e 

outras que existem pelo mundo afora, sem referendar às histórias bíblica e newtoniana?
8
 

Observamos que há uma construção psicológica interna à propaganda, de modo 

a potencializar “desejos” inconscientes no sujeito. (Quem, mesmo sem condições 

financeiras, não quer comprar um produto da Apple?). 

Outro exemplo sugestivo de como uma boa propaganda é “a alma do negócio” 

pode ser encontrado na produção cinematográfica americana “WhatWomenWant” 

(traduzido em português como “Do que as mulheres gostam”), estrelada pelo ator Mel 

Gibson. No filme, o publicitário Nick Marshall (Mel Gibson), acostumado a fazer 

propagandas voltadas para o público masculino, surpreende-se ao escutar de seu chefe 

que a empresa contrataria uma nova publicitária, Darcy McGuire (protagonizada pela 

atriz Helen Hunt). A atitude do seu chefe condizia com uma nova atuação 

mercadológica: atrair o público feminino, que despontava como maior consumidor do 

mercado. O longa-metragem mostra a busca dos publicitários pelas melhores estratégias 

publicitárias, já que elas poderiam garantir a estabilidade econômica da empresa.  

A publicidade é, pelo que podemos ver até agora, um campo que mobiliza 

impactos sociais, fundindo diversas áreas do conhecimento: Arte, Sociologia, 

Psicologia, Antropologia, Linguística, Semiótica, dentre outras. Ela nos rodeia e, a cada 

passo que damos, convida-nos não só a agir por ela, mas nos direciona a olhar para ela.     

Foi sob esse movimento de olhar – de encanto e de interrogações – que 

nasceram as discussões levantadas neste trabalho. O ponto de partida encontra-se no ano 

de 2008, quando eu ainda estava na graduação.  Lá, desenvolvi, como trabalho 

monográfico, uma análise de anúncios publicitários veiculados pela revista Veja.  Na 

época, investiguei os elementos da textualidade neles presentes, apoiada, teoricamente, 

pela Linguística Textual
9
.  

Além da  graduação me oportunizar uma caminhada favorável aos estudos sobre 

a temática, minha experiência em sala de aula, enquanto atuava como professora de 

                                                           
8
Informações disponíveis em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.>. Acesso em 15 de maio de 2012. 

9
 Os estudos daí decorrentes foram publicados em eventos nacionais. e encontram-se referendados na 

bibliografia deste trabalho.    
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Língua Portuguesa  no Ensino Médio em uma escola pública na cidade de Areia, no  

Estado da Paraíba,  levou-me a investigar a presença e a forma como a publicidade era 

explorada nos livros didáticos. Mesmo sem uma análise mais aprofundada, no 

momento, observei que tanto o professor quanto o aluno pareciam estar em total 

desamparo quanto ao estudo da propaganda; e, de todo modo, em relação aos textos 

multimodais. A maioria dos  alunos, com os quais eu lidava em sala de aula,  

evidenciava certas dificuldades para interagirem com a publicidade: reconhecer 

sentidos, compreender o jogo com as palavras etc. 

Mediante esse percurso, meu desejo me levou à análise da presença de gêneros 

pertencentes ao domínio discursivo publicitário no livro didático de Língua Portuguesa 

que é, grosso modo, uma « cartilha » – e muitas vezes, a única – com a qual o professor 

conduz o ensino na sala de aula. Segundo Silva (1996, p. 08), quando se pensa na 

imagem do professor, consequentemente, liga-o ao livro, pois « não é à toa que a 

imagem estilizada do professor apresenta-o com um livro nas mãos, dando a entender 

que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis, 

indicotomizáveis »
10

. 

Outros fatores inquietantes e, provavelmente, mais aguçadores, foi considerar o 

fato de que, por um lado, atualmente, na defesa do trabalho com a diversidade de 

gêneros textuais  na escola, o domínio publicitário está aí inserido. Por outro lado, deve-

se considerar que há uma característica especial nos trabalhos escolares com textos que 

integram este domínio. Parece-nos que ele está mais para ser compreendido (lido, 

interpretado etc. ) do que  produzido no espaço escolar. 

Portanto, é nessa relação entre gênero publicitário e LD que este projeto quer 

operar. Nesse sentido, procuro refletir sobre o seguinte problema: Como o gênero do 

domínio discursivo publicitário vem sendo inserido no Livro Didático ao longo do 

tempo? Desse modo, três questões norteadoras marcam esse trabalho: (1) Como vem 

ocorrendo a transposição didática externa de gêneros textuais do domínio discursivo 

publicitário no livro didático de Língua Portuguesa antes e depois do advento dos PCN? 

(2) De que modo o conhecimento advindo da ciência e das práticas sociais sobre a 

“publicidade” são transformadas em objeto de ensino nos LD? (3) Qual o tratamento 

dado à propaganda quanto à sua natureza?  

                                                           
10

 A partir deste  momento, quer seja no plural ou no singular, também faremos uso da sigla LD para nos 

referirmos ao livro didático. 
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Considerando todas estas questões, iniciei minha busca pela forma como a 

publicidade era explorada pelo livro didático. Em certo sentido, é pensando na 

«escolarização» ou «didatização» – termos que serão explorados mais adiante – que está 

meu recorte de estudo. Para aprofundá-lo, foi necessário recorrer aos recentes estudos  

sobre o gêneros textuais e discursivos para compreendermos a flutuação terminológica e 

os limites que envolvem os termos gênero publicitário, propaganda, publicidade, 

anúncio, dentre outros
11

.  

Diversas pesquisas na área de Linguística Aplicada (LA) têm abordado sobre o 

ensino-aprendizagem da publicidade no espaço escolar. Muitos dos trabalhos 

acadêmicos sobre publicidade concentram-se nas práticas discursivas do educador ao 

trabalhar com textos multimodais
12

 em sala de aula. Como exemplo, fazemos 

referências aos estudos de Santos (2006) “Letramento multimodal e o texto em sala de 

aula”.  Nele, a autora procurou analisar como as práticas discursivas adotadas pelas 

professoras do Ensino fundamental influenciavam no interesse pelas leituras de textos 

multimodais. Já Pinto (2008) em “A leitura em sala de aula: uma abordagem 

multimodal de textos publicitários” destacou o desenvolvimento da leitura de alunos de 

uma quarta séria, considerando a multimodalidade da linguagem e a concepção de texto 

e de leitura apresentada pelos alunos durante a intervenção e a função dos elementos 

multimodais na compreensão de textos do domínio publicitário.  

No trabalho de Costa (2008) “A presença de gêneros da esfera da propaganda no 

livro didático de língua portuguesa”, há uma interessante discussão sobre o tratamento 

dispensado aos materiais de publicidade e propaganda em duas coleções de livros 

didáticos de 2005.  Mesmo tendo muitas aproximações com a nossa dissertação, há 

alguns distanciamentos, o que faz com que cada trabalho seja particularmente distinto.   

Costa, por exemplo, analisa duas coleções de LD de 2005; nós analisamos livros que 

circularam em duas escolas nos anos 90 do século XX e10 do século XXI antes e pós 

PCN; enquanto a autora pretende analisar gêneros que pertencem à esfera da 

propaganda (publicidades, anúncios, folhetos etc); analisamos a propaganda como 

gênero textual que pertence ao domínio discursivo publicitário; as categorias de análises 

atravessam caminhos diferentes e, consequentemente, permitem contribuições distintas 

no seio de estudos cujo assunto se assemelha. 

                                                           
11

 Flutuação que, inicialmente, pode ser observada neste trabalho. 
12

Combinação de texto, imagem, gestos, fala etc. 
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Apesar das muitas discussões acadêmicas sobre a temática, a constatação dos 

impactos sociais da publicidade e de sua presença nos materiais didáticos motivou-nos  

a dar nossa contribuição ao tema, refletindo sobre a “transposição didática externa”
13

 

desse texto multimodal no livro didático.  Há, nesse tipo de estudo, um caráter 

diacrônico, posto observar modificações ao longo de certo período e, no nosso caso, 

comparar as mudanças, evidenciar que instrumentos pedagógicos, institucionais ou 

legais contribuíram para que mudanças fossem ocorridas. 

Dentre os instrumentos legais, situamo-nos no âmbito dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), cuja chegada pode ser lida como um “acontecimento” 

que redefine mudanças no ensino, após sua publicação oficial no ano de 1998
14

. 

Tomando por base nossas considerações e os argumentos nelas expostos, 

definimos o objetivo geral de nossa pesquisa:  

 

 Analisar a transposição didática externa do gênero propaganda no 

livro didático antes e depois do advento dos PCN. 

 

O desenvolvimento do objetivo geral será conduzido por objetivos específicos, 

quais sejam: 

 

1. Examinar de que forma os saberes científicos sobre a publicidade  se manifestam 

na transposição didática no LD, antes e após os PCN; 

2. investigar a natureza da propaganda no LD, levando em consideração o que 

propagam – ideias ou produtos – e de que forma propagam ; 

3. analisar o papel da Transposição Didática – ou o que pode ser efeito dela – no  

trabalho com esses textos no LD. 

 

Operamos no espaço de ensino-aprendizagem, compreendendo que é na esfera 

educacional que refletiremos sobre como são mobilizados os saberes linguísticos e 

discursivos. E como o LD é, em muitas situações, a fonte suprema de muitos 

                                                           
13

O termo « transposição didática » foi forjado pelo filósofo francês Ivys Chevallard (1980) e será 

retomado adiante no trabalho e comparado com outros aqui já citados como «didatização» e 

«escolarização». 
14

A partir deste  momento também faremos uso da sigla PCN para nos referirmos aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. De modo geral, os Parâmetros Curriculares Nacionais são documentos voltados 

para a educação, cujo objetivo central é fornecer orientações  para as práticas de ensino-aprendizagem.   
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professores, analisar a forma como os saberes advindos da ciência e das práticas sociais 

se presentificam nesse material nos é de grande interesse, especialmente por estarmos 

na posição de professores. 

Ressaltamos a relevância dessa pesquisa por compreender que, de forma geral, o 

estudo contribui para a literatura referente a pesquisas que tem o gênero textual como 

questão e o livro didático e a escola como pano de fundo. De forma mais específica, 

entendemos que o estudo pode contribuir da seguinte forma: 

 

1. Potencializando estudos de natureza sincrônica, diacrônica e comparatativa que 

tratam de gêneros pertencentes ao domínio discursivo publicitário no espaço 

escolar;  

2. Aprofundando pesquisas que consideram o gênero em questão, demarcando sua 

eficiência de acordo com os propósitos comunicativos da comunidade em que 

será inserido. 

3. Compreendendo como o conceito de Transposição Didática (doravante, também, 

TD) pode ser pertinente para compreender certas práticas de ensino. 

Quanto à apresentação da dissertação, ela está dividida em cinco partes, 

juntando-se a elas as considerações finais. Descrevemos, sumariamente, sobre as 

questões expostas em cada parte do trabalho. 

Inicialmente, problematizamos e introduzimos nosso objeto de estudo, 

ressaltando a justificativa, as questões norteadoras, os objetivos e a relevância da 

pesquisa.  Na sequência, fizemos uma exposição sobre os procedimentos metodológicos 

e sua natureza, a caracterização do objeto de estudo e os critérios estabelecidos na coleta 

dos dados.  Explicitamos, ainda, de que modo a pesquisa se insere na área da 

Linguística Aplicada. 

Após esta etapa, levantamos uma discussão em torno do corpus, considerando 

certos pontos, quais sejam: (a) história sobre o surgimento da propaganda; (b) história 

da publicidade no Brasil; c) presença do LD nas escolas brasileiras a partir da década de 

90; (d) breve comentário sobre os PCN enquanto documentos que orientam um ensino 

voltado para a diversidade de gêneros; (e) problematização do discurso político sobre a 

inserção da propaganda no LD. 
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 Logo em seguida, explanamos sobre o marco teórico que fundamenta nossas 

discussões. Abordaremos aspectos relacionados aos gêneros textuais e ao conceito de 

transposição didática. 

 Após o destaque para os caminhos teóricos, retomamos nossas questões 

norteadoras e entramos na análise dos dados. Por fim, nas considerações finais, 

refletimos, a partir do estudo desenvolvido, sobre o modo como o LD abraça a 

formalização científica do gênero publicitário que pode, por sua vez, interferir na ação 

pedagógica do professor. 

 

1.1 UM IMPASE CONCEITUAL 

 

Na esfera acadêmica da “Publicidade e Propaganda” impera um conflito 

terminológico que merece destaque em nossa pesquisa, haja vista que, até o momento, 

não estabelecemos limites claros entre certos termos, a exemplo de gênero publicitário, 

publicidade, propaganda e anúncio.  Consoante Dennys Monteiro, 

 

A confusão entre os termos publicidade e propaganda, no Brasil, se 

originou quando as primeiras traduções foram feitas. Entenderam 

“advertising” como propaganda, logo quando alguém fazia a tradução 

de um livro ou artigo, os conceitos dos autores sobre o que é 

“advertising” eram convertidos e traduzidos como sendo os conceitos 

de propaganda
15

. 

 

Sant’Anna (2009, p.335) investe no campo etimológico para marcar as 

diferenças entre propaganda e publicidade. Para ele, a propaganda é a “ideia que precisa 

ser espalhada, difundida, conhecida, plantar na mente alheia julgamentos, opiniões, 

ideologias, sentimentos”, modificando o comportamento, o psiquismo e, até mesmo, 

convicções religiosas e filosóficas. O estudioso defende que a propaganda tem caráter 

ideológico, com o objetivo de fazer adeptos, formar opiniões, instigar a um 

posicionamento. Já a publicidade, do latim publicus – qualidade do que é público –, 

agiria de forma contrária, pois ela serve como uma espécie de ferramenta de 

comunicação e marketing com a finalidade de seduzir o consumidor à compra de 

determinado produto particular.  Podemos dizer, de acordo com essas afirmações, que 

                                                           

15
Disponível em http://www.rg9.org/propagare.php. Acesso em 25 de janeiro de 2012. 
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enquanto a propaganda tem cunho ideológico – uma vez que se preocupa em propagar 

ideias –, a publicidade tem cunho exclusivamente comercial.  

De modo semelhante, Charaudeau (1984, p. 99-103) compreende o termo 

propaganda como sendo mais abrangente que publicidade. Enquanto o primeiro liga-se 

à mensagem política, religiosa, institucional e comercial, o segundo estaria voltado 

apenas para mensagens comerciais. 

Para Sandman (2010, p.10), quanto ao significado da palavra propaganda, 

Hoje definitivamente um substantivo, há diferenças de compreensão e 

entre algumas línguas. No inglês, por exemplo, propaganda é usado 

exclusivamente para a propagação de ideias, especialmente políticas 

(...), sendo que para a propaganda comercial ou de serviços se usa o 

termo advertising. Em alemão Propaganda é mais de ideias, sendo 

que se usa Reklame, empréstimo do francês, para a comercial, e 

tendo-se ao lado desses dois e com o sentido dos dois também 

Werbung – Webesprache é no dicionário de Bussmann (3) o verbete 

correspondente ao nosso título “linguagem da propaganda”. Em 

português publicidade é usado para a venda de produtos ou serviços e 

propaganda tanto para a propagação de ideias como no sentido de 

publicidade. Propaganda é, portanto, o termo mais abrangente e o que 

pode ser usado em todos os sentidos. 

Já o verbete anúncio tem a mesma conotação de publicidade e propaganda, 

embora alguns estudiosos tentem trazer uma definição que lhe seja própria: ato de 

informar ao público qualquer assunto, levar ao conhecimento público algum produto ou 

serviço (BARBOSA & RABAÇA, 2001). De qualquer forma, são definições que nos 

remetem aos termos anteriores. 

Sant’Anna (2009) e Carvalho (2007) defendem que o anúncio serve como uma 

espécie de canal da publicidade, como um veículo de comunicação.  

Para se ter noção da complexidade que há em delimitar esses termos, aplicamos, 

no ano de 2010, na Universidade Estadual da Paraíba, um questionário para estudantes 

do curso de Jornalismo e, pelo resultado obtido, percebemos que não há uma definição 

ou, pelo menos, limites mais límpidos entre os termos  «propaganda»  e «anúncio 

publicitário», por exemplo. 

No campo da Linguística Textual, Marcuschi (2000) nos oferece uma forma 

particular de descrição sobre os gêneros textuais, a qual é significativa para tomarmos 

uma posição quanto ao termo que utilizaremos para definir nosso objeto de estudo. Para 

o linguista, publicidade, propaganda e anúncio estariam dentro de um domínio 

discursivo ou esfera comunicativa, qual seja, a publicitária. Podemos visualizar uma 
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descrição sobre a relação dos gêneros com a esfera discursiva a partir do quadro abaixo, 

que resume as ideias de Marcuschi (2002, 2008), essenciais à nossa investigação.  

 

Domínio discursivo Gêneros 

Publicitário Propaganda, publicidade, anúncio, 

cartazes, outdoors, placas, inscrições em 

muros, folhetos, logomarcas, avisos, etc. 

 

Por esta razão, trabalharemos nesta perspectiva, elegendo a forma como o 

domínio publicitário se manifesta no LD, delimitando a “propaganda” como nosso 

objeto de pesquisa no livro didático; entendemos, a partir de Sandmann (2010) e outros, 

que este termo é mais abrangente do que o termo “publicidade”. 

Não podemos olvidar que, mesmo no quadro descrito por Marcuschi, há 

dificuldade em traçar limites entre termos como “propaganda” e “publicidade”. Juntá-

los como gêneros da mesma natureza não implica estabelecer precisas diferenças.   

 

1.2   A PROPAGANDA COMO GÊNERO TEXTUAL 

 

O LD caminha nos anos 90 ao lado dos  novos paradigmas. Dentre eles, as 

concepções teóricas subjacentes à língua(gem) e aos estudos sobre os gêneros 

discursivos e textuais. A partir  de 1995 e 1998, os autores dos  LD se orientam pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais  que destacam o trabalho com gêneros textuais, 

tomando por base as concepções de linguagem bakhtiniana.  

Nas palavras de Bakthin, as “esferas da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua”, pois  “produzir linguagem 

significa produzir discursos” (BAKHTIN, 1997, p.279). Os discursos, por sua 

vez,“manifestam-se linguisticamente por meio de textos” e  todos “os textos  se 

manifestam sempre num ou noutro gênero textual. Assim, um maior conhecimento do 

funcionamento dos gêneros textuais é importante tanto para  a produção como para a 

compreensão” (MARCUSCHI, 2005, p.32).  

Dentre os gêneros abordados, elegemos os do domínio publicitário. Embora não 

sejam gêneros que se configurem como escolar – se bem que é difícil definirmos o que 



A transposição didática dos gêneros do domínio discursivo publicitário nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa: antes e pós PCN _______________________________Sandra Lima 

 

21 

 

seria um gênero tipicamente escolar ! (a redação ?) – os autores dos LD ao fazerem a 

migração por esse espaço realizam uma transposição didática que visa explorar  três 

perspectivas: linguístico, textual e discursiva. 

Teodoro e Oliveira (2012)
16

afirmam que a propaganda – uma forma de 

manifestação do gênero pertencente ao domínio discursivo publicitário –, ao se inserir 

nos conteúdos do LD, não só sofre uma mudança de suporte, como também de gênero: 

agora se constitui em texto didático. Assim, corrobora com Soares (2003), ao defender 

que o fator determinante para caracterizar um gênero de um texto pode ser o suporte em 

que aparece, pois, nele, o texto também acolhe novas maneiras de leitura.  

Ao entrar no espaço escolar, a propaganda desliza de um lugar discursivo para 

outro. Pensar no trabalho com os textos em sala de aula, faz-se necessário considerar, 

junto à díade texto/discurso, a noção de gênero textual, posto que se assume que os 

sujeitos falantes se comunicam através de algum gênero. Nas palavras de Bazerman 

(2005, p.102), “os gêneros moldam as intenções, os motivos, as expectativas, a 

intenção, a percepção, o afeto e o quadro interpretativo”.  

Em razão disso, a noção de gênero textual tem se tornado basilar para o trabalho 

com textos em sala de aula. Para Marcuschi (2003), os gêneros seriam concebidos como 

entidades sócio-discursivas e formas de ação social constitutivas das diferentes 

situações comunicativas. Segundo o autor, embora o gênero textual seja “enformado” de 

peculiaridades linguísticas e estruturais, seriam as funções comunicativas, cognitivas e 

institucionais as características essenciais do gênero. 

Quanto à caracterização de gêneros, podemos resumi-los a partir de Koch (2008, 

p. 106-107) que toma como central uma visão bakhtiniana:  

 

 são tipos relativamente estáveis de enunciados presentes em cada 

esfera de troca: os gêneros possuem uma forma de composição, 

um plano composicional; 

 além do plano composicional, distinguem-se pelo conteúdo 

temático e pelo estilo; 

 trata-se de entidades escolhidas, tendo em vista as esferas de 

necessidade temática, o conjunto dos participantes e a vontade 

enunciativa ou a intenção do locutor, sujeito responsável por 

enunciados, unidades reais e concretos da comunicação verbal. 

 

                                                           
16

Informações encontram-se no site  <http://alb.com.br>. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. 
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Os conceitos que envolvem o estudo dos mais diferentes textos que circulam nos 

contextos sociais dos educandos chegaram aos livros didáticos, de maneira forte e 

recorrente, através da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. Nesse 

sentido, analisar o texto a partir dos estudos dos gêneros, tem se constituído um passo 

importante na avaliação do ensino de Língua Portuguesa: 

 

[...] a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como 

objeto de ensino e não apenas em função de sua relevância social,  

mas também pelo fato de que os textos pertencentes a diferentes 

gêneros são organizados de diferentes formas. A compreensão oral e 

escrita bem como a produção oral e escrita de textos pertencentes a 

diversos gêneros supõem o desenvolvimento de diversas capacidades 

que devem ser enfocadas nas situações de ensino (BRASIL,  1998, 

p.23,24). 

  

Como se pode verificar, o ensino com gêneros (e, de qualquer modo, dos 

gêneros) não deve estar voltado apenas para o domínio de formas linguísticas, mas 

possibilitar ao educando realizar “linguisticamente objetivos específicos em situações 

sociais particulares”, já que os “gêneros textuais são a nossa forma de inserção, ação e 

controle social no dia a dia” (MARCUSCHI, 2003, p. 29). 

As condições de produção são referendadas como essenciais na realização 

linguístico-discursiva. Elas compreendem – como bem as situam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM): 

 

[...] o contexto, os interlocutores, gêneros discursivos, recursos 

utilizados pelos interlocutores para afirmar o dito/escrito, os 

significados sociais, a função social, os valores e o ponto de vista 

determinam formas de dizer/escrever. As paixões escondidas nas 

palavras, as relações de autoridade, o dialogismo entre texto e o 

diálogo fazem o cenário no qual a língua assume o papel principal 

(PCNEM BRASIL, 2006, p.21). 

 

Desse modo, a inserção dos gêneros nos materiais didáticos de LP vem sendo 

compreendida como um meio através do qual o aluno pode desenvolver as 

competências linguístico-discursivas e, consequentemente, atuar, de maneira efetiva, em 

práticas sociais nos variados contextos.  
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Para Bezerra (2005, p.41), o estudo com os gêneros textuais ou gêneros 

discursivos
17

: 

 

Pode ter consequência positiva nas aulas de Português, pois leva em 

conta seus usos e funções comunicativa. Com isso, as aulas podem 

deixar de ter um caráter dogmático e/ou fossilizado, pois a língua a ser 

estudada se constitui de formas diferentes e específicas em cada 

situação e o aluno poderá construir seu conhecimento na interação 

com o objeto de estudo, mediado por parceiros mais experientes. 

 

 É nesse contexto que tomamos como objeto de estudo a propaganda inserida no 

material didático de português para realizarmos uma análise de sua Transposição 

Didática ao longo do tempo. O trabalho com esse gênero– orientado pelo professor – 

pode levar o aluno a compreender as teias de um texto circunscrito na sua vida social e 

que “opera de maneira particularmente produtiva na subversão da ordem instituída para 

chamar a atenção sobre um produto” (MARCUSCHI, 2008, p.167).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Não exploraremos, a contento, as diferenças entre «gênero textual» e «gênero discursivo». Esta tem sido 

uma questão delicada nos círculos acadêmicos. Tomaremos, de certa maneira, um termo por outro. 
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2. CURSO METODOLÓGICO  

 

 Neste capítulo, discorreremos sobre as razões que justificam a inserção de nossa 

pesquisa na área da Linguística Aplicada e sobre a metodologia com a qual estamos 

implicados. Dentre as várias vertentes de pesquisas qualitativas realizadas na área de 

Linguística Aplicada, destacamos como relevante para nosso trabalho a pesquisa 

documental. 

  Discorreremos, também, sobre o objeto de pesquisa e os critérios estabelecidos 

para a coleta dos dados. 

 

2.1 A LINGUÍSTICA APLICADA E A METODOLOGIA 

 

 O pressuposto bakhtiniano de que a linguagem é dialógica, ideológica e situada 

historicamente em um contexto de produção concreto (BAKHTIN, 1997) tem embasado 

diversas áreas de conhecimento que lidam com a linguagem, concebendo-a como 

prática social. 

É com essa concepção de linguagem que a Linguística Aplicada (LA) se 

coaduna, pois lhe interessa o conhecimento sobre a linguagem em um número variado 

de situações sociais (ex.: uso da linguagem na conversa cotidiana, em situações 

educacionais, em contextos médicos etc.). Focaliza, também, a variação linguística (ex. 

bilinguismo, sotaques, dialetos etc.) e a diversidade social (ex.: gênero, classe, etnia 

etc.), além de discutir seu funcionamento e a forma como o conhecimento sobre a língua 

usada em contextos sociais reais pode impactar a vida das pessoas. (MENEZES; SILVA 

& GOMES, 2009). Desse modo, a LA lida com a linguagem, dando ênfase aos 

problemas reais da sociedade.  

É corrente explicitar que a Linguística Aplicada não se caracteriza pela aplicação 

de conceitos, teorias e definições da Linguística, mas por investigar problemas, 

fenômenos em que a linguagem em uma situação real é tomada como central, uma vez 

que as práticas linguageiras inseridas em um contexto social e histórico são nucleares 

(CELANI, 2000). 
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Nesse sentido, desmistifica-se, como se tem feito pela literatura, o possível 

contorno de especificação que o adjetivo “aplicada” pode estabelecer no interior desse 

campo de investigação. Assim, defende Moita Lopes (2006, p. 101): 

 

Uma LA que quer falar à vida contemporânea é essencial, não a 

teorização elegantemente abstrata que ignora a prática, mas uma 

teorização em que teoria e prática sejam conjuntamente consideradas 

em uma formulação do conhecimento na qual a teorização poder ser 

muito mais um trabalho de bricolagem, tendo em vista a 

multiplicidade dos contextos sociais e daqueles que os vivem.  
 

A Linguística Aplicada é definida por Menezes, Silva &Gomes (2009, p.32) 

como 

 

Um campo de pesquisa e de prática interdisciplinar lidando com 

problemas práticos da linguagem e da comunicação [...]. Os 

problemas vão dos aspectos da competência linguística e 

comunicativa do indivíduo a problemas relacionados com a linguagem 

e comunicação nas sociedades e entre as sociedades.  

 

 

A LA mantém a característica da interdisciplinaridade, posto dialogar com 

outras áreas de conhecimento, como, a Sociologia, a Antropologia, a Pedagogia, as 

quais têm preocupação com a linguagem para “criar inteligibilidade sobre problemas 

sociais em que a linguagem tem um papel central” (MOITA LOPES, 2006, p. 14).  

A relevância da LA em nossa pesquisa fundamenta-se no princípio de que ela 

tem como base o “equacionamento de problemas de ordem educacional, social, política 

e até econômica” (CELANI, 2000, p. 19-20) e reconhece que a linguagem é construto 

do contexto social vinculada às mais variadas situações de comunicação.  

Quanto ao tipo de pesquisa, nossa investigação se insere nas pesquisas 

qualitativas, pois ela não tem a pretensão de, através de dados estatísticos, comprovar 

teorias, medir unidades e fazer generalizações, mas “ressaltar a natureza socialmente 

construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as 

limitações situacionais que influenciaram a investigação”; buscando “soluções para as 

questões que realçam o modo como à experiência social é criada e adquire significado” 

(DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 23).  

Muito mais do que descrever os dados, as pesquisas qualitativas procuram 

conhecer trajetórias de vida e de conhecimento. Para Flick (2004), a relevância desse 

tipo de abordagem, deve-se à pluralização das esferas da vida. No que diz respeito a 
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essa pluralização, na afirmação de Herbert Blumer (apud FLICK, 2004, p. 18), a LA 

assume novas implicações, pois ele defende que “a postura inicial do cientista social e 

do psicólogo quase sempre carece de familiaridade com o que de fato ocorre na esfera 

da vida que ele se propõe estudar”.  

Apesar de compreendermos que podemos apontar diferenças entre a pesquisa 

qualitativa e quantitativa, é difícil não trabalhar nos interstícios destes dois campos, já 

que a partir da recorrência de um fenômeno e da possibilidade de quantificá-lo, pode-se, 

após análise cuidadosa, chegar a conclusões e estabelecer caminhos possíveis para 

determinar a natureza dos fatos.  

Portanto, a natureza da nossa pesquisa será de cunho qualitativo, embora 

façamos uso de dados estatísticos para interpretar os fatos. Para alcançarmos nossos 

objetivos, dentre as várias vertentes/modalidades de pesquisas qualitativas realizadas na 

área de Linguística Aplicada destacamos como relevante na natureza da nossa 

metodologia a pesquisa documental.  

A pesquisa documental, de acordo com Godoy (1995, p.21), pode ser definida 

como um “exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um 

tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou 

interpretações complementares”.Esta engloba a observação, a leitura, a reflexão e 

podem nos informar “os princípios e normas que regem o comportamento de um grupo 

e sobre as relações que se estabelecem entre diferentes subgrupos” (GONÇALVES, 

2005, p.60).  

Para Godoy (1995), um trabalho de pesquisa comprometido com a cientificidade 

e a veracidade dos fatos não está limitado apenas a estudos que envolvem o contato 

direto do pesquisador com o grupo de pessoas que será seu corpus de estudo, mas 

também incorpora pesquisas com documentos, pois estes constituem uma rica fonte de 

dados, possibilitando um estudo de longos períodos de tempo. Com as palavras de 

Cellard (2010, p. 295), podemos descrever a relevância da pesquisa documental: 

 

O documento nos permite acrescentar a dimensão do tempo à 

compreensão do social. Como ressalta Tremblay (1968, 284), graças 

ao documento, pode-se operar um corte longitudinal que favorece a 

observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, 

grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, 

práticas, etc., bem como o de sua gênese até os nossos dias. (grifo 

nosso). 
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Como se pode verificar, o uso de documentos, além de nos dar um vislumbre 

histórico, diacrônico e longitudinal (esse termo, “longitudinal”, confunde-se com 

“diacrônico”, mas não nos interessa delimitá-los em nossa pesquisa), permite-nos 

acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. Para Sá-Silva (2009), a 

análise de documentos apresenta algumas vantagens, dentre elas, propor a produção ou 

reelaboração de conhecimentos e criação de novas formas de compreender os 

fenômenos. 

Essa dissertação, ao tomar como escopo a linguagem manifesta no ambiente 

escolar através do livro didático, compreendido como um documento de ensino, estudo 

e pesquisa, pretende, de certa forma, descrever a problemática no decurso do tempo e, 

essencialmente, levantar comparações, procurando desenvolver possibilidades de 

análise que envolvem nosso objeto de investigação. 

 

2.2 OBJETO DE PESQUISA E CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 

É no desenrolar da década de 70 que os Livros Didáticos de Português (LDP) 

começam a apresentar diferenças significativas em relação à natureza dos textos que 

veiculam. Antes marcado pela presença de obras literárias, o LD, frente a novas teorias 

sobre a linguagem, a novas mudanças de compreensão do ensino-aprendizagem e de 

pesquisas no campo dos estudos sobre a aquisição da linguagem, foi invadido por textos 

de natureza variada que poderiam trazer para a escola o mundo externo a ela. Dentre os 

textos não literários que se tornaram presentes no LD estão os textos jornalísticos, as 

histórias em quadrinhos, as charges, as propagandas, dentre muitos. 

Os livros didáticos tomados como referência para o estudo situam-se, 

historicamente, nos anos 90 do século XX e 10 do século XXI. Esse conjunto de obras 

não obedece, porém, a um critério exclusivamente temporal, mas leva em conta o 

surgimento dos PCN, no ano de 1998. Vale destacar que antes de fazermos o recorte da 

quantidade de livros com os quais iríamos trabalhar, fizemos uma triagem geral nos 26 

livros que estavam diante de nós a fim de destacarmos a presença da propaganda no LD. 

Após essa análise, verificamos que o nosso corpus poderia ter uma melhor delimitação, 

já que ele, além de estar presente em todo o livro didático, recebia tratamento didático 

em unidade específica. Do conjunto desses 26 livros, 16 fizeram esse tipo de 

transposição didática. 
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Dos livros pertencentes a essa temporalidade, elegemos aqueles referentes às 7ª 

e 8ª séries, atualmente correspondentes aos 8º e 9º anos do ensino fundamental. 

Justificamos nossa escolha pelo fato de ser nos LDP dessas séries de ensino que a 

presença do gênero publicitário é recorrente e “didatizado”. 

Tal recorte, porém, não implicou desconsiderar a presença de textos da esfera 

publicitária em livros didáticos de outras séries. Em uma análise preliminar, observamos 

que naqueles livros podemos encontrar uma unidade específica priorizando o estudo do 

gênero em questão. 

Vale ressaltar que, inicialmente, para a escolha dos LD, seria feito uma 

demarcação, tomando como base qualquer livro didático de 7ª (oitavo ano) e 8ª (nono 

ano) séries. No entanto, com o desenrolar da pesquisa, descobrimos a possibilidade de 

trabalhar de forma mais delimitada, demarcando apenas os livros de 8ª série das décadas 

de 90 do século XX e 10 do século XXI. Contudo, ao fazermos o levantamento do 

material, percebemos que os livros de 8ª série não seriam suficientes para a realização 

de nossa pesquisa, já que os dados com os quais trabalharíamos encontravam-se ora em 

livros da 7ª série, ora em livros da 8ª série. Por isso, tivemos que voltar o nosso olhar 

mais uma vez para os livros de 7ª e 8ª séries paralelamente. 

Além desse recorte, nos ocupamos em analisar especificamente livros que 

circularam próximos a nós e de nossa realidade regional. Daí, elegermos livros que 

tiveram “vida” em duas escolas de ensino público. São elas: Escola Municipal Ana 

Clementina da Conceição (EMACC), do Município da cidade de Jaçanã, no Estado do 

Rio Grande do Norte, e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlota 

Barreira (EEFMCB), da cidade de Areia, Estado da Paraíba. Justificamos a escolha de 

duas escolas diferentes e de dois Estados, pela oportunidade e facilidade de acesso ao 

corpus. Ainda pudemos encontrar nessas escolas o material necessário que nos permitiu 

desenvolver nossas investigações. 
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2.3 COLEÇÕES SELECIONADAS 

 

LIVROS DIDÁTICOS DOS ANOS 90 DO SÉCULO XX 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS DOS ANOS 90 DO SÉCULO XX 

Coleção Autores Unidade Série Ano 

Pontoe contraponto, 

português: sociedade 

moderna 

 

AlfredinaNery;  Márcia 

Regina ChouvierVieira; 

Suely Aparecida Amaral 

 

8ª  

8ª 1990 

Curso moderno da língua 

portuguesa 

Douglas Tufano  

10ª  

7ª 1991 

A palavra é sua: língua 

portuguesa 

Celso Pedro Luft; Maria 

Helena Correa 

 

6ª 

8ª 1993 

Palavra chama palavra Roberto Magalhães; 

Clodoaldo Meneguello 

Cardoso  

 

1ª  

8ª 1994 

A palavra é português Graça Proença; Regina 

Horta 

 

3ª 

8ª 1997 

Linguagem nova Carlos Emílio Faraco  

1ª 

7ª 1998 

A palavra é sua: língua 

portuguesa 

Celso Pedro Luft; Maria 

Helena Correa  

 

2ª 

 

8ª 1998 

Lendo e Interferindo Anna Frascolla; Aracy Fér; 

Naura Silveira 

 

4ª 

7ª 1999 

Coleção Autores Unidade Série Ano 

Português: linguagens Willian Roberto Cereja; 

Thereza Cochar Magalhães 

 

6ª 

7ª 2002 

Ler, entender, criar: 

língua portuguesa.  

Maria das Graças Vieira; 

Regina Figueiredo 

7ª 7ª 2004 

 Português: ideias e 

linguagens 

Dileta Delmanto; Maria da 

ConceiçãoCastro 

7ª 7ª 2005 

Textos & Linguagens 

 

Máricade Benedetto Aguiar 

Simões; Maria Inês Cândido 

dos Santos 

1ª 8ª 2005 

Tecendo linguagens: 

língua portuguesa 

Tania Amaral Oliveira et 8ª 7ª 2006 
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alii. 

Projeto Araribá: 

português. 

Obra concebida, 

desenvolvida e produzida 

pela Editora Moderna 

 

4ª 

8ª 2006 

 Português: ideias e 

linguagens. 

Dileta Delmanto; Maria da 

Conceição Castro  

 

5ª 

8º ano 2009 

Português: linguagens 

 

Willian Roberto Cereja; 

Thereza Cochar Magalhães 

 

7ª 

8º ano 2009 
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3. O LIVRO DIDÁTICO E A PROPAGANDA: UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

A propaganda não é uma atividade exclusiva da modernidade. Descobertas 

afirmam que há mais de 4000a.c. foram encontradas pinturas feitas com esse recurso 

pelas populações indígenas. Entre os egípcios, sabe-se que eram utilizados papiros para 

criar e estimular mensagens de vendas e anunciá-los através de cartazes. Na antiga 

Arábia, foram encontradas, em ruínas, mensagens comerciais e campanhas políticas. 

Santicioli (2011) 
18

nos fala de “relatos de que há 3000 anos a.c foi encontrada na 

China uma casa com uma propaganda indicando que lá trabalhava um alfaiate”. A 

autora faz referência também a uma passagem do texto bíblico do Antigo Testamento 

em que o profeta Habacuque pedia que se publicasse uma informação que fosse vista até 

por aqueles que passassem correndo. Esta já seria uma montagem do primeiro outdoor 

da história. 

Segundo Sampaio (2003), era comum, na Roma antiga, verem-se gigantescas 

propagandas nas paredes das casas que ficavam em frente às ruas mais movimentadas. 

A parede era pintada de branco e as letras de vermelho ou preto, por representarem 

cores mais vivas – técnica antiga ainda utilizada nos dias atuais.  

O termo propaganda, do latim propagare, que significa "aquilo que precisa ser 

espalhado", foi cunhado em 1630, quando o papa Gregório criou a Sagrada 

Congregação Católica Romana para a Propagação da Fé (sacra congregatio Christiano 

nomini propaganda ou, simplificando, propaganda fide). Este fora um momento de 

grande glória, domínio e poder da Igreja Católica, sendo a situação favorável para a 

propagação da fé e expansão do catolicismo em países não católicos. A propaganda – 

ato de propagar, de difundir, semear, espalhar ideias – foi uma ferramenta precípua na 

manutenção da fé católica. A sua força foi tão duradoura que até hoje podemos 

comprovar as raízes da cultura cristã na vida do homem Ocidental. 

Com o surgimento da imprensa (séc. XV), com a Reforma Protestante (séc. 

XVI) e com a Revolução Industrial (séc. XVIII), o ato de propagar sai do interior da 

                                                           
18

Disponível em <http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/. Acesso em 05 de dezembro de 

2011. 
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igreja e passa a ser objeto de outras organizações, haja vista que começam a valer-se do 

poder da propaganda para difundir suas doutrinas e ideais. 

Se, por um lado, a propaganda manteve-se ligada à religião, na busca de “paz”, 

ela também serviu como ferramenta de “guerra”. No século XX, com a Primeira Guerra 

Mundial, a propaganda funcionou como arma de batalha contra os alemães, como lemos 

na assertiva abaixo: 

 

O jornalista “Walter Lippman” e o psicólogo “Edward Bernays” 

foram contratados pelo governo Norte Americano para “trabalhar” a 

opinião pública de seu país. Os Americanos deveriam querer desejar a 

entrada de seu país na guerra, ao lado de Inglaterra e contra a 

Alemanha
19

. 

 

Bernays cunhou os termos "mente coletiva" e "consenso fabricado", conceitos 

importantes na prática da propaganda e, juntamente com Lippman, instigou no povo 

americano aversão aos alemães. 

Já os alemães, liderados por Adolf Hitler, utilizavam a propaganda para reforçar 

a superioridade da raça ariana e responsabilizar o povo judeu pelas dificuldades 

econômicas enfrentadas pela Alemanha
20

. Sant’Anna (2009, p 333) afirma que o ditador 

Adolf Hitler, sabedor do poder da propaganda, pronunciou as seguintes palavras: “A 

propaganda permitiu-nos conservar o Poder, a propaganda nos possibilitará a conquista 

do mundo”. 

São atribuídas ao então ministro da propaganda de Hitler – Paul Joseph 

Goebbels – frases como:  

“Para convencer o povo a entrar na guerra, basta fazê-lo acreditar que 

está sendo atacado...” “Se uma mentira se repete suficientemente, 

acaba por converter-se em verdade...” “Toda propaganda deve ser 

popular, adaptando seu nível ao menos inteligente dos indivíduos.” 

“Quanto maior seja a massa a se convencer, menor há de ser esforço 

mental a realizar.” “A capacidade receptiva das massas é limitada e 

sua compreensão escassa...” “As massas tem grande capacidade para 

esquecer...”.  

 

Com relação à Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética 

valeram-se da propaganda para projetar-se politicamente. Daquele lado, um governo 

que ressaltava, através da propaganda, sua potência frente ao imperialismo capitalista; 

deste, um governo que manifestava sua potência frente ao imperialismo capitalista.  

                                                           
19

Informações disponíveis em<http://www.rg9.org/historia.php>. Acesso em 25 de janeiro de 2012. 
20

 Não se trata aqui de generalizar todos os alemães, evidentemente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://www.rg9.org/historia.php
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Esses são apenas alguns exemplos de como a propaganda tem efeitos poderosos 

a ponto de transformar a mente humana e suas ações. 

A palavra de ordem da publicidade é “criar” – e, de certa forma, ações e 

pensamentos –, uma vez que se encontra em uma espécie de arena industrial em que 

sobrevivem os mais criativos. Nas palavras de Lipovetsky (1989, p. 187), 

 

Há muito tempo, a publicidade empenhou-se em enunciar proposições 

de aspecto verossímil, afirmando a qualidade inigualável do produto 

(...). Mas tudo indica que essa tendência está em recuo: agora a 

publicidade quer menos convencer do que fazer sorrir, surpreender, 

divertir (...). É a era da publicidade criativa, a festa espetacular: os 

produtos devem tornar-se estrelas, é preciso transformar os produtos 

em seres vivos, criar «marcas pessoa» com um estilo e um caráter. 

 

A publicidade, portanto, tem se consituído em uma das maiores forças da 

atualidade; para alguns, ela  tanto provoca a venda quanto educa e estimula o progresso; 

para outros, ela cria um  sujeito  banal,  com objetivos efêmeros. 

Sampaio (2003, p. 23) defende que «apesar de buscarmos a racionalidade do 

ceticismo, de incentivarmos a defesa da indiferença, sempre há uma mensagem 

publicitária que nos atrai, interessa e convence» 

Sant’Anna (2009), discorrendo sobre o poder da mensagem publicitária, afirma 

que, embora a linguagem da propaganda tenha toda uma elaboração linguística e  

persuasiva, não alcançará seus objetivos desejados se também não apresentar alguns 

fatores essenciais como a  qualidade do produto, apresentação atraente, facilidade de 

distribuição e condições de preço.  

Se, por um lado, temos uma publicidde preocupada com as vendas, por outro, 

vemos a preocupação dos propagandísticos em tornar o produto industrializado 

«humano».  É aqui que entra a concepção de design. Para  Lipovetsky (1989, p. 168),  

 

[...] o design é um hino à escrita modernidade, conota e valoriza, 

como a moda, o presente social . O objeto design aparece sem raiz, 

não induz nenhum mergulho em um imaginário alegórico e 

mitológico, mas oferece-se numa espécie de presença absoluta sem 

apontar para alguma coisa que não ele mesmo, sem outra 

temporalidade que não o presente. 

 

 

Para criar esse palco de estandardização, de banalidade, de consumo,  de prazer, 

de informação, mas também de manipulação, muitos mecanismos, próprios da língua, 
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são utilizados e considerados de extrema relevância, sejam eles no nível fonético, 

léxico-semântico ou morforsintático. Sandmann (2010, p. 13) repertoria tais  elementos: 

 

Aspectos ortográficos : grafias exóticas, por exemplo; aspectos 

fonéticos: rima, ritmo, aliteração, paranomásia; aspectos 

morfológicos : criações lexicais mais ou menos marginais, 

ressegmentações; aspectos sintáticos: topicalização, paralelismos, 

simplicidade estrutural;  aspectos semânticos: polissemia e 

homonímia, ambiguidade, antonímia; linguagem figurada:  metáfora e 

desmetaforização, metonímia, personificação; o jogo com a frase feita 

e com a palavra; os chamados desvios linguísticos da norma padrão ou 

do sistema concebido mais abstratamente. 

 

Carvalho (2007apud,DE PLAS & VERDIER,1979) considera os modos como a 

propaganda age nos sujeitos: impacto fisiológico, impacto psicológico, manutenção da 

atenção, convencimento e determinação de compra. 

Percebemos, desse modo,  que o jogo imagético, a criativiadade e a mensagem 

da linguagem publicitária legitimam sua força persuasiva, perpassando as três grandes 

áreas da construção do sujeito em sociedade: psicológica, antropológica e sociológica. 

A palavra deixa de ser meramente informativa e é escolhida em função de sua força 

persuasiva, clara e dissimulada. Seu poder não é simplesmente o de vender tal ou qual 

marca, mas integrar o receptor à sociedade de consumo (CARVALHO, 2007). 

 

3.1A PROPAGANDA NO BRASIL  

 

Com a industrialização e a urbanização tomando conta do país, houve grande 

favorecimento para o mercado publicitário. Em 1951, em São Paulo, surgiu a primeira 

Escola Superior de Propaganda. 

As propagandas desse período eram marcadas pela extensão em seus textos, 

posto considerar-se que todo anúncio deveria trazer uma “justificativa racional para a 

promessa de vantagens ou benefícios contida nos títulos e subtítulos. Só bem mais tarde 

percebeu-se que a ilustração poderia expressar a ideia melhor do que as palavras
21

”.  

A propaganda brasileira chega aos anos 80 com tamanha vivacidade e prestígio 

que marca presença nos festivais publicitários internacionais. De acordo com Raphael 

Ezonne (2010), em  1996, o mercado propagandístico movimentou 8,3 bilhões de 

                                                           
21

Disponível em http://www.a2g.com.br/html/sub/sub_historia_propaganda.htm. Acesso em 11 de 

novembro de 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://www.a2g.com.br/html/sub/sub_historia_propaganda.htm


A transposição didática dos gêneros do domínio discursivo publicitário nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa: antes e pós PCN _______________________________Sandra Lima 

 

35 

 

dólares e, dois anos depois, chegou a 9,4 bilhões. Já com a desvalorização do real – 

moeda corrente na época –, o setor se estabiliza e o valor dos investimentos em dólar 

registra uma queda, passando a 6,6 bilhões. 

Sant’Anna (2009, p. 60) afirma que a propaganda brasileira é considerada uma 

das melhores do mundo; isso não significa que esteja ligada apenas ao aspecto da 

criatividade, mas também está relacionada ao progresso industrial e social. Para o autor, 

“sem a publicidade não teria sido possível o surgimento de nossos grandes mercados de 

consumo, que permitiriam o aparecimento da fabricação em série, base do 

desenvolvimento da indústria moderna”.  

Na década de 90, o Brasil passava por uma trágica situação política e econômica 

que abalou o mercado brasileiro. Como destacam Peres & Barbosa (2007, p, 85), “as 

vendas despencam, a crise gerada pela queda do poder de compra do brasileiro leva a 

indústria e o comércio a investir minimamente em comunicação, quanto mais para 

divulgar promoções e ofertas”.   

Depois de 1992, entretanto, o Brasil começa a passar por grandes transformações 

no campo econômico, projetando o universo de compras em parcelas (passamos a 

comprar em 10 ou 12 “suaves” prestações)
22

. O setor publicitário contribui para 

mudanças comportamentais no quesito consumo. Para Carvalho (2007, p. 10), 

 

O papel da publicidade vista aqui, em termos gerais, como sinônimo 

de propaganda, é tão importante na sociedade atual, ocidentalizada e 

industrializada, que ela pode ser considerada a mola mestra das 

mudanças verificadas nas diversas esferas do comportamento e da 

mentalidade dos usuários/receptores. Há quem discorde dessa tese, 

como o publicitário David Olgivy. Para ele a publicidade, ao contrário 

de influenciar os costumes sociais, os reflete, jamais constituindo o 

carro-chefe de mudanças significativas. 

 

 

A propaganda chega ao século XXI atravessada por conquistas, crises, 

estabilidades e criatividade. Vale salientar que esse período pós-moderno é marcado por 

um cenário que lhe é fortemente favorável, caracterizado pelo hedonismo, pelo conflito 

entre indivíduo e coletividade, pela negação dos valores e da autoridade e pela 

vulgarização da informação e velocidade das mudanças. (SANT’ANNA, 2009). 

 

                                                           
22

 Essa questão é um tanto controversa, pois ao mesmo tempo que facilita o acesso à compras, permite 

uma política de endividamento social.  
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3.2 O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 

 

A década de 30 do século XX foi marcada por um evento histórico de grande 

impacto mundial, a Revolução Industrial. Com ela vieram mudanças na esfera política, 

econômica, cultural e social. 

Diante dessa nova realidade histórica, o Brasil começa a se voltar para a 

educação, pois com o surgimento e o domínio das máquinas, o trabalho, que antes era 

feito manualmente, perdia terreno para a mão de obra especializada. 

Foi nesse contexto que o então presidente Getúlio Vargas (1934) defendeu uma  

educação voltada para toda população, apontando que o conhecimento era direito de 

todos, responsabilidade da família e do Estado. Com a democratização do ensino (antes 

tínhamos uma educação essencialmente voltada para a burguesia) ocorre uma 

proliferação das escolas no Brasil e, com isso, a expansão do livro didático.  

Nas palavras de Martins (2006, p.67):     

 

A escola, com o propósito de atender à nova realidade econômica, 

passa a organizar os saberes escolares em currículos mínimos. Com 

essa intenção, além dos livros de literatura técnica e dos manuais de 

instrução, outros livros com fins exclusivamente didáticos passam a 

fazer parte do dia-a-dia do estudante. [...]. Com o aumento de escolas, 

a falta de professores habilitados, o livro didático se torna ferramenta 

de grande importância no processo educativo. [...]. Até então, quem 

lecionava aulas de Português eram autodidatas, literatos, enfim, 

pessoas que conheciam muito bem a língua. Nessa situação, oferecer 

livro didático era praticamente cometer uma ofensa. Mas com o 

expressivo aumento de alunos nas escolas, esses profissionais que 

detinham domínio da língua, que valorizavam o bem escrever e o bem 

falar, não conseguiam mais atender ao público estudantil. 

 

 

É então, a partir desse novo cenário político e educacional que se institui um 

livro didático essencialmente brasileiro, pois, até o final do século XVIII e início do 

XIX, éramos consumidores de uma produção literária essencialmente européia,  “os 

compéndios, seletas, gramáticas, manuais de Retórica e Poética, utilizados pelos 

mestres em suas aulas régias, eram normalmente produzidos em Portugal ou na França” 

(CLÉCIO JÚNIOR, 2009, p. 38). 

O Estado, assumindo o controle do livro didático e com a política de um material 

nacional, criou seus decretos-lei para estabelecer uma política que abrangesse todo o 

território nacional. Em 1938, o livro didático entra na pauta de prioridades do governo.  
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Como podemos observar, historicamente, o Livro Didático perfaz uma trajetória 

indissociável com o Estado, uma vez que é através desse percurso político que se 

estabelecem os programas para a sua institucionalização. Podemos destacar, ao longo da 

história do livro didático no Brasil, os programas que o institucionalizaram: 

• INL (Instituto Nacional do Livro) – 1929 

• CNLD (Comissão Nacional do Livro Didático) – 1938 

• MEC/USAID (Ministério da Educação e Cultura /Agência Norte-

americana para o desenvolvimento Internacional) – 1964 

• COLTED (Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático) – 1966 

• PLID (Programa do Livro Didático) – 1971 

• FENAME (Fundação Nacional de Material Escolar) – 1976 

• PNLD (Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Fundamental) – 

1985 

• PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio) – 

2004 

Atualmente, o programa brasileiro de livros didáticos é o terceiro maior do 

mundo, só fica atrás dos programas da China e dos Estados Unidos e atende a 36,6 

milhões de pessoas (BORTONI-RICARDO, 2008). 

Os manuais didáticos, todavia, dependem de um forte aliado para sua 

solidificação escolar, o professor, posto ser este que o utiliza como instrumento e 

suporte pedagógico; muitas vezes, o único. 

O livro didático se tornou material indispensável no processo de ensino-

aprendizagem nas escolas brasileiras. É tão forte sua influência que, de modo geral, a 

primeira instrução de muitos professores em sala de aula é: “abram o livro na página...”. 

Contudo, não podemos esquecer que, em meio a essa popularidade, existem acirrados 

debates sobre a relevância ou não do LD, sobre sua inserção ou não nas escolas 

brasileiras.  

Levando isto em consideração, Magda Soares (1996) parte do princípio de que 

antes de levantar severas críticas ao livro didático, o importante seria considerar o que 

ele verdadeiramente representa, considerando pelos menos dois fatores: (1) sua função 

social em um país caracterizado pelo alto índice de analfabetismo; (2) como ele pode 

auxiliar o professor em sala de aula. Soares (1996)  ainda destaca a natureza das 

perspectivas que avaliam o LD.  
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Muitos e vários olhares vêm sendo lançados sobre o livro didático nos 

últimos anos: um olhar pedagógico, que avalia a qualidade e correção, 

que discute e orienta a escolha e o uso; um olhar político, que formula 

e direciona processos decisórios de seleção, distribuição e controle; 

um olhar econômico, que fixa normas e parâmetros de produção, de 

comercialização, de distribuição. Avaliar a qualidade e correção, 

orientar a escolha e uso, direcionar decisões, fixar normas [...] são 

olhares que prescrevem, criticam ou denunciam; por que não um olhar 

que investigue, descreva e compreenda? Olhar que afaste o ‘dever ser’ 

ou ‘fazer ser’, e volte-se para o ‘ser’ – não o discurso sobre o que 

‘deve ser’ a pedagogia do livro didático, a política do livro didático, a 

economia do livro didático, mas o discurso sobre o que ‘é’, o que ‘tem 

sido’, o que ‘foi’ o livro didático”. (SOARES, 1996, p 34). 

 

 

3.3 PROPAGANDA X LIVRO DIDÁTICO: O DISCURSO DO NÃO 

 

A inserção da publicidade no LD, desde 2005, vem causando muitas polêmicas, 

pois sua presença foi considerada como uma forma de merchandising
23

.O senador Artur 

da Távola, por exemplo,criou um Projeto de Lei com o objetivo de  proibir o trabalho 

com o texto publicitário  em livros didáticos. Gomes (2011), destaca os principais 

artigos que constituem esse projeto
24

. 

 

Art. 1 º É vedado o uso direto, indireto ou induzido de propaganda ou 
publicidade de produtos destinados ao consumo ou à manutenção da imagem 
de marca, em livros didáticos, para qualquer nível escolar. 

§ 1 º - Permite-se constar a sigla ou marca de entidades cuja parceria 
possibilitou a edição do livro sempre que se destine a baratear o custo de 
aquisição do mesmo pelo consumidor.  

Art. 2 º Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação. 

 

Com relação às justificativas que foram levantadas pelo Senador, uma em 

particular chama atenção: para ele, seria exagero de índole dolosa valer-se do anúncio 

de um remédio para estudar a gramática. 

                                                           
23

 É o conjunto de atividades de marketing e comunicação destinadas a identificar, controlar, ambientar e 

promover marcas, produtos e serviços nos pontos-de-venda. É responsável pela apresentação destacada de 

produtos na loja, criando espaço e visibilidade, de maneira tal que acelere sua rotatividade. 
24

 Artigo publicado no site http://www.utp.br/eletras/ea, intitulado de “Por Que (Não) Trabalhar 

Propaganda em Livros Didáticos”. Acesso em 12 de outubro de 2011. 
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A Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos (ABRALE) 

mencionou a preocupação dos autores dos livros didáticos que foram acusados de 

utilizar a propaganda como merchandising: 

 

Os autores foram surpreendidos com diversas reportagens do Jornal 

do Brasil (Rio de Janeiro) e do Jornal da Tarde (São Paulo) noticiando 

o pretenso uso de merchandising em livros didáticos. O assunto 

repercutiu em jornais da tevê, tendo sido ouvidas opiniões divergentes 

de especialistas em educação, professores e alunos. Ainda segundo as 

reportagens, o ministro Paulo Renato teria proposto excluir da lista de 

compras os livros que fizessem referência a marcas comerciais.  Por se 

tratar de matérias que distorciam os fatos, ao confundirem um recurso 

pedagógico com interesses mercenários, os autores diretamente 

citados e a ABRALE, como representante de todos os autores, 

enviaram cartas-respostas aos jornais.   
 

Enquanto isso, os autores dos LD defendiam-se, fazendo uso do próprio 

documento do MEC – os PCN – que autoriza o ensino com a diversidade de gêneros 

textuais, anunciando que  cabe à escola promover a ampliação dos diferentes saberes 

que os discentes previamente trazem para o espaço escolar de forma  que «cada  aluno 

se torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a 

palavra e, como cidadão, de  produzir textos eficazes nas mais variadas 

situações"(BRASIL, 2001, p. 23). 

Baccega e Freire  (2007)
25

 mostram que 

 

Em maio de 2005, a deputada Selma Schons, do PT/PR, propôs o 

Projeto de Lei n. 5.136/05, que acrescenta parágrafo único ao art. 79 

da Lei n. 8.06921: “É vedada a propaganda comercial, sob qualquer 

forma, em livros didáticos”. Vários outros projetos de lei já tentaram 

ora sua legalização, ora sua proibição. Contra a presença da 

publicidade, houve os projetos dos deputados Padre Roque (PT/PR), 

Schons (PT/PR, 2000), José Carlos Coutinho (PFL/RJ, 2001) e Elimar 

Máximo Damasceno (PRONA/SP, 2003). A favor, os projetos do 

deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN, 1974 e 1983). 

 

 

Vale destacar que essa não é uma discussão apenas brasileira. Recentemente, em   

abril de 2011, João Paulo Charleaux publicou uma notícia sobre o dilema que os 

chilenos estavam enfrentando com relação à inserção da publicidade no livro didático. 

Nesse país, é o próprio governo quem aprova anúncios publicitários em livros didáticos. 

                                                           
25

Artigo extraído do site http://www.revistasusp.sibi.usp.br/.  Intitulado  «A publicidade nos livros 

didáticos do ensino médio». Acesso em 05 de janeiro de 2012. 
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Charleaux  assinala que o fato  provoca uma imensa insatisfação na maioria da 

população: “muitos pais deram entrevistas a meios de comunicação protestando contra o 

ocorrido. Eles lembram que, ao contrário de um canal de televisão, os estudantes não 

podem virar a página ou mudar de canal para fugir da propaganda”
26

.  

 Quanto ao posicionamento do PNLD, no que diz respeito à inserção da 

publicidade no LD, o documento  vai de encontro à voz daqueles que se opõem a 

utilização de propagandas no material didático. No documento «Preceitos éticos», 

vemos alguns direcionamentos dados aos autores dos  LD de Língua Portuguesa. 

Vejamos : 

 
Não veicular, nos textos e nas ilustrações, preconceitos que levem a 

discriminações de qualquer tipo, especialmente no que diz respeito aos 

diferentes falares regionais e sociais; Não fazer do livro didático um 

instrumento de propaganda e doutrinação; Não fazer do livro 

didático um veículo de publicidade e difusão de marcas, produtos 

e serviços comerciais; Estimular o convívio social e a tolerância, 

abordando a diversidade da experiência humana com respeito e 

interesse, inclusive no que se refere à diversidade lingüística;  

Colaborar para a construção da ética democrática e plural (formação 

de atitudes e valores), sempre que questões éticas estiverem 

envolvidas nos textos e ilustrações. (BRASIL, 2007, 13,14. grifos 

nossos). 

  

 Portanto, de acordo com os PNLD, a  publicidade pode ser utilizada, desde que 

não seja motivo para promover mechandising. 

 
 
3.4. DOCUMENTOS OFICIAIS 

Veremos, nesta parte do trabalho, a natureza de documentos oficiais que buscam 

regulamentar, orientar a escolha de LD e as diretrizes básicas para o ensino. 

 

3.4.1 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD) 

O Programa Nacional do Livro didático (PNLD) é instituído em 1985, 

desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pela 

Secretária de Educação Básica (SEB), órgãos ligados ao Ministério da Educação 

                                                           
26

João Paulo Charleaux  é jornalista e, atualmente, escreve  para a Folha de S. Paulo,  website jurídico 

Última Instância e para o Opera Mundi,  além de ser correspondente em Santiago do Chile da Rádio 

França Internacional. As informações sobre o problema da publicidade no LD foram publicadas no 

Operandi Mundi:  http://operamundi.uol.com.br/conteudo/reportagens/.Acesso em 05 de janeiro de 2012. 
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(MEC). Dentre os objetivos do PNLD, destacam-se a avaliação, aquisição e distribuição 

universal e gratuita de livros didáticos para o ensino fundamental das escolas públicas 

brasileiras (BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 2008).  

A avaliação dos livros didáticos é orientada por alguns critérios: (1) natureza 

conceitual – as obras devem ser isentas de erros ou indução de erros; (2) política –, 

devem ser isentas de preconceitos, discriminação, estereótipos, proselitismo político e 

religioso; (3) natureza metodológica – as obras “devem propiciar situações de ensino-

aprendizagem adequadas, coerentes e que envolvam o desenvolvimento e o emprego de 

diferentes procedimentos cognitivos (como a observação, a análise, a elaboração de 

hipóteses, a memorização)” (BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 2008, p 50). 

Quanto à aquisição e a distribuição dos livros, o posicionamento dos professores 

é fundamental, pois suas escolhas definirão que material irá circular nas salas de aula.  

De acordo com Cassiano (2004), foi através do Programa Nacional do Livro 

Didático do Ensino Fundamental que alguns critérios ficaram estabelecidos para um 

melhor funcionamento do LD, a saber: (1) garantia do critério de escolha do livro pelos 

professores; (2) reutilização do livro por outros alunos em anos posteriores, tendo como 

consequência a eliminação do livro descartável; (3) aperfeiçoamento das especificações 

técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e possibilitando a implantação 

de bancos de livros didáticos; (4) extensão da oferta aos alunos de todas as séries do 

ensino fundamental das escolas públicas e comunitárias; (5) aquisição com recursos do 

governo federal, com o fim da participação financeira dos Estados, com distribuição 

gratuita às escolas públicas. 

O PNLD tem como objetivos essenciais: (a) institucionalização universal do 

acesso ao livro didático no Brasil; (b) implantação da avaliação pedagógica que passou 

a excluir do Guia de Livros Didáticos aqueles livros que, na opinião dos “especialistas” 

das universidades sob a coordenação da Secretaria de Ensino Fundamental (SEF) – atual 

Secretaria de Educação Básica (SEB) – apresentavam erros conceituais, informações 

desatualizadas, abordagens pedagógicas ultrapassadas etc; (c) recomendações com 

ressalvas e não ressalvas; (d) abrangência dos principais componentes curriculares; (e) 

distribuição continuada de obras em ciclos de três anos. (SAMPAIO, 2010). 

 Além da distribuição dos livros didáticos, em 2001, o PNLD distribuiu 

dicionários de LP e os livros didáticos em Braile para os alunos portadores de 

deficiência visual. 



A transposição didática dos gêneros do domínio discursivo publicitário nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa: antes e pós PCN _______________________________Sandra Lima 

 

42 

 

Segundo o Guia de livros didáticos, PNLD (2010), há cinco critérios que são 

requisitos indispensáveis para a avaliação do livro didático: (1) Coerência e adequação 

metodológicas; (2) Respeito às especificidades do Manual do Professor; (3) Adequação 

da estrutura editorial e dos aspectos gráfico-editoriais; (4) Correção dos conceitos e 

informações básicos; (5) Observância de preceitos éticos, legais e jurídicos. Segundo 

Sampaio (2010, p. 29), esses critérios são chamados de “critérios fundamentais de 

exclusão”. Na sua obra, o autor, ao classificar os critérios, acrescenta ainda o “caráter 

não comercial do conteúdo do livro didático, sendo proibido veicular publicidade de 

qualquer natureza”.  

Esses critérios gerais são atravessados por critérios específicos, relativos às 

particularidades teóricas e/ou metodológicas envolvidas no ensino-aprendizagem da 

disciplina em seus diferentes eixos, aspectos e dimensões. 

 Para o PNLD, é imprescindível que o livro didático ofereça ao aprendiz uma 

amostra de qualidade e o mais possível representativa dos textos em circulação 

social. No trabalho com o texto, em qualquer de suas dimensões (leitura, produção de 

textos, elaboração de conhecimentos linguísticos), é fundamental a diversidade de 

estratégias, assim como a máxima amplitude em relação aos vários aspectos 

envolvidos. 

 Com relação ao trabalho com a língua e a linguagem, o PNLD recomenda que os 

conteúdos e atividades devam: 

(a) subsidiar as demais atividades com um aparato conceitual capaz de 

abordar adequadamente a estrutura, o funcionamento e os mecanismos 

característicos dos gêneros e tipos de texto explorados; (b) estar 

relacionados a situações de uso; (c) considerar e respeitar a 

diversidade linguística, situando as variedades urbanas de prestígio 

nesse contexto; (d) estimular a reflexão e propiciar a construção e 

sistematização dos conceitos abordados. (Guia do Livro Didático, 

2010 p. 175) 

 

 

3.4.2 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 

Desde os anos de 70, há uma grande preocupação com o fracasso escolar, 

especialmente no que concerne ao aprendizado da leitura e da escrita. Diante dessa 

realidade, algumas medidas foram tomadas pelo governo e pelos profissionais da 

Educação com o intuito de trazer melhorias para o ensino brasileiro. 
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 Propostas para reformular currículos, teorias, conteúdos e a incorporação da 

camada social desprestigiada no espaço escolar, considerando a diversidade linguística, 

foram fundamentais para promover mudanças significativas no modo de ensinar. 

Com base nesses propósitos, nascem os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª 

a 4ª séries em 1997 (BRASIL, 1997). O lançamento do documento acontece, 

precisamente, em 15 de outubro, data em que se comemora o dia do professor. Vale 

ressaltar que, nesse ano, ainda não tínhamos os PCN de 5ª a 8ª séries, produzidos apenas 

em 1998 (BRASIL, 1998). De acordo com o Paulo Renato, os documentos 

apresentados
27

. 

 
São o resultado de um longo trabalho que contou com a participação 

de muitos educadores brasileiros e têm a marca de suas experiências e 

de seus estudos, permitindo assim que fossem produzidos no contexto 

das discussões pedagógicas atuais. Inicialmente foram elaborados 

documentos, em versões preliminares, para serem analisados e 

debatidos por professores que atuam em diferentes graus de ensino, 

por especialistas da educação e de outras áreas, além de instituições 

governamentais e não-governamentais. As críticas e sugestões 

apresentadas contribuíram para a elaboração da atual versão, que 

deverá ser revista periodicamente, com base no acompanhamento e na 

avaliação de sua implementação (BRASIL, 1998, p. 5). 

 

Antes da versão final dos PCN, foi promulgada, em 1995, uma Versão 

Preliminar (BRASIL, 1995), alvo de inúmeras críticas. Dentre aqueles que se 

mostraram contrários ao documento estão Luiz Cunha (1996) – professor de filosofia – 

e a ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). 

 Segundo Cunha (1996), o processo de elaboração do documento foi muito 

fragmentado e inconsistente, haja vista que não houve prazo suficiente para que os 

pesquisadores dessem seu parecer. Ele destaca, ainda, o fato de que houve ausência da 

universidade na construção do documento.  

Daniela Auad, em seu artigo Os Parâmetros Curriculares Nacionais e os Temas 

Transversais, informam-nos que
28

 

 
Os PCN não foram elaborados a partir de uma convocação dos 

docentes e pesquisadores das universidades, mas por professores e 

                                                           
27

 Paulo Renato Souza era Ministro da Educação e do Desporto na época em que escreveu as palavras 

supracitadas, registradas na  apresentação  dos PCN (1998). 
28

Disponível em <http://www.educacaoonline.pro.br/>Acesso em 15 de junho de 2011. 
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professoras de uma escola privada de São Paulo e por César Coll, um 

consultor espanhol. Tal processo de elaboração torna nula a 

propaganda que o documento de introdução aos PCNs faz, ao 

afirmarem que eles resultam de “pesquisas nacionais e internacionais, 

dados estatísticos sobre desempenho de alunos do ensino fundamental 

e experiências de sala de aula difundidas em encontros seminários e 

publicações”. 

  

Já a ANPEd considera que os PCN são genéricos no que diz respeito “à 

definição de objetivos e conteúdos, e detalhistas em sua operacionalização, 

consequentemente, deixando às margens as “diversas realidades e culturas regionais e 

locais” (ANPEd, 1996, p. 87-88). 

O MEC responde as críticas feitas aos PCN, defendendo que o documento é 

fruto de um exaustivo trabalho de vários profissionais da área. 

 

Durante dois anos, em 1995 e 1996, a proposta foi exaustivamente 

examinada por educadores, autoridades de ensino e organismos 

especializados. Desse trabalho, resultaram nada menos que 700 

pareceres. A partir deles, os documentos originais puderam ser 

referidos, chegando-se, assim, à versão atual (BRASIL/MEC, 1999). 
 

 

É a partir dessa realidade que o governo, juntamente, com o Ministério da 

Educação e da Cultura (MEC), propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais com o 

objetivo de promover um currículo comum a todo território nacional.  

Os PCN surgem como fonte de referência, consulta e objeto para reflexão e 

debate. Segundo o documento, não cabe a este “indicar quais devem ser os projetos de 

estudo ou os textos a serem trabalhados na sala de aula; o que aqui se faz são sugestões 

e referências para que as equipes das escolas possam planejar suas propostas” (BRASIL 

2001, p. 46). O documento, desse modo, propõe um ensino voltado para a diversidade 

de gêneros, fornecendo subsídios teóricos e metodológicos a serem desenvolvidos pelos 

professores em suas práticas pedagógicas. 

Quanto aos objetivos gerais de Língua Portuguesa para o ensino fundamental, os 

PCN (BRASIL, 2001, p. 41) orientam que o ensino deve estar estruturado sob nove 

eixos, quais sejam: 

 

(1) Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la 

com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e 

produzir textos – tanto orais como escritos [...]; (2) utilizar diferentes 

registros [...]; (3) conhecer e respeitar as diferentes variedades 
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linguísticas do português falado; (4) compreender os textos orais e 

escritos com os quais se defrontem em diferentes situações de 

participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as 

intenções de quem os produz; (5) valorizar a leitura como fonte de 

informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e 

possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos 

materiais escritos em função de diferentes objetivos; (6) utilizar a 

linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como 

proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações 

contidas nos textos [...]; (7) valer-se da linguagem para melhorar a 

qualidade de suas relações pessoais [...]; (8) usar os conhecimentos 

adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para 

expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de 

análise crítica; (9) conhecer e analisar criticamente os usos da língua 

como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou 

etnia. 

 

 

Diante desses objetivos, subjaz um conceito de língua que considera as práticas 

sociais, ou seja, a língua em uso, em que “aprendê-la é aprender não só as palavras, mas 

também os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do 

seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas” (BRASIL 2001, 24).  

A prioridade dos PCN para o ensino é o estabelecimento de dois eixos: USO e 

REFLEXÃO.  O uso focaliza as práticas de escuta, leitura e produção de textos orais e 

escritos; a reflexão, por sua vez, na possibilidade de estabelecer relações 

metalinguísticas e metadiscursivas. 

No que diz respeito ao conteúdo, o documento parte do pressuposto de que os 

“indivíduos se apropriam dos conteúdos, transformando-os em conhecimentos próprios, 

por meio da ação sobre eles” (BRASIL, 2001, p.43). Ele pressupõe, ainda, um 

tratamento cíclico, “pois, de modo geral, os mesmos conteúdos aparecem ao longo de 

toda a escolaridade, variando apenas o grau de aprofundamento e sistematização” 

(p.44). Tomando por base esse tipo de orientação, entendemos o fato de que o conteúdo 

dos gêneros publicitários apareça tanto em livros da 7ª série quanto da 8ª série. O que 

não impediria que fossem trabalhadas em outras séries. 

 Adotar a posição dos PCN significa considerar a produção de linguagens como 

atividade social, situada historicamente, entendendo-se que ensinar língua supõe ensinar 

diferentes gêneros, a fim de que o discente tenha uma participação plena no mundo 

letrado, como se pode ler nos PCN: 
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Produzir linguagem significa produzir discursos. Significa dizer 

alguma coisa para alguém, de uma determinada forma, num 

determinado contexto histórico (...). Todo texto se organiza dentro de 

um determinado gênero (...). As intenções comunicativas, como parte 

das condições de produção dos discursos, geram usos sociais que 

determinam os gêneros que darão forma aos textos. (BRASIL, 2001, 

p. 25-26).  

 

 

 Dada à exposição do posicionamento dos PCN frente ao ensino e o impacto que 

esses parâmetros vêm causando no ensino aprendizagem, tanto na transposição didática 

interna quanto externa
29

, Rojo (2000) afirma que o documento representa, de modo 

geral, um progresso considerável nas políticas educacionais do Brasil e, em particular, 

nas políticas contra o iletrismo
30

e em favor da cidadania crítica e consciente. 

Como vimos, há muita discussão em torno dos PCN, todavia, não objetivamos 

aqui um aprofundamento nos embates. De qualquer modo, não podemos olvidar o 

impacto dos PCN na educação brasileira. E esse impacto tem sido salutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 A questão da transposição didática será retomada em capítulo posterior.  
30

 A expressão « iletrismo» pode causar certo desconforto nos profissionais que adotam o conceito de 

«letramento » apresentado por Kleiman (1995) e outros, contudo, não queremos neste trabalho abrir 

discussões teóricas em torno desses termos. 
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4. MARCO TEÓRICO: GÊNEROS TEXTUAIS E TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA  

 

4.1 GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 A noção de “gênero” surge na poética de Platão e Aristóteles. A preocupação 

dos filósofos sobre o assunto era de natureza literária. Aristóteles descreveu o estudo do 

gênero, no campo do discurso da Retórica, do seguinte modo: (1) discurso deliberativo; 

(2) discurso judiciário; e, (3) discurso demonstrativo.  

Quando o estudo sobre os gêneros trilha o caminho do campo da Linguística, a 

atividade humana em situação real ocupa espaço de reflexão. Marcuschi (2008, p.149) 

afirma que a expressão “gênero” e o estudo dos gêneros têm alcançado diversas áreas do 

conhecimento, pois a “a análise de gêneros engloba uma análise do texto e do discurso e 

uma descrição da língua e visão da sociedade, e ainda tenta responder a questões de 

natureza sociocultural no uso da língua de maneira geral”. 

 Atualmente, o estudo sobre gêneros textuais segue três orientações 

epistemológicas
31

: 

 1. Sociossemiótica. Nessa abordagem, a unidade de análise é o texto o qual 

reflete as escolhas gramaticais, lexicais e semânticas inerentes ao contexto situacional 

como prática social de significação que: (a) estrutura experiências diárias; (b) 

[re]constrói relações interpessoais e (c) se manifesta na forma de textos sócio-situados”. 

(PEREIRA & RODRIGUES, 2009, p. 05). 

2. Sociorretórica. Considera o gênero como uma ação social, o qual emerge nos 

processos sociais. Nessas ações, os gêneros: “(a) materializam uma classe de eventos; 

(b) compartilham propósitos comunicativos; (c) possuem traços específicos 

prototípicos; (d) apresentam lógica inata; e (e) determinam usos linguísticos específicos 

de acordo com a comunidade discursiva”. (PEREIRA & RODRIGUES, 2009, p. 05). 

3. Sociodiscursiva. O gênero é visto como um instrumento para agir 

discursivamente. 

 

 

                                                           
31

 As abordagens tratadas nesse trabalho fundamena-se no livro « Gêneros : teorias, métodos e debates » 

(2005). Nele, os autores apresentam as três abordagens, levando em consideração os laços teóricos que 

embricam as discussões em torno de « gêneros ». 
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 Apesar dessas diferenças, todas levam em consideração o contexto social como 

fator determinante para a compreensão dos gêneros em suas múltiplas manifestações.  

Diante dessa variedade de teorias sobre o “Estudo do Gênero”, nosso trabalho 

focalizará os estudos da sociorretórica com Swales (1990, 2004) e Bazerman (2005), e 

da sociodiscursiva (Bakhtin (1997) e Bronckart (1999), uma vez que esses enfoques 

interessam a essa pesquisa. Embora tomemos perspectivas com suas multifacetadas 

teorizações e pontos de vista diferentes, compreendemos que podemos aproveitar 

muitas contribuições advindas desses diversos campos e trazê-las para o nosso trabalho. 

Como sabemos, toda discussão sobre os gêneros  tem como ponto de referência 

os estudos do pensador Mikhail Bakhtin. O autor, embora não tenha pensado os gêneros 

na perspectiva do ensino, é a fonte geradora das amplas discussões sobre noção de 

língua como atividade social, histórica e cognitiva, bem como sobre o ensino de 

gêneros.Segundo Marcuschi (2008, 152) “como Bakhtin é um autor que apenas fornece 

subsídios teóricos de ordem macroanalítica e categorias mais amplas, pode ser 

assimilado por todos de forma bastante proveitosa”. 

A concepção clássica e recorrente quando se estuda Bakhtin (1997) é a de que os 

gêneros discursivos são tipos de enunciados relativamente estáveis, situados sócio- 

historicamente e influenciados pelo tempo e cultura. 

Para o pensador russo, moldamos o nosso dizer às formas de um gênero no 

interior de uma atividade. Nesse sentido, pode-se inferir que conhecer determinado 

gênero significa ter competência para agir sobre o mundo, uma vez que mediante esse 

conhecimento sobre os gêneros, o sujeito tem condições de perceber se determinada 

prática de linguagem é ou não adequada às práticas sociais.  Para Bakhtin (1992, p. 

302), “se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se 

tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir 

cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível”.  

Dada à riqueza e a variedade dos gêneros, Bakhtin classifica os gêneros do 

discurso em primários – aqueles que fazem parte da esfera cotidiana da linguagem, 

como bilhetes, cartas, diálogos, relato familiar; e secundários – textos formais; dentre 

eles, o romance, o teatro e o discurso científico. Quanto à caracterização dos gêneros, o 

autor menciona três elementos essenciais: conteúdo temático, estilo e a construção 

composicional. 
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Outro autor envolvido no estudo sobre os gêneros é Swales (1990; 2004). 

Inspirado em diferentes campos de estudo: o folclore, a literatura, a linguística e a 

retórica; ele constrói seu próprio conceito de gênero. De sua investigação, destacam-se 

cinco elementos característicos dos gêneros: (1) O gênero é uma classe de eventos 

comunicativos; (2) Os eventos comunicativos partilham de um ou mais propósito(s) 

comunicativo(s) em comum; (3) Os exemplares de gêneros variam em sua 

prototipicidade; (4) O gênero tem uma lógica própria – razão subjacente – elemento 

fundamental para estabelecer restrições em termos de conteúdo, posicionamento e 

forma; (5) A nomenclatura utilizada pela comunidade discursiva para gênero indica 

“como os membros mais experientes e ativos da comunidade, que dão os nomes aos 

gêneros, entendem a ação retórica das classes de eventos comunicativos” (HEMAS; 

BIASI-RODRIGUES, 2005, p.114).  

Bezerra (2006, p.78), discutindo sobre o propósito comunicativo em Swales 

afirma que:  

[...] não se deverá tomar o propósito comunicativo como uma questão 

de “intenção” do autor ou escritor. Não se trata de intencionalidade, 

pois o estabelecimento do propósito comunicativo não é jamais uma 

questão individual, e sim social. Os propósitos comunicativos, bem 

como a própria constituição e uso dos gêneros, são estabelecidos em 

meio a práticas sociais específicas, variáveis de acordo com contextos 

culturais definidos. 

 

Hemas e Biasi-Rodrigues (idem), fundamentados em Swales (1990), apresenta-

nos a seguinte definição: 

 
Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 

membros compartilham um conjunto de propósitos comunicativos. 

Esses propósitos são reconhecidos pelos membros mais experientes da 

comunidade discursiva e constituem a razão do gênero.  A razão 

subjacente dá o contorno da estrutura esquemática do discurso e 

influencia e restringe as escolhas de conteúdo e estilo. O propósito 

comunicativo é o critério que é privilegiado e que faz com que o 

escopo do gênero se mantenha enfocado estreitamente em 

determinada ação retórica compatível com o gênero. Além do 

propósito, os exemplares do gênero demonstram padrões semelhantes, 

mas com variações em termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-

alvo. Se forem realizadas todas as expectativas em relação àquilo que 

é altamente provável para o gênero, o exemplar será visto pela 

comunidade discursiva original como um protótipo. Os gêneros têm 

nomes herdados e produzidos pelas comunidades discursivas e 

importados por outras comunidades. Esses nomes constituem uma 

comunicação etnográfica valiosa, porém normalmente precisam de 

validação adicional (SWALES, 1990, p. 58). 
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Diferentemente da visão sociorretórica de Swales, encontra-se Charles 

Bazerman que pertence à tendência sociossemiótica. Para Bazerman (2005, p. 31), o 

reconhecimento psicossocial, o individual e o coletivo agindo dentro de um sistema de 

atividades caracterizam os gêneros. Assim, os “gêneros emergem nos processos sociais 

em que as pessoas tentam compreender umas às outras suficientemente bem para 

coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos práticos”. 

Deste modo, ele compreende que um gênero só existe se os usuários o reconhecem; e é 

por essa reflexão que conseguimos compreender o que ele chama de fatos sociais – “as 

coisas que as pessoas acreditam que sejam verdadeiras e, assim, afetam o modo como 

elas definem uma situação. As pessoas, então, agem como se esses fatos fossem 

verdades” (BAZERMAN, 2005, p.23). 

Gêneros não estariam presos a formas, mas compreenderia as manifestações 

sociais, constituintes e constitutivas de nosso pensar, de nosso falar e de nosso agir nas 

nossas ações comunicativas. Gênero, então, para o autor da nova retórica, 

 

Não é simplesmente uma categoria linguística definida pelo arranjo 

estruturado de traços textuais. Gênero é uma categoria 

sociopsicológica que usamos para reconhecer e construir ações 

tipificadas dentro de situações tipificadas. É uma maneira de criar 

ordem num mundo simbólico sempre fluido. (BAZERMAN, 2006, 

p.60). 

 

Desse modo, percebemos que, para o teórico, os gêneros não devem ser vistos 

dentro de uma perspectiva formal, composicional, embora eles obviamente apresentem 

“padrões sócio-comunicativos característicos”, como ressalta Marcuschi (2003, p. 17), 

mas como lugar privilegiado de construção da realidade social: 

 

Gêneros são formas de vida, modos de ser. Eles são enquadres para a 

atividade social. São ambientes para a aprendizagem. São lugares em 

que o sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que 

formamos e as relações comunicativas pelas quais interagimos. Os 

gêneros são os lugares familiares a que recorremos para realizar atos 

comunicativos inteligíveis e as placas de sinalização que usamos para 

explorar um ambiente desconhecido (BAZERMAN, 1997, p. 19). 

 

No que diz respeito à perspectiva sociodiscursiva, temos a vertente interacionista 

sociodiscursiva -escola de Genebra -a qual trabalha na perspectiva do interacionismo 

sóciodiscursivo (ISD). Dentre os seus representantes encontra-se Jean Paul Bronckart. 
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Ele propõe uma categoria denominada gêneros de textos, diferentemente das 

concepções de gênero do discurso ou gênero textual. Os gêneros de textos 

correspondem a “espécies de textos” ou “modos de fazer textos”.   

Machado (2005, p. 248), tomando como referência Bronckart, defende que os 

gêneros de textos não podem ser classificados com base apenas em suas propriedades 

linguísticas. Nesse sentido, o ISD não concebe o estudo de gêneros voltados para a 

identificação, definição e classificação com base exclusivamente em suas propriedades 

internas. 

Parece-nos que o ISD não procura identificar, definir, classificar os gêneros, mas 

busca compreender o “papel dos gêneros na ação da linguagem”. 

Silva (2003), ao abordar a proposta de Bronckart, afirma que o estudioso aponta 

quatro fases para se trabalhar com os gêneros em sala de aula: (1) construir o modelo 

didático – análise das atividades discursivas, operação com as sequências típicas 

(narração, descrição etc.), utilização adequada dos mecanismos linguísticos; (2) 

identificação de cada uma das capacidades adquiridas, isto é, com os três aspectos 

mencionados anteriormente; (3) elaboração e condução das atividades de produção 

(etapas de construção dos módulos da sequência didática); (4) avaliar e conduzir as 

novas capacidades de produção.  

É em função disso que o ISD adotou e orienta como unidade de trabalho escolar 

um sistema de “agrupamentos de gêneros” (narrar, relatar, argumentar, transmitir 

conhecimento e regular comportamentos) a serem explorados em “sequências 

didáticas”. Desta maneira, essas sequências didáticas e esses agrupamentos permitiriam 

a questão da “progressão de gêneros”. 

Machado (2005, p. 258) aponta que, 

 

O que os autores do ISD consideram como “ensinar gêneros”, na 

verdade, não significa tomá-los como o objeto real de ensino e 

aprendizagem, mas como quadros da atividade social em que as ações 

de linguagem se realizam. O objeto real de ensino e a aprendizagem 

seriam as operações de linguagem necessárias para essas ações, 

operações essas que, dominadas, constituem as capacidades de 

linguagem. 

 

Geralmente, por causa dessas diferentes escolas, somos convocados a tomarmos 

uma posição, haja vista que cada teoria supõe implicações didáticas. Outra discussão 

que está subjacente a estas teorizações diz respeito às inquietações de muitos teóricos e 
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professores quanto à definição do que seria gênero do discurso e gênero textual: se 

podem ser tomados indiscriminadamente ou se cada um deles manifesta categorias de 

saberes distintas. 

Indiferente a estes impasses, preferimos utilizar a concepção de gênero textual, 

pois esta é a mais recorrente nos livros didáticos e seguidora das concepções da 

abordagem interacionista sócio-discursiva (ISD). Assumimos, também, a discretização 

dos gêneros como proposta por Marcuschi (2002). 

De acordo com Rojo (2005, 185), a teoria dos gêneros do discurso centra-se 

especialmente “no estudo das situações de produção dos enunciados ou textos e em seus 

aspectos sócio-históricos”. Quanto à teoria dos gêneros de textos, a autora afirma que os 

estudos estão centrados “na descrição da materialidade textual”. 

No entanto, Marcuschi (2002), mesmo adotando o termo “gêneros textuais”, não 

menciona o termo “gêneros discursivos”. Em título publicado em 2008, o autor, através 

de uma nota de rodapé, afirma que irá “adotar a posição de que todas as expressões 

podem ser usadas intercambiavelmente, salvo naqueles momentos em que se pretende, 

de modo explícito e claro, identificar algum fenômeno específico” (MARCUSHI, 2008, 

p.154). Deste modo, faz uso da expressão“gêneros discursivos/textuais”. 

 Frente a essas teorizações e discussões, poderíamos nos perguntar em que lugar 

estaria o gênero publicitário. Assumimos como referência a proposta de Marcuschi 

(2008) e Dolz e Schneuwly (2004). O primeiro distribui os gêneros textuais a partir de 

domínios discursivos – como já afirmamos anteriormente –, compreendido como “uma 

esfera da vida social ou institucional” (MARCUSHI, 2008, 194). Destarte, a publicidade 

estaria dentro do domínio discursivo publicitário; abarcando vários gêneros dessa 

esfera: propaganda, publicidade, anúncio, cartazes, folhetos, avisos, logomarca, 

outdoors etc. Se considerássemos, por exemplo, Bronckart, pensaríamos nos 

agrupamentos em que certas sequências didáticas fossem recorrentes; assim teríamos: os 

gêneros que pertencem à ordem do narrar: do relatar; do argumentar (aqui estaria a 

publicidade); expor e descrever ações. 

 

4.2 A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

Como os textos e os conhecimentos sobre sua estrutura e funcionamento chegam 

às salas de aula através dos livros didáticos? De que forma o conhecimento das 
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instâncias acadêmicas é operacionalizado no currículo escolar e/ou nos materiais 

didáticos? O que fazer para tornar ensináveis os saberes advindos da ciência e das 

práticas sociais? 

Essas indagações se acumulam e muitas ficam sem respostas quando se 

levantam reflexões sobre o processo de transposição de saberes e conhecimentos 

externos à sala de aula e que devem fazer parte da formação científica e cultural do 

aluno. Buscando compreender como os saberes advindos de outras instâncias, que não o 

escolar, são transformados em saberes de ensino e como ocorre a construção dos efeitos 

de solidarização desse saber nas mãos do professor, o filósofo e matemático francês Ives 

Chevallard (1991) elaborou o conceito de transposição didática.  

A expressão Transposição Didática foi cunhada originalmente pelo sociólogo 

francês Michel Verret, em 1975. Em 1980, Chevallard retoma a ideia de transposição 

didática, aprofundando-a e transformando-a em teoria. Chevallard (1991, p39), cuja 

construção teórica foi pensada no domínio da Didática da Matemática, afirma que o 

autor “desenvolve uma abordagem epistemológica do saber escolar, o que lhe permite 

articular as necessidades do processo de transmissão com as imposições do próprio 

saber a ser ensinado” (LEITE, p 46, 2007).  

 

Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar 

sofre, a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas 

que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O 

“trabalho” que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de 

ensino, é chamado de transposição didática.
32

. 

 

Com relação à nomenclatura “transposição didática”, autores como Perrenoud 

(1998) e Lopes (1999) propuseram outras terminologias; o primeiro chamou de 

“transposição pragmática”; o segundo propôs a noção de “mediação didática”
33

. No 

entanto, foi a terminologia Transposição Didática que ganhou destaque no campo da 

educação de modo geral.  

 

Segundo os pesquisadores de didática de disciplinas escolares, a 

corrente conhecida como "Escola de Didática" francesa, de cujas 

reflexões o grupo de Genebra também se serve e reelabora 

                                                           
32

Traduzido – por nós – do original francês: “Uncontenu de savoirayantétédesignécommesavoir à 

enseignersubitdèslorsun ensemble de transformationsadaptativesquivontlerendreapte à 

prendreplaceparmilesobjets d’enseignement. Le ‘travail’ qui d’un objet de savoir à enseigner fait un objet 

d’enseignementestappeléla transposition didactique” (CHEVALLARD, 1991, p. 39). 
33

Mais sobre « mediação didática », cf. LEITE,  2007, p. 48. 
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(BRONCKART; PLAZAOLLA GIGER, 1998), o termo transposição 

didática não deve ser compreendido como a simples aplicação de uma 

teoria científica qualquer ao ensino, mas como o conjunto das 

transformações que um determinado conjunto de conhecimentos 

necessariamente sofre, quando temos o objetivo de ensiná-lo, trazendo 

sempre deslocamentos, rupturas e transformações diversas a esses 

conhecimentos. (MACHADO e CRISTOVÃO2006, p.2). 

 

Segundo Leite (2007), na segunda versão da edição francesa do livro La 

Transposition Didactique – 1985 –, Chevallard acrescentou um estudo de caso, 

desenvolvido em parceria com Marie-Alberte Joshua, intitulado Um exemplo de análise 

de transposição didática. Nessa pesquisa, o matemático analisou o conceito de 

distância, para compreender como um fenômeno se desloca da matemática científica e 

reaparece no contexto escolar, mais precisamente no ensino de matemática do ensino 

fundamental francês. 

 

4.2.1 AS TRÊS ESFERAS DO SABER  

 

Segundo a teoria da Transposição Didática, podemos analisar três tipos de 

saberes que, embora distintos, estão interligados: o saber sábio (savaior savant) – saber 

elaborado pelos cientistas; o saber a ensinar (savaior a ensigner) – aquele que está nos 

programas e livros didáticos; e, o saber ensinado (savoir ensigné) – o que é didatizado 

pelo professor e aprendido pelo aluno. A Transposição Didática funciona como uma 

espécie de instrumento capaz de investigar a trajetória do saber sábio até chegar à sala 

de aula. 

Sobre os saberes e as práticas sociais, Marandino (2004) afirma que Chevallard 

diferencia um do outro, no entanto, pode ocorrer a legitimação de ambos.  

 
Para ele, o conceito de saber diz respeito ao corpo de conhecimento 

que é legitimado epistemologicamente, legitimação esta que se 

sobrepõe, geralmente, à legitimação cultural. Nesse sentido, o caráter 

acadêmico ou semi-acadêmico do saber é condição crucial para a 

ecologia didática.  A origem dos saberes, segundo Chevallard, pode 

dar-se nas práticas sociais; no entanto, nem todo saber chega a ser 

legitimado e alcança o status de saber sábio. A seu ver, existe uma 

distância entre um saber e uma prática, e o saber sobre o domínio de 

uma prática não se constitui necessariamente em um saber dessa 

prática. Para o autor, então, os saberes das práticas sociais só serão 

considerados efetivamente saberes a partir de sua legitimação cultural, 

mas principalmente da legitimação epistemológica. 
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Chevallard (1991) defende que o saber transformado em conteúdo escolar gera 

um novo saber, o Saber Ensinável ou o Saber a Ensinar. Desse modo, o saber científico 

se liga as situações cotidianas, sofrendo adaptações sociais, as quais serão refletidas e 

oferecidas aos alunos (as) por meio da transposição didática interna. 

O diagrama
34

 (figura 01) abaixo descreve a posição destas três esferas: 

 
(Figura 01) 

 

Cada uma destas esferas tem seus agentes que pertencem a diferentes 

instituições, ideologias, grupos sociais, agências, com interesses distintos e com regras 

próprias. Esses agentes têm um papel decisivo nas mudanças desses saberes, uma vez 

que influenciam nas transformações sofridas pelos saberes. 

O modelo de Chevallard recebe críticas, especialmente de Michel Caillot (apud 

LEITE, 2007), estudioso francês do campo da Didática das Ciências. Ele posiciona-se 

contra a TD por essa não ser uma teoria que pode ser aplicada a outros campos 

disciplinares. Ele defende que a TD está atrelada exclusivamente ao campo das 

matemáticas e que Chevallard, ao considerar o saber sábio como o único campo de 

referência ao ensino, legitima- o como o único capaz de validar o saber ensinado.  

 No entanto, Leite (2007, p. 64), como muitos defensores do pensamento de 

Chevallard, afirma que o filósofo, embora centrado no ensino de matemática, não avalia 

o saber desse campo como única fonte de referência, mas apenas serve de exemplo para 

mostrar como os saberes se interligam, transformam-se e sobrevivem.  

Quanto à relevância do trabalho de Chevallard, Leite (2007, 48) comenta que: 

                                                           
34

Disponível em<http://br.monografias.com/trabalhos3/pratica-pedagogica-dos/pratica-pedagogica-

dos5.shtml>.  Acesso em 19 de dezembro de 2011. 
 

http://br.monografias.com/trabalhos3/pratica-pedagogica-dos/pratica-pedagogica-dos5.shtml
http://br.monografias.com/trabalhos3/pratica-pedagogica-dos/pratica-pedagogica-dos5.shtml
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A especificidade do trabalho de Chevallard reside no desenvolvimento 

de um modelo teórico para a análise dos sistemas de ensino, referido 

especificamente à didática – não exclusivamente sociológico, 

psicológico ou instrumental – tendo como eixo estruturante, a 

discussão do saber escolar em termos epistemológico. 

 

Concordamos com a posição tomada por Leite e consideramos que o constructo 

chevallardiano possa ser transposto para diversas áreas de conhecimento que são 

levados à sala de aula para a formação e aprendizagem do aluno. 

 

a) O SABER SÁBIO 

 

O saber sábio é o conhecimento desenvolvido por um grupo de cientistas que o 

definem, atribuindo-lhe um caráter de verdade inquestionável. Vale salientar que 

enquanto o saber sábio não se transforma em produto pronto para ser escolarizado, ele é 

exclusivo de uma comunidade intelectual que dialoga com outros campos da ciência, 

procuram encontrar respostas, razões científicas e definidas que os autorizem a tornar o 

objeto observável em uma fonte de referência. 

Esse tipo de saber passa a existir em revistas especializadas, congressos ou 

periódicos científicos. O Saber Sábio, por nascer dessa produção científica, com um 

perfil epistemológico bastante peculiar desse espaço, muitas vezes distancia-se do 

conhecimento que é ensinado nas escolas, o que pode gerar situações conflitantes.  

Estaríamos, parece-nos, naquelas situações em que se criticam a distância entre a 

teoria e a prática. 

 

b) O SABER A ENSINAR 

 

O Saber a Ensinar é o saber que aparece nos programas, livros didáticos e 

materiais instrucionais, contudo, é um conhecimento que precisa de orientações, 

interpretações. Daí ser “indispensável examinar se a distância, a deformação entre o 

objeto de saber e o objeto de ensino não é, na pior das hipóteses, uma linguagem 

pseudocientífica” (ALMOULOUD, 2011, p3). 

O saber ao ser transposto para os programas oficiais, os quais irão automatizar e 

servir de ponte entre o saber sábio e o saber ensinado, transforma-se em outro tipo de 
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saber, visto que eles serão retirados de seus espaços de discussão científica para serem 

integrados a novas demandas sociais, pois do outro lado há uma comunidade que não 

está pronta para receber conhecimentos que não sejam simetrizados às suas 

experiências, realidades cultural, histórica e social.   

Melhor dizendo, para ensinar conceitos advindos da ciência em dado nível de 

escolaridade, é necessário torná-lo acessível e compreensível aos alunos; mas essa 

transformação se dá a partir de um saber de referência que, em geral, é o saber dos 

especialistas da disciplina. Para Almouloud (2011), a atuação do professor depende de 

um conjunto de influências exteriores, sendo o livro didático um dos instrumentos 

inseridos no processo de ensino e aprendizagem. Deste modo, os saberes de referência 

chegam à instituição de ensino por meio do LD e atravessam a sala de aula.  

Enquanto o saber sábio é considerado como um processo de construção do 

homem acerca dos fatos da natureza, o saber ensinado parte desse produto pronto, e o 

transforma em objeto de ensino capaz de ir ao encontro do professor, tornando-se objeto 

de seu trabalho. 

Marandino (2004), fazendo uso das palavras de Chevallard, afirma que o autor 

parte do pressuposto de que o saber ensinado supõe alguns processos significativos e 

que, de certa forma, caracterizam o funcionamento didático com base no conceito de 

transposição didática, quais sejam: 

a) descontemporalização: o saber ensinado é exilado de sua origem e 

separado de sua produção histórica na esfera do saber sábio; 

b)naturalização: o saber ensinado possui o incontestável poder das 

"coisas naturais", no sentido de uma natureza dada, sobre a qual a 

escola agora espera sua jurisdição; c) descontextualização: existe algo 

invariante (significante) e algo variável no elemento do saber sábio 

correspondente ao elemento do saber ensinado e, nesse sentido, 

procede-se através de uma descontextualização dos significantes, 

seguida de uma recontextualização em um discurso diferente [...]. d) 

despersonalização: o saber considerado em status nascendi está 

vinculado ao seu produtor e se encarna nele. Ao ser compartilhado na 

academia, ocorre certo grau de despersonalização comum ao processo 

de produção social do conhecimento, que é requisito para sua 

publicidade. 

 

Em outras palavras, o saber a ensinar antes de chegar à esfera escolar sofre 

“deformações”, “descontextualizações” e se apresenta ao público por meio de livros 

didáticos e manuais de ensino. 

Para Filho (2000), esses livros exibem o saber a ensinar através de um conteúdo 

com uma formatação organizada, dogmatizada, a-histórica.  
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Estes atributos configuram-se em conteúdos fechados e ordenados, de 

aspecto cumulativo e linearizado, que resultam em uma lógica 

seqüencial que se reconstitui em um novo quadro epistemológico, 

totalmente diferente daquele que gera o saber sábio
35

. 

 

Por todo o exposto, parece ser interessante o modo como Machado (2000, p.01) 

compreende a transposição didática. 

 

A transposição didática é por nós compreendida como o conjunto das 

transformações que um determinado corpo de conhecimentos 

científicos invariavelmente sofre com o objetivo de ser ensinado, 

implicando, necessariamente, determinados deslocamentos, rupturas e 

transformações diversas nesse conjunto de conhecimentos, e não 

como uma mera aplicação de uma teoria de referência qualquer. 

 

 

c) O SABER ENSINADO 

 

 No saber ensinado, o responsável por transpor o saber a ser ensinado no espaço 

escolar é o professor, todavia vale lembrar que na sala de aula o professor deve fazer 

uso do material didático com o propósito de adaptar os conhecimentos à realidade em 

que ele está inserido, transformando o saber ensinado e reescrevendo-o, criando o que 

Chevallard (1991) chama de “metatexto”. 

O saber sábio ao ser colocado em outro contexto sofre profundas mudanças, as 

quais Chevallard chama de transformações adaptativas, e isso implica em um novo 

saber, isto é, o saber que chega à sala de aula não é o mesmo que foi produzido pelos 

cientistas ou nas práticas sociais
36

. Essas transformações ocorrem porque os 

conhecimentos advindos da comunidade científica ou das práticas sociais têm objetivos 

diferentes dos da escola. A Ciência propõe responder perguntas que são formuladas 

empiricamente em um determinado contexto histórico e social; as práticas sociais lidam 

com saberes em um ambiente contextualizado; e a escola mobiliza conhecimentos 

teóricos para explicar fenômenos diversos sobre variados assuntos que são 

contemplados pelo currículo escolar.  

                                                           
35

 Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/.Acessado em 14 de fevereiro de 2012. 
36

Segundo Nascimento (2009, p.26), «atualmente, considera-se que toda forma de saber vinda das práticas 

sociais pode tornar-se objeto de ensino. No caso das línguas, a transposição concerne não somente aos 

saberes sobre as línguas, particularmente os trabalhos gramaticais, mas também à práticas linguageiras de 

referência». 

http://www.periodicos.ufsc.br/
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Vale salientar que as motivações e os objetivos de se ensinar e aprender nos 

materiais didáticos e no espaço escolar são extremamente diferentes daqueles presentes 

no fazer científico. Nesse sentido, embora o saber sábio esteja interligado ao saber 

ensinado, há uma significativa modificação nos aspectos epistemológicos.  

Esses novos conteúdos/saberes que circulam e são ensinados na escola não são 

operacionalizados aleatoriamente e de forma individual, mas comunicados à 

comunidade científica e, posteriormente, à sociedade. 

Filho (2000), refletindo sobre essas questões, afirma que Chevallard e Johsua 

(1992), ao objetivarem tornar ensinável determinado saber, estabelecerem algumas 

regras ou diretrizes para nortear essas transformações e facilitar a análise dos diferentes 

saberes, quais sejam: 

Regra 1 - Modernizar o saber escolar. Novos conhecimentos advindos de um mundo 

em constante transformação implicam desenvolvimento e crescimento da produção 

científica; logo, os programas de formação são bombardeados por novas teorias, 

modelos e interpretações científicas e tecnológicas. 

Regra 2 - Atualizar o saber a ensinar. Muitos dos saberes antigos, devido ao processo 

de modernização, começam a ser banalizados ou até mesmo podem ser descartados, 

abrindo espaço para introdução do novo, justificando a atualização dos currículos. 

Regra 3 - Articular saber velho com saber novo. As inclusões desses novos saberes 

não apagam necessariamente o antigo, uma vez que o primeiro só proporcionará um 

resultado com mais efeito se conseguir dialogar com o saber antigo. Vale destacar que o 

novo não chega invalidando o antigo, mas se apresenta como que elucidando melhor o 

conteúdo antigo em um novo momento histórico e social, e o antigo, por sua vez valida 

o novo. 

Regra 4 - Transformar um saber em exercícios e problemas. O saber sábio, cuja 

formatação permite uma gama maior de exercícios, é aquele que, certamente, terá 

preferência frente a conteúdos menos operacionalizáveis. Esta talvez seja a regra mais 

importante, pois está diretamente relacionada com o processo de avaliação e controle da 

aprendizagem. 

Regra 5 - Tornar um conceito mais compreensível. Saberes construídos em um 

espaço científico apresentam certo grau de complexidade, nesse sentido, eles necessitam 

sofrer certas transformações ou adaptações para que seu aprendizado seja elucidado 

com mais didatização no contexto escolar. 
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4.3. SISTEMA DE ENSINO, SISTEMA DIDÁTICO EA NOOSFERA 

 

O entorno imediato de um sistema didático está constituído 

inicialmente pelo sistema de ensino, que reúne o conjunto de sistemas 

didáticos e tem ao seu lado um conjunto diversificado de dispositivos 

estruturais que permitem o funcionamento didático e que intervêm nos 

diversos níveis. (CHEVALLARD, 1991, p.27) 

 

Tomando como ponto de partida as palavras de Chevallard, podemos inferir que 

é no sistema didático, ou melhor, no contexto escolar, que as relações didáticas entre o 

Saber Sábio e o Saber Ensinado acontecem. Vale ressaltar que esse sistema se enquadra 

dentro de um universo mais amplo, em um ambiente externo, chamado de Sistema de 

Ensino.   

Dialogando sobre essas questões de forma mais prática, Brockington e 

Pietrocola (2005) pensam a sala de aula como um Sistema Didático, e a escola, ou a 

rede de ensino de uma cidade, como o Sistema de Ensino. Nesse sentido, o Sistema de 

Ensino seria, por exemplo, o sistema educacional e/ou as escolas de um país que 

acabam sempre por influenciar o Sistema Didático. 

Chevallard propõe um modelo de análise do sistema didático e oferece 

profundas reflexões sobre os processos de didatização desses conhecimentos, haja vista 

que esses saberes sofrem transformações significativas para se tornarem escolarizáveis. 

O autor representa o sistema levando em consideração a complexidade das relações 

estabelecidas entre os três pólos do sistema didático: o saber (S); aquele que 

ensina/professor (P); aquele que aprende/aluno (A); Sa, as situações de aprendizagem. 

É essa relação professor/saber/aluno os quais interagem a partir de mecanismos 

que lhes são próprios, que o autor denomina de "funcionamento didático". 

Segundo Chevallard, a responsável pela mediação do conhecimento entre a 

sociedade e o Sistema de Ensino é a noosfera, considerada como: 

 

O ambiente onde se encontram todos aqueles que, tanto ocupam os 

postos principais do funcionamento didático, se enfrentam com os 

problemas que surgem do encontro da sociedade e suas exigências; ali 

se desenvolvem os conflitos; ali se levam a cabo as negociações; ali se 

amadurecem as soluções. (CHEVALLARD, 1991, p.28) 
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Portanto, a noosfera seria responsável por selecionar os saberes que devem ser 

ou não ensináveis e, consequentemente, entrar nas salas de aula, pois nem todos os 

saberes do domínio do Saber Sábio farão parte do cotidiano escolar, e é aqui que se 

automatiza a relevância do papel da noosfera. Ela atua como um mediador entre duas 

instâncias importantes, a sociedade e o sistema escolar ou sistema de ensino stricto 

sensu, como também é cognominado.  Vejamos na figura abaixo como essas ideias 

estão organizadas: 

 

(Figura 02)
37 

 

A noosfera funciona como certo tipo de obstáculo a toda e qualquer tentativa de 

alteração, pois se o saber ensinável se afastar em demasia do saber sábio, ocorre o que 

Chevallard denomina de “envelhecimento biológico” – passando a ter a legitimidade 

questionada pelo entorno social; e, paralelamente, outro fenômeno explodiria que é o 

“envelhecimento moral” – causado pelo conhecimento banalizado. 

 

4.4  TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA EXTERNA E INTERNA 

 

Diante do que já foi discutido sobre a transposição didática, podemos levantar a 

seguinte indagação: Que transposição é responsável pelo saber que chega aos livros 

didáticos? A transposição didática externa é a mesma que a interna? O nosso objeto de 

pesquisa é analisado a partir de que transposição? Em que momento acontece o 

processo de didatização desses saberes? Para responder a essa questão, recorremos a 

Chevallard (1991) o qual propõe dois tipos de transposição, já que a transposição do 

saber sábio para os manuais de ensino não é a mesma que ocorre na sala de aula pelo 

professor. 

                                                           
37Disponível em Didáctica de La Cienciahttp://fundamentosinstruccionales.blogspot.com. Acesso em 25 

de maio de 2012. 

 

http://fundamentosinstruccionales.blogspot.com/
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A transposição didática externa – parte essencial para a nossa dissertação – é 

definida por Chevallard como a passagem do saber sábio para o saber a ensinar, ou seja, 

é nela em que ocorre a seleção dos conhecimentos que serão escolarizáveis. Na TD 

externa, o saber sábio é transformado em um “novo saber”, o qual aparece nos 

programas e manuais didáticos. É então a passagem de uma instituição à outra. 

Cabe, então, a Noosfera transformar, adaptar os saberes científicos em objeto de 

ensino. Os agentes ou as agências que compõem a noosfera provêm de diversos lugares 

sociais, em geral, nos quais se encontram os cientistas, professores, políticos, autores de 

livros didáticos, pais de alunos e a comunidade escolar. Cada um contribuindo com suas 

ideologias, preferências, metodologias, saberes, objetivos específicos, ou seja, todos 

trabalhando juntos para delinear os saberes que chegarão à sala de aula através dos 

livros didáticos. 

Já o processo de didatização dos saberes realizado pelo professor no espaço 

escolar, Chevallard denominou de Transposição Didática interna, melhor dizendo, 

“parte dos objetos de ensino aos objetos efetivamente ensinados nas interações didáticas 

em aula” (NASCIMENTO, 2009, p. 27). 

O fato de o saber a ensinar estar definido em um programa escolar ou 

em um livro texto não significa que ele seja apresentado aos alunos 

desta maneira. Assim identifica-se uma segunda Transposição 

Didática, que transforma o saber a ensinar em “saber ensinado. 

(FILHO, 2000, p.220) 

 

O professor, para Chevallard, tem a função de garantir a continuidade do 

conhecimento em um plano mais abrangente ou diferenciado, pois o saber sábio que foi 

transformado em saber a ser ensinado passa por outras mudanças em sala de aula, as 

quais só o professor poderá realizar, uma vez que este vivencia o processo de 

didatização. Mesmo que nesse processo o educador atue junto com o aluno, Chevallard 

(1991) assegura que o docente sempre saberá mais, uma vez que ele sabe antes do 

aluno; o professor controla o que o autor chama de cronogênese do saber e a 

topogênese do saber. O primeiro diz respeito à diferença temporal do professor em 

relação ao aluno, pois ele sempre pode “prever e decidir sobre a introdução de novos 

objetos transacionais”. De acordo com Leite (2007 55): 

 

Sua posição avançada é assegurada a cada momento de introdução de 

um novo objeto de ensino, pois recupera a distância temporal em 

relação aos alunos, que tende a diminuir quando da superação da 
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contradição antigo/novo, isto é, no decorrer de processo bem sucedido 

de aprendizagem. 

 

Quanto à segunda definição, a diferença se encontra no lugar em que o educador 

ocupa em relação ao saber, pois “o professor domina o saber a ensinar em um nível 

mais abstrato do que seria possível para o aluno atingir em um primeiro momento de 

estudo; além disso, o professor precisa conhecer também a maneira de ensiná-lo”. 

(LEITE, 2007, p. 55.) 

Chevallard defende que para ocorrer à transposição didática, um conjunto de 

características deverá ser levado em conta por aqueles que estão envolvidos nesse 

processo, ou seja, para que o Saber Sábio se transforme em Saber a Ensinar ele deve ser 

Consensual, Atual e Operacional.  

O Consensual determina que, no momento em que educadores estão lecionando 

determinado assunto a seus alunos, não poderá haver dúvidas/desconfianças nem por 

parte deles, nem por partes dos alunos e de seus pais se aquilo que é ensinado é 

verdadeiro ou não. Nesse sentido, o conteúdo selecionado “deve ter, pelo menos neste 

momento, um status de verdade histórica ou de atualidade” (BROCKINGTON 

&PIETROCOLA, 2005, p. 389). 

Já o fenômeno da Atualidade, envolve dois tipos de processo: a atualidade 

moral e a atualidade biológica. A primeira diz respeito a um conhecimento que seja 

pertinente, adequado e relevante para a sociedade e, consequentemente, necessário ao 

componente curricular; pois o “saber que será transposto deve estar equidistante do 

saber dos cientistas e do saber dos pais”. A segunda está relacionada aos saberes que 

estão de acordo com a ciência vigente, mas ao mesmo tempo em que se distancia de 

conceitos superados não deixa de congregar certos atributos do “velho”, pois em certo 

momento, servem de base histórica em termos da sobrevivência dos saberes escolares. 

Quanto ao saber Operacional, Chevallard compreende que um tipo de saber ao 

chegar aos espaços escolares gera uma sequência didática, isto é, produz atividades, 

exercícios, tarefas ou algum tipo de trabalho que tenha como objetivo a conceituação do 

saber. Comentando sobre o assunto, Brockington e Pietrocola(2005) afirmam que: 

 

Conteúdos que não conseguem gerar atividades possíveis de serem 

avaliadas estão fadados a não serem transpostos. Uma sequência 

didática considerada boa, (com conteúdos e atividades tidas como 

interessantes), porém não “operacionalizável” não será adequada à 
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gestão do cotidiano escolar, pois não se consegue fazer os estudantes 

trabalharem com ela. Assim, corre-se o risco de o aluno considerar 

aquele conteúdo sem importância, desistindo de disponibilizar 

esforços para aprendê-lo. 

 

 

 

4.5 PONTUANDO CONCEITOS 

 

 Algumas definições merecem destaque quando se explora o conceito de 

transposição didática. É que ele está diretamente ligado a outras terminologias bastante 

recorrentes quando falamos em ensino e saberes para e na sala de aula. São eles: 

didatização de saberes, mobilização de saberes e escolarização. 

 Com relação à expressão “didatização de saberes”, antes de qualquer exposição 

sobre o assunto, faz-se necessário discutirmos o significado do termo “didática”, uma 

vez que o primeiro advém do segundo. 

O termo“didática”foi cunhado, precisamente, por Comenius, pastor protestante 

que no século XVII escreveu a obra “Didática Magna”. Nela, ele define didática como a 

“arte de ensinar”, ou melhor, “arte de ensinar tudo a todos”.  

A proa e a popa de nossa Didática será investigar e descobrir o 

método segundo o qual os professores ensinem menos e os estudantes 

aprendam mais: nas escolas haja menos barulho, menos enfado, 

menos trabalho inútil, e, ao contrário, haja mais recolhimentos, mais 

atractivo e mais sólido progresso; na Cristandade, haja menos trevas, 

menos confusão, menos dissídios, e mais luz, mais ordem, mais paz, 

mais tranqüilidade. (COMÊNIO 2001, p.12) 

 

Observando o posicionamento de Comenius, podemos perceber que ele atribui à 

Didática uma tarefa extremamente séria e comprometida com certa leveza na ação de 

ensinar. Sabe-se que, para Comenius, o conhecimento tinha um objetivo essencial, 

libertar o homem da ignorância, “pois, que a todos os que nasceram homens a educação 

é necessária, para que sejam homens e não animais ferozes, não animais brutos, não 

paus inúteis. Segue-se que alguém só estará acima dos outros se for mais preparado que 

os outros” (COMÊNIO, 2001, p. 108). Para o estudioso, 

 
O que são os ricos sem sabedoria, senão porcos engordados com 

farelo? Os pobres sem o conhecimento das coisas o que são, senão 

burros de carga? Um homem de bom aspecto, mas ignorante o que é, 

senão um papagaio de bela plumagem? Ou então, como disse alguém 

(Diógenes Laércio), uma bainha de ouro com um punhal de chumbo? 

(COMÊNIO, 2001, p. 109) 
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Em outras palavras, a didática é ciência, arte e técnica. Enquanto ciência, baseia-

se em princípios científicos; como arte, envolve a prática e a habilidade em comunicar 

conhecimentos; e como técnica, utiliza métodos e recursos que facilitam o processo 

ensino-aprendizagem.   

É a partir desse campo de conhecimento que temos o termo didatização. Mas 

didatizar o quê? Saberes que advém tanto do campo científico, das práticas sociais 

quanto das concepções epistemológicas sobre determinado assunto que cada professor 

construiu historicamente.  

Portanto, é através dessa didatização de saberes que o educador realiza a 

transposição didática interna. É através desse processo didático que o professor mobiliza 

saberes – tanto conceituais quanto integradores – com o objetivo de construir um novo 

saber
38

. Para Tardifi (2002, p.16) “os saberes de um professor são uma realidade social, 

materializada através de uma formação de programas, de práticas coletivas, de 

disciplinas escolares, de uma pedagogia institucionalizada e são, ao mesmo tempo, os 

saberes dele”. 

Segundo Agranionih (2001, p. 14), nesse trabalho, muitos fatores interferem e 

interagem além da noosfera. 

 

Nesse trabalho muitos fatores interferem, além da noosfera: as 

concepções epistemológicas do professor vigente na escola, as 

concepções prévias dos alunos, os obstáculos ou dificuldades de 

aprendizagem, o contrato didático, o ambiente e as condições de 

trabalho, as concepções, expectativas e competências dos alunos, a 

filosofia da escola, os valores presentes, as práticas sociais de 

referência; enfim, o entorno próprio à esfera educativa. 

 

Quanto ao termo “escolarização”, recorremos à Soares (2012) para uma melhor 

compreensão do termo. A autora recorre ao Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(2001), o qual define escolarização como substantivo do verbo escolarizar. Deste modo, 

o primeiro é o “ato ou efeito de escolarizar” e o segundo significa “fazer passar por 

processo de escolarização, por aprendizado em escola”. Portanto, escolarizado seria 

aquele “que passou por processo de escolarização, de aprendizado escolar”. 

                                                           
38

Os saberes conceituais são os saberes teóricos – científicos, epistemológicos – da área de atuação do 

professor ; os integradores, por sua vez, são os sabres que se relacionam ao ensino dos conteúdos 

escolares de cada disciplina (Rafael, 2004). 
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Nessas instâncias, é através desse processo que ocorre a “seleção, segmentação e 

organização do saber em sequências progressivas, para que seja ensinado, aprendido e 

avaliado na escola e que dela não pode prescindir” (SOARES, 1996, p. 83-9).  

Parece não haver uma diferença significativa entre transposição didática e os 

demais termos explorados aqui. Para nossa análise, a teoria de Chevallard é mais 

científica, completa e mais desenvolvida, servindo melhor aos propósitos de nossa 

pesquisa. Deste modo, em nossa análise, recorreremos diretamente a ela. 
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5. UM OLHAR ANALÍTICO SOBRE OS DADOS  

 

Neste capítulo, como o próprio título deixa ver, empreenderemos uma análise de 

nossos dados. Eles são compostos por 16 livros didáticos entre os 26 que analisamos 

para chegar até eles. Embora não seja esgotada toda a questão que envolve nosso objeto, 

buscaremos, de modo significativo, consolidar nossos objetivos. Em um primeiro 

momento, faremos uma triagem para observarmos a presença da propaganda nos LD; 

depois, voltaremos o nosso olhar para os 16 LD que discutiram a temática relacionada à 

propaganda, reservando para ela uma unidade do livro. A análise tomará as categorias 

básicas, assim descritas: 

1. Presença da propaganda nos LD; 

2. Flutuação terminológica: conceitos e nomenclaturas; 

3. A complexidade da facilitação de conceitos: o que fazer com o conhecimento 

transposto? 

4. Natureza das propagandas: o que propagam? 

Como já justificado na seção sobre a metodologia, a escolha dos LD foi 

direcionada pela utilização do material em duas escolas públicas do Estado do Rio 

Grande do Norte e da Paraíba. Nesse sentido, não pesou o fato de que o Livro Didático 

fosse mal ou bem avaliado pelo MEC, mas o fato de que ele cumpriu sua função social 

e, independente da avaliação, foi distribuído pelo próprio MEC nas instituições de 

ensino que o adotaram. As escolas que nos ofereceram o material foram duas, dentre as 

muitas a quem nos dirigimos, e que tinham em seu acervo – e no acervo de alguns 

professores – mais coleções e livros, o que nos permitiu uma avaliação qualitativa mais 

segura.  Também não nos ocupamos em estabelecer uma análise comparativa entre 

escolas de estados diferentes. 

Elaboramos um quadro que nos permitisse entender o que seria o saber sábio e 

o saber a ensinar no gênero em questão.  Não nos interessa a questão do saber 

ensinado, uma vez que nosso trabalho não se concentra no processo de didatização 

realizado pelo professor.  
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SABER SÁBIO - 

Intelectuais e cientistas 

SABER A ENSINAR – saberes expostos nos LD, a 

partir da ação consensual de especialistas e políticas 

públicas. Nele estão envolvidos os professores, autores 

de livros didáticos, especialistas de disciplinas etc. 

 

Profissionais da área da 

Publicidade e Propaganda, 

Neurolinguístas, 

Neurocientistas, e outros. 

 Propaga ideias 

 propaga produtos 

 venda de produtos ou serviços 

 propaganda (termo abrangente que pode ser usado 

em todos os sentidos) 

 uso de mecanismos linguísticos: fonético, léxico-

semântico e morfossintático 

 impacta o sujeito nas esferas fisiológica, 

psicológica, antropológica e sociológica 

 mantém a atenção do leitor 

 convence e determina a comprar 

 cria um universo “verossímil” 

 espetaculariza o produto, tornado-o estrela 

 provoca e venda, educa, estimula o progresso, mas, 

de maneira controversa, cria um sujeito banal, com 

objetivos efêmeros 

 criação de designs atrativos 

 etc. 

 

Profissionais da 

Linguística, e outros. 

 atenção para os mecanismos linguísticos verbais 

(fonético, léxico-semântico e morfossintático) e não 

verbais (iconicidade) que podem impactar o sujeito 

nas esferas fisiológica,  psicológica, antropológica e 

sociológica 

 percebe que a publicidade provoca a venda, educa, 

estimula o progresso e também, de maneira 

controversa, cria um sujeito banal, com objetivos 
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efêmeros 

 criação de designs atrativos 

 destaque para a questão dos gêneros do domínio 

discursivo  publicitário e suas caracterização 

 enfatiza o caráter persuasivo e argumentativo da 

linguagem que constitui a publicidade 

 etc. 

 

 Quadro 1 

O saber sábio, pelo que vimos, no capítulo 03, está relacionado àquilo que 

dizem os especialistas da área de Publicidade e Propaganda e àquilo que dizem os 

especialistas do Campo da linguística, especialmente os que discursam sobre os gêneros 

textuais. Já no saber a ensinar, estão presentes as características dos gêneros que 

participam do domínio discursivo publicitário, chamado por Marcuschi (2000, 2008) – e 

aqui adotado por nós – de gênero propaganda.  

 No quadro, focalizamos alguns participantes do saber sábio e as características 

que nos parecem essenciais à nossa pesquisa.    

 Nas tabelas abaixo, distribuímos os LD a que tivemos acesso, assinalando a 

presença dos pontos destacados anteriormente. 

 

5.1 PRESENÇA DA PUBLICIDADE NOS LD.  

 

De acordo com Rabello (2012), os textos icônicos no Brasil começaram a surgir 

e tomar destaque  a partir de 1808. Nesse perído, temos a criação da Imprensa Régia a 

qual favoreceu o surgimento do jornal Gazeta do Rio. Depois desse acontecimento, 

temos os anúncios, os classificados, a agência de propaganda; e em 1891, a criação da 

“Empresa de Publicidade e Comércio”.  

É interessante marcarmos que os primeiros textos midiáticos começam a 

aparecer no cenário brasileiro mesmo antes do surgimento da televisão e do rádio. No 

entanto, é só a partir de 1970 que os livros didáticos, influenciados pela Linguística 

Estrutural e pela Teoria da Comunicação,  inserem em suas unidades esse mundo 

imagético (BEZERRA,2001). 
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Como podemos perceber, os textos midiáticos, mesmo tendo uma forte 

influência na sociedade, levaram alguns anos para vencer os entraves acadêmicos e 

políticos e serem inseridos no espaço escolar. 

Diante desse panorama, voltamos o nosso olhar para o nosso corpus (cf. tabela 

01), observando apresença da publicidade nos LD dos anos 90 do século XX e dos anos 

10 do século XXI; momento este que se consolida como o período da “virada icônica”. 

Também é nessa época  em que a importância dos estudos sobre propaganda na área do 

marketing e propaganda, bem como os estudos sobre os gêneros textuais se acentuam 

Na tabela abaixo, encontram-se um panorama dos 26 compêndios no que respeita à 

presença da propaganda. 

 

 

 

Tabela 1
39

 

 

ANOS 
1990-1999 

Presença ANOS 
2000-
2009 

Presença 

1990-8ª - 2002-8ª 1 
1990-8ª 1 2002-7ª 22 
1991-7ª 5 2002-7ª - 
1993-8ª 7 2002-8ª - 
1994-8ª 3 2004-7ª 2 
1995-8ª 1 2004-8ª 1 
1996-8ª 2 2005-8ª 1 
1997-8ª 5 2005-7ª 8 
1997-8ª 23 2006-7ª 4 
1997-8ª 4 2006-8ª 13 
1998-7ª 3 2009-8ª 10 
1998- 8ª 11 2009-8ª 20 
1999-7ª 13   
1999 -8ª 9   

 

Os números da tabela 01 foram transpostos em 02 gráficos para facilitar uma 

melhor observação. No gráfico 01, temos os livros dos anos 90; no gráfico 02, dos anos 

10. 

Os dados nos permitem ponderar que antes e pós PCN ocorre um movimento 

não-uniforme no que respeita à presença da publicidade, seja nos livros de 1900 a 1998, 

seja naqueles de 1999 a 2009. 

                                                           
39

Nesta tabela não iremos fazer descrição detalhada de todos esses livros didáticos.  
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Observando alguns LD a partir de 1998 – momento este dos PCN, especialmente 

os livros dos anos de 1998 (2º), 1999; 2002 (2º) 2006 (2º) e os de 2009; poderíamos até 

conjecturar que essa presença é compreendida quando tomamos as diretrizes dos PCN 

para esses materiais, já que o documento apoia um trabalho voltado para os diferentes 

gêneros que circulam na sociedade. É um movimento que também reflete a entrada da 

teoria dos gêneros nos LD, pois após os PCN, conceitos advindos desse espaço 

discursivo vão se esparramando no LD. 

A entrada de textos do domínio discursivo publicitário no material didático 

esteve presente nos LD antes mesmo do advento dos PCN, como mostra a tabela acima. 

Então, questionamos: o que temos de novo nos LD no trabalho com a propaganda 

depois da entrada dos PCN?  

Comparando os LD dos anos 90 com os dos anos 10, verificamos uma 

quantidade significativa do gênero e uma recorrência um tanto quanto similar; fato esse 

visto, especialmente, nos LD de1997 (23 anúncios) com o de 2002 (22 anúncios). 

Quanto à ausência da propaganda no LD de 1990 (1º) e a pouca preocupação por 

parte dos agentes da noosfera no trabalho com esse texto nos LD de 1991 a 1997 (1º e 

3º) é até compreensível, haja vista que os PCN não estavam ainda em vigor; entretanto, 

a ausência gritante em LD dos anos de 2002 e a desatenção com esse gênero em outros 

LD da mesma década é questionável, uma vez que em 2004, por exemplo, já era 

consenso entre todos que um ensino a partir de gêneros capacitava o aluno a 

compreender os textos com “os quais se defrontavam em diferentes situações de 

participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os 

produz” (BRASIL, 2001, 42). Os gráficos abaixo permitem que visualizemos melhor 

essa questão. 
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GRÁFICO 1 

 

GRÁFICO 2 

 

 

É a partir dessa presença que se faz necessário problematizar qual a “posição” 

dos gêneros em questão no LD. Seria ele, um objeto de trabalho em uma unidade ou 

capítulo específico dos LD ou apenas se distribui pelo LD servindo a outras situações de 

estudo?  

 Para darmos prosseguimento à nossa investigação, estabelecemos uma 

categorização para procedermos a uma leitura sobre o espaço reservado no LD para o 

trabalho com o gênero pertencente ao domínio discursivo publicitário, qual seja: 

 Situação 1: E-U→ Gênero distribuído no livro didático, sem estar direcionado a 

uma unidade específica. 

 Situação 2: U → Gênero reservado a uma unidade específica.   

 Situação 3: E+U→ Gênero distribuído no LD e ainda concentrado em  

unidade/capítulo de estudo. 

Essas situações encontram-se descritas, abaixo, na tabela 02, a partir de nossas 

investigações nos livros didáticos:  
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Tabela 2 

Categorias 
 

 
(E-U) 

 
(U) 

 
(E+U) 

Categorias 
 

 
(E-U) 

 
(U) 

 
(E+U) 

Anos 
1990-1999 

 Anos 
2000-2009 

 

1990 - - - 2002 X - - 

1990 - X - 2002  - - X 

1991  X  2002 - - - 

1993 - X - 2002 - - - 

1994 - X - 2004 - X - 

1995 X - - 2004 X - - 

1996 X - - 2005 - X - 

1997 X - - 2005 - - X 

1997 X - - 2006 - - X 

1997 - X - 2006 - - X 

1998 - - X 2009 - - X 

1998 - - X 2009 - - X 

1999 - - X     

1999 X - -     
 

 
 
 

 Vale uma ênfase no fato de que exploramos, a contento, livro por livro, página 

por página, para chegar a essas conclusões; dos 26 livros que fazem parte do recorte dos 

nossos dados, 16 separaram uma unidade específica para se dedicar ao estudo do gênero  

Três situações – que foram descritas – se destacam em relação à presença do 

gênero propaganda nos LD: (1) estão presentes em todo LD; (2) estão presentes apenas 

em uma unidade específica de estudo; (3) estão presentes em todo LD e ainda é 

explorado em uma unidade específica. 

Quanto à inserção das propagandas nos LD analisados por nós, verificamos que 

as três situações estão presentes nos LD dos anos 90; de modo similar, os livros dos 

anos 10 fazem o mesmo. 

Afora essa semelhança, temos uma diferença significativa no que respeita à 

forma como a publicidade é analisada. Enquanto nos livros didáticos antes dos PCN, a 

abordagem se concentrava nas situações 1 e 3 (gênero distribuído no livro didático, sem 

estar direcionado a uma unidade específica e gênero distribuído no LD e ainda 

“formalizado” em  unidade/capítulo de estudo); nos livros depois dos PCN, o estudo do 

gênero é direcionado pela situação 3 (abordagem está voltada para o estudo do gênero  

em uma unidade específica).   

Mediante essa realidade, averiguamos que, após os PCN, a abordagem do gênero 

em apenas uma unidade específica parece perder espaço para a dinâmica que objetiva 
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apresentar ao aluno “publicidades” em todo o LD, além de reservar uma unidade para 

analisar aspectos composicionais e discursivos próprios do gênero em questão; situação 

que parece ser muito positiva na abordagem com qualquer gênero. 

Realizada essa primeira amostragem, concentramo-nos em investigar se os LD 

reservaram uma unidade específica no tratamento da publicidade para considerarmos a 

transposição didática externa. Dizendo de outro modo, de que maneira o gênero é 

transformado em objeto de ensino? Para uma melhor descrição, pontuamos o nome da 

coleção, os seus autores, a unidade em que o gênero está inserido, a série e o ano. 

Vejamos abaixo duas tabelas nas quais temos os LD dos anos 90 e dos anos 10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleção Unidade Série Ano 

Ponto e contraponto, português: 

sociedade moderna 

8ª 8ª 1990 

Curso moderno da língua portuguesa 10ª 7ª 1991 

A palavra é sua: língua portuguesa 6ª 8ª 1993 

Palavra chama palavra 1ª 8ª 1994 

A palavra é português 3ª 8ª 1997 

Linguagem nova 1ª 7ª 1998 

A palavra é sua: língua portuguesa 2ª 8ª 1998 

Lendo e Interferindo 4ª 7ª 1999 

Coleção Unidade Série Ano 

Português: linguagens 6ª 7ª 2002 

Ler, entender, criar: língua 

portuguesa.  

9ª 7ª 2004 

 Português: ideias e linguagens 7ª 7ª 2005 

Textos & Linguagens 

 

1ª 8ª 2005 

Tecendo linguagens: língua 

portuguesa 

4ª 7ª 2006 

Projeto Araribá: português. 5ª 8ª 2006 

 Português: ideias e linguagens. 7ª 8ª 2009 

Português: linguagens 

 

8ª 8ª 2009 
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5.2 FLUTUAÇÃO TERMINOLÓGICA: CONCEITOS E NOMENCLATURAS 

 

 Como vimos em capítulos anteriores, conceituar a propaganda dentro do campo 

científico significa ora distingui-la da publicidade e do anúncio ora assemelhá-la a esses 

objetos. Essas flutuações terminológicas são também percebidas na transposição 

didática externa da propaganda nos livros didáticos analisados por nós. Os agentes da 

noosfera parecem mostrar certa dificuldade quando transpõem os saberes científicos 

para o LD, uma vez que, ao apresentar a propaganda ao professor e ao aluno, eles a 

definem de várias maneiras e deslizam de um plano para outro, isto é, atribuem diversas 

nomenclaturas para o objeto de ensino propaganda. São situações que nos remetem a 

muitas indagações. 

Poderíamos conjecturar duas situações: (1) os agentes da noosfera ao fazer esse 

tipo de TD estariam trabalhando com diferentes gêneros de ensino pertencentes ao 

mesmo domínio discursivo?(2) se levarmos em conta que os elementos composicionais 

da propaganda, publicidade, texto publicitário, mensagem publicitária e anúncio são 

idênticos, e a sua funcionalidade também, então se estaria falando de um só objeto com 

diferentes nomes? Pensando a partir dessa segunda opção, poderíamos dizer que essa 

flutuação é compreensível. No entanto, essa compreensão compactua com o olhar 

científico sobre o objeto?  

Diante desses impasses, continuamos a indagar: será que os autores dos LD 

utilizam várias expressões pertencentes ao mesmo campo semântico apenas para fugir 

de uma possível repetição lexical? Mas se esse for o caminho, não estariam caindo no 

problema que Chevallard denomina de envelhecimento biológico e moral, pois se o 

saber a ensinar estiver distante do saber construído pelos teóricos, isso provocaria o que 

ele chama de envelhecimento biológico – conhecimento questionado a ponto de ser 

considerado inválido – e, consequentemente, surge o envelhecimento moral – 

conhecimento vulgarizado. Será que essas dificuldades não criam atritos entre 

professores, pais, alunos, especialistas, isto é,  entre todos que participam da noosfera?  

 Essa situação remete-nos a outros questionamentos: de onde vem o problema? 

Dos especialistas que, ao autorizar cientificidade ao objeto, deixam o saber sábio 

minado e, consequentemente, causando desconfortos na TD? Se levarmos em conta que 

a TD externa é operacionalizada pelos autores da noosfera, os quais sistematizam e 
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didatizam o conhecimento que vem dos cientistas ou das práticas sociais, não seriam 

eles responsáveis por permitir que esses problemas cheguem até os manuais didáticos? 

Ainda podemos aventar um questionamento: será que as semelhanças entre esses 

gêneros são tamanhas que dificultam o estabelecimento de conceitos e nomenclaturas, e, 

por conseguinte, a transposição didática dos gêneros que pertencem a um mesmo 

domínio discursivo? 

Dentre as flutuações operacionalizadas pela TD externa sobre o gênero 

propaganda no LD, encontramos aquelas referentes ao seu conceito e às nomenclaturas 

dadas ao objeto, ou seja, como os autores dos LD conceituam o gênero propaganda e 

como o denominam ao longo do tempo. 

Na tabela 03, a seguir, visualizaremos nossas reflexões: 

TABELA 03 
 

 

ANOS 

 

FORMALIZAÇÃO  

DE CONCEITOS 

 

NOMENCLATURAS 

1990 - Propaganda 

1991 - Propaganda 

1993 Definição de propaganda 

comercial 

Publicidade; anúncio; 

propaganda 

1994 - Publicidade  

1997 - Anúncio 

1998 - Anúncio 

1998 Definição de propaganda 

comercial 

Publicidade; anúncio; 

propaganda  

1999 Definição de propaganda e 

publicidade 

Propaganda, publicidade, 

anúncio. 

2002 -  Anúncio; Antipropaganda* 

2004 - Anúncio;  

2005 -  Anúncio; propaganda; 

publicidade. 

2005 -  Propaganda 

2006 Anúncio publicitário Propaganda; anúncio, 

publicidade. 

2006 Anúncio publicitário Anúncio, propaganda; 

2009 Propaganda;  Anúncio; propaganda; 

publicidade. 

2009 Anúncio publicitário Anúncio; publicidade, 

antipropaganda*. 

(*) Embora o LD não utilize o termo propaganda, a expressão antipropaganda surge em uma das 

questões, deixando transparecer que anúncio e propaganda são idênticos, já que os autores do LD ao 

elaborarem suas questões não disseram, por exemplo, crie um antianúncio, mas uma antipropaganda. 
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Ao analisar os LD dos anos 90 do século XX, verificamos que dos oito LD que 

trabalharam com o gênero do domínio discursivo publicitário, cinco deles não se 

preocuparam em apresentar conceitos sobre o gênero; apenas três entre os oito livros  

trabalharam com essa proposta. Vale salientar que desses três, dois apresentaram o 

conceito de propaganda comercial, e um se preocupou, no momento da conceituação, 

em marcar a diferença entre propaganda e publicidade. Contudo, pudemos atestar que 

nas análises, esses livros deslizaram por três nomenclaturas (publicidade, propaganda e 

anúncio), dando-nos a entender que os termos são sinonímicos.  

Quanto aos conceitos apresentados, dois se distanciam do saber científico (1993; 

1998 - 2º livro na relação descrita). Vale lembrar que esses livros são do mesmo autor, 

sendo que o último é uma revisão ampliada; cinco anos se passaram e a TD continua a 

mesma e com os mesmos problemas. Desses três livros, apenas um (1999) consegue se 

aproximar da cientificidade da propaganda. Veremos mais adiante uma abordagem 

sobre esse livro, isto é, como o conceito foi transposto e, consequentemente, analisar se 

ele se mantém nos exercícios. 

O LD de 1990, embora não apresente o conceito de propaganda ao aluno, 

elabora uma questão (como destacada em seguida) em que o discente é instigado a 

ativar seu conhecimento prévio para conceituar o que seja “desenho publicitário”.  

 

Valorize sua capacidade estudando desenho arquitetônico, mecânico e 

publicitário. Quais as diferenças entre esses ramos da profissão de desenhista? 

(questão 5, p.107) 

 

Para conduzir o professor a certo tipo de resposta, o LD apresenta como solução 

uma definição que se aproxima do saber científico: “Publicit. – rel. à publicidade. A arte 

de exercer uma ação psicológica com fins comerciais”. 

Outro LD que merece nossa atenção é o de 1994, pois em nenhum momento os 

autores na TD do gênero em questão fazem uso da palavra propaganda ou anúncio– só 

publicidade. Entretanto, para nível de ilustração, na questão 1 da página 32 (ver questão 

na página seguinte), os autores elaboraram uma pergunta em que mencionam a 

diferença entre publicidade comercial e campanha comunitária. Mas olhando para o 

anúncio e a definição apresentada por eles como proposta de resposta, não estaríamos 

mediante uma propaganda que veicula ideias? No momento da transposição, parece 
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haver um distanciamento com o saber científico. Vejamos como essa questão foi 

explorada pelo livro: 

 

 

 

 

 

Quando entramos no espaço das categorias dos LD, pós PCN, percebemos 

avanços significativos quanto ao conceito, pois eles parecem defender o termo anúncio 

publicitário; no entanto, a flutuação insiste em aparecer nas nomenclaturas. Essa 

segunda observação nos leva a indagar: não seria esse momento uma oportunidade para 

se vencer esses impasses, já que, nesse período histórico surgem os PCN como 

documento que orienta um ensino a partir de gêneros? Ou essa flutuação terminológica 

pode ser consequência dos gêneros em questão? 

Dentre os livros pós PCN que marcaram a diferença entre publicidade e 

propaganda e, nos exercícios, não conseguiram manter a distinção dos termos, destaca-

se o de 1999. Na abordagem do gênero, os autores marcam as diferenças entre 

propaganda e publicidade, esta última tomada como mensagem publicitária. Vejamos 

uma amostra abaixo: 



A transposição didática dos gêneros do domínio discursivo publicitário nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa: antes e pós PCN _______________________________Sandra Lima 

 

79 

 

 

 As mensagens publicitárias têm como principal objetivo convencer o 

consumidor a adquirir um produto ou um serviço. 

 “As propagandas distinguem-se da publicidade por veicularem ideias 

sobre política, religião, saúde ect”. 

 

LD - 1999 

 

Observemos que o primeiro comando da questão foi para que os alunos 

identificassem se o texto acima era uma propaganda ou um anúncio. Para os autores, 

essa abordagem parece relevante, especialmente, porque retoma a teoria explicitada por 

eles anteriormente. 

Entretanto, em outros exercícios (ver recorte na página 81) verifica-se que o LD 

antes de apresentar qualquer análise do anúncio, deixa claro o que seja um texto 

publicitário (vende produto ou ideia). Até esse momento, não sabemos se o texto 

apresentado por eles está enquadrado no gênero propaganda ou publicidade. É só a 
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partir da questão 5 (e) e na questão 6, que os autores utilizam a expressão “propaganda”. 

No entanto, o texto publicitário utilizado pelo LD não está veiculando ideia e sim 

produto – camisetas Angel. Tendo em vista esse movimento, observamos certo conflito 

na TD externa, pois os autores do LD foram enfáticos em demarcar a diferença entre 

propaganda e publicidade, contudo, nas análises cometem graves problemas ao 

denominar uma publicidade de propaganda, situação explícita nas questões 5 e 6: 

 

 

 

 

 

 

 Se os autores tivessem marcado a diferença e mostrado que a propaganda é um 

termo mais abrangente, como afirma Sadmann (2010), fugiriam de qualquer flutuação; 

porém como foi mostrado acima, eles afirmam que a propaganda se diferencia da 

publicidade por veicularem ideias sobre política, religião, saúde etc., mas nas atividades 

essas diferenças não foram evidenciadas. 

A questão aqui tratada por nós, não respeita à valorização de um livro ou outro, 

mas a dificuldade que há no interior dos LD em sustentarem as diferenças entre os 

gêneros que pertencem ao domínio discursivo publicitário. Poderíamos considerar, 

assim, questão que envolve, também, a hibridização dos gêneros. Esses fatores, por si 

só, dificultam o modo como o LD lida com a demarcação das semelhanças e diferenças 

entre certos gêneros. 

Diante dessa situação, poderíamos até conjecturar algumas possibilidades de 

tratamento do gênero no LD, de forma a resolver esse impasse de flutuações 

terminológicas, as quais obedeceriam às seguintes perspectivas: (1) domínios 

discursivos – diferença continua; (2) hibridização – homogeneidade dos termos; (3) de 
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propósito comunicativo – mesma funcionalidade; (4) estrutura composicional e 

funcionalidade– composição e função são a mesma; (5) sequências didáticas – 

agrupamento de gêneros – eles pertencem à mesma ordem, do argumentar, por exemplo. 

 Como podemos atestar, não é fácil resolver esse problema terminológico, pois 

quaisquer caminhos que, porventura, viemos a tomar, esbarraremos nas mesmas 

dificuldades. 

Essa descrição, evidentemente, funde pontos epistemológicos presentes em 

autores diferentes. 

Estamos, assim, mediante a dificuldade do que é transpor compor/fazer um livro 

didático. O problema de transportar conceitos do saber científico para o saber ensinado, 

de fato, não é simples. 

 Ao observar, ainda, a tabela da página 76, podemos averiguar que os LD, 

especialmente, dos anos 10, quando trazem o saber científico sobre o que seja uma 

propaganda, preferem destacar o conceito de anúncio publicitário, embora nas análises 

flutuem entre propaganda, publicidade e anúncio. 

O termo “texto publicitário” ou “anúncio publicitário” tem destaque nos LD, 

especialmente no livro de 2009 (2). Vejamos recortes desses termos no livro: 

 

 

 

 

Esse fator nos faz voltar à proposta de Marcuschi no tratamento com o gênero, 

isto é, abordá-los a partir de gêneros pertencentes ao domínio discursivo publicitário. 

Partindo desse posicionamento, questionamos: se os agentes da noosfera tomam o 

caminho proposto por Marcuschi de trabalhar com gêneros pertencentes ao domínio 

discursivo publicitário, não estariam eles com o mesmo problema, já que na lista de 

gêneros de Marcuschi, a publicidade, propaganda e anúncio são gêneros distintos? 
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Como diferenciá-los na TD externa, uma vez que todos têm as mesmas características e 

função? 

Segundo Marcuschi (2008), a caracterização dos gêneros são dadas a partir dos 

seguintes critérios: (1) forma composicional; (2) propósito comunicativo; (3) conteúdo; 

(4) meio de transmissão; (5) papéis dos interlocutores; (6) contexto situacional. 

Entretanto, o que diferenciaria uma propaganda de um anúncio? O teórico afirma que 

esse conflito surge devido ao propósito comunicativo ou função dos gêneros, 

provocando o que ele chama de intergenericidade - um gênero assumindo a função do 

outro.  

O LD de 2006 merece destaque porque foi o único que, ao trazer o termo 

anúncio publicitário, define-o com o mesmo conceito de propaganda apresentada por 

Sandmann (2010) de ver o termo de forma mais abrangente. Vejamos o recorte abaixo: 

 

 

 

Nessa perspectiva, na abordagem, os autores do LD tomam o anúncio como 

propaganda. Esse fato é tão marcado que os autores, no que chamam de “atividade de 

criação” retomam a questão, mostrando que “nem sempre as propagandas estão 

relacionadas à venda de produtos. Elas também veiculam ideias”. Diante disso, 

poderíamos afirmar que esse foi um dos livros que realizou a transposição didática sem 

nenhuma flutuação terminológica. Contudo, na seção “hora de falar” eles realizam uma 

questão com o seguinte comando: “Que tal demonstrar o que aprendeu sobre 

publicidade, analisando propagandas divulgadas pela TV?” Essa situação nos faz 

perceber que as flutuações insistem em aparecer. 

Quanto aos livros que não apresentaram conceitos de forma explícita sobre o 

gênero, parece que esses demarcam com clareza  o lugar teórico de onde estão falando; 

uma vez que deram preferência a uma das nomenclaturas, ausentando-se de qualquer 

tipo de flutuação terminológica. No entanto, a decisão por um termo não implica em 

ausência de problemas na TD no momento das análises/exercícios; uma vez que ao 



A transposição didática dos gêneros do domínio discursivo publicitário nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa: antes e pós PCN _______________________________Sandra Lima 

 

83 

 

facilitarem a teoria, os agentes da noosfera deixam transparecer a complexidade do 

tratamento com os gêneros do domínio discursivo publicitário.  

Enfim, com relação aos LD, antes e pós PCN, no tratamento de formalização de 

conceitos e uso de nomenclaturas, as flutuações insistem em aparecer nos LD, embora a 

tendência seja trabalhar com o conceito de anúncio publicitário ou propaganda. 

 

5.3 A COMPLEXIDADE DA FACILITAÇÃO DO SABER: O QUE FAZER COM 

O CONHECIMENTO TRANSPOSTO 

 

 Como pudemos ver na categoria anterior, a flutuação dos conceitos sobre o 

objeto propaganda foi evidenciada. Partindo desse ponto, nessa categoria, estaremos 

examinando dois pontos: (1) observar que termos vão aparecendo no tratamento com a 

propaganda e sua implicação; (2)  o que o LD objetiva com o conhecimento transposto. 

Não analisaremos as propagandas veiculadas pelos LD, apenas verificaremos de 

que forma a propaganda está sendo explorada pelos agentes da noosfera, ou seja, 

observar o que os agentes da noosfera querem ao transpor o conhecimento sobre 

propaganda (antes e pós PCN). Deseja-se discutir a função do gênero? As características 

composicionais? A criatividade vista nos textos propagandísticos?  As estratégias de 

argumentação? As tipologias textuais? A linguagem verbal e não verbal? Aspectos 

gramaticais? Figuras de linguagem? Aspectos discursivos? Gênero como pretexto para 

abrir unidades, cuja temática seja outra – gênero como pretexto?  

Diante dessas questões nos perguntamos: será que entre os agentes da noosfera 

há consenso sobre os assuntos que vão ser abordados com o gênero propaganda ou há 

uma diversidade de trabalho que levam os agentes a tomarem caminhos diferentes?  

De acordo com os nossos dados, vimos que os agentes da noosfera colocam em 

cena diversos termos que ora se complementam, ora se contradizem. A ideia aqui de 

complemento é visto no momento em que os autores utilizam algumas expressões 

pertencentes ao mesmo campo semântico para tratar da linguagem não verbal ou da  

verbal, a exemplo temos: (a) imagem, figura etc; ( b) termos verbais, enunciado verbal 

etc. 

Quanto à ideia de contradição desses termos evidenciados na TD, destacamos 

expressões como imagem, foto – para tratar da linguagem visual; Desenho – não fica 

explícito se estão tomando a propaganda como um desenho ou se está se referindo à 
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imagem da propaganda; ilustração – para tratar da imagem; texto e imagem – para 

diferenciar a linguagem verbal e não verbal – mas uma imagem não seria também um 

texto? 

Parece que tocamos em um ponto central destacado por Marcuschi (2008, p. 

164) “a questão central não é o problema da nomeação dos gêneros, mas a de sua 

identificação, pois é comum burlarmos o cânon de um gênero fazendo uma mescla de 

formas e funções. No geral, os gêneros estão bem fixados e não oferecem problemas 

para a sua identificação”.  

Mas, talvez a questão não seja assim tão fácil de ser vista como a propõe o 

estudioso, pois a identificação estaria relacionada, direta ou indiretamente, com a 

nomeação do gênero.  

Nesse sentido, torna-se compreensível, por exemplo, a flutuação terminológica. 

Esta parece se realizar, antes, no campo do saber sábio. No momento da transposição 

didática, revela-se algo externo a ela, a dificuldade que há naquele campo de saber de 

traçar limites e tratar bem a questão dos gêneros. Esse tratar bem esbarra em outro ponto 

fulcral, interna à própria complexidade da língua, que se manifesta na complexidade que 

é a composição de qualquer texto. 

Vejamos outro recorte de uma dessas interferências dos agentes na TD, um 

exemplo de dois LD antes PCN: 1993 e (1996
40

), de 1998 (momento de transição) e 

outro de 2006 pós PCN. No LD de 1996, os autores, ao mobilizarem os saberes 

advindos da prática social e do científico para realizarem a transposição didática, 

parecem confundir o aluno sobre a composição de uma propaganda, haja vista que em 

um primeiro momento chamam o texto de propaganda, depois de folheto, e a linguagem 

icônica de foto. Vejamos, a seguir, a propaganda e as questões (p. 1 e 2): 

                                                           
40

O LD não está inserido nos livros que trabalharam o gênero em uma unidade específica, mas está dentre 

aqueles da tabela « presença da publicidade » ;  trouxemo-lo à nivel de explemplicação por perceber nele 

um excelente recorte para o que estamos tratando. 
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Diante desse quadro, indagamos: não seria uma foto, um folheto e uma 

propaganda gêneros completamente diferentes? O folheto não estaria inserido na 

categoria de suporte? 

Quanto ao LD de 1998, momento em que o documento aparece no palco escolar, 

vimos que esse fenômeno de descaracterização do gênero na TD insiste nos livros. No 

exemplo acima, vimos que o gênero propaganda é denominado de “folheto”, mas, logo 

a seguir, veremos que ele é denominado de “desenho”. No entanto, vale destacar que 

esse anúncio já foi abordado no LD de 1993, e os autores denominaram-no de 

“anúncio”, como destacados nas propagandas a seguir: 
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1993 

 

1998 

 

1. De acordo com o desenho, no lugar 

das horas, o que marca o relógio do 

brasileiro? 

 

Já em relação a essa abordagem pós PCN, destacamos o livro de 2006. Nele, 

percebemos um movimento um tanto semelhante. Observamos a palavra “foto” como 

elemento que incorpora os elementos composicionais de um anúncio. 
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Quanto ao termo “texto” visto na questão 4, pode ser aceitável, já que no enunciado  

está atrelado a ambiguidade percebida no texto escrito; porém na última questão, os 

agentes mostram que texto e imagem são coisas completamente distintas. Vejamos o 

dado abaixo: 

 

 

No que respeita ao trabalho das propagandas pós PCN, percebemos que os 

termos que vão aparecendo são mais voltados para questões de estrutura do gênero, de 

função e de suporte. 

Quanto à segunda questão dessa categoria “o que se quer com o conhecimento 

transporto”, verificamos que na TD externa do trabalho com a propaganda, antes e pós 

PCN, temos dois movimentos que são idênticos, a saber: (1) estudo voltado para 

aspectos discursivos do gênero; (2) análise que direciona o olhar para o estudo da 
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linguagem verbal e não verbal. Já em relação ao tratamento voltado para questões 

linguísticas, a TD tende a ser diferente.  

No que respeita ao primeiro ponto, “estudo voltado para aspectos discursivos do 

gênero”, compreendemos que esse tipo de trabalho é extremamente necessário, haja 

vista estarmos frente a um gênero cujo propósito comunicativo é convencer, persuadir, 

indo ao encontro da função de linguagem conativa que lhe é peculiar.  

Com relação ao segundo ponto, “análise que direciona o olhar para o estudo da 

linguagem verbal e não verbal”, vemos também que é indiscutível entre os autores a 

necessidade de abordar a intersecção da linguagem verbal e não verbal dos anúncios. 

Dos 16 livros analisados por nós, a abordagem do gênero propaganda, em 15 (quinze) 

LD, volta-se completamente para analisar o impacto que essas linguagens podem causar 

no leitor. 

No entanto, faz-se necessário marcar a diferença histórica que acompanha a TD 

desses livros no trato com essas linguagens, pois antes PCN, temos uma transposição 

didática que se volta para abordar a linguagem verbal e não verbal, dando ênfase ao 

aspecto da criatividade. Já nos LD, depois dos PCN, a TD externa volta-se para essas 

linguagens com destaque nos aspectos composicionais do gênero propaganda. 

Nessa perspectiva, nestes LD, verificamos que muitos começam a trazer para o 

palco escolar discussões sobre a composição do gênero, reflexo da teoria esquematizada 

pelo estudioso Michael Bakhtin sobre gêneros discursivos: tema (aquilo que lhe é 

próprio), estilo (escolhas de linguagens) e forma composicional. Por esse caminho, o 

leitor é levado a fazer relações entre as partes para extrair do texto os vários sentidos 

que lhe são autorizados. Já os livros antes dos PCN, tendem a focalizar a leitura do 

gênero propaganda mais num plano global, ou seja, é o todo sendo tomado pelo leitor 

para que este confira significado ao texto propagandístico. 

Entretanto, a TD antes e pós o documento oficial, mesmo com abordagens 

diferentes, objetiva preparar o leitor para que este leia uma propaganda, analisando a 

linguagem que é lhe peculiar, ou seja, observar como a linguagem verbal e não verbal se 

encontram, como se comunicam. 

Não estamos, com isso, afirmando que as análises são feitas com 

superficialidade ou profundidade, só constatamos que o trabalho existe e que ele 

caminha em uma única direção: preparar o aluno a ler a intersecção dessas linguagens. 
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De acordo com Paz (2011), a linguagem publicitária utiliza e potencializa as 

possibilidades da linguagem. É corrente o uso de signos não verbais ou icônicos como 

uma grande força de expressão e persuasão. Há propagandas que se bastam somente 

com ilustrações, há outras em que a presença da força verbal é necessária. Ainda, 

segundo a autora, a ilustração ganhou uma importância fundamental na composição das 

propagandas, de modo que, em sua grande maioria, ela se faz presente. Essas 

características fazem da propaganda um universo multissemiótico que a torna mais 

sedutora, já que explora, no sujeito, percepções cognitivas diferentes que mexem com as 

cores, letras, cheiros, gostos etc. Logo, é necessário considerar, na construção de 

sentidos de um texto dessa natureza as marcas não linguísticas que podem dar sentido e 

unidade aos textos propagandísticos. 

Deste modo, a partir da tabela, comparando a abordagem da propaganda antes e 

pós PCN, vemos que parece haver consenso entre os autores, que fizeram a TD desse 

gênero, sobre a relevância de analisar a linguagem da propaganda e o seu 

entrelaçamento com as várias semioses presentes nesse texto, uma vez que se não 

houver a compreensão dessa relação, não há como termos uma leitura global e 

minuciosa da mensagem dos anúncios que a utilizam, exceto no caso de publicidades 

que fazem uso apenas de uma linguagem, seja a verbal ou a não verbal, como é o caso 

do LD de 1990, o qual tem um olhar apenas para a leitura do texto verbal do anúncio. 

 Vale ressaltar que na leitura dessa linguagem verbal e não verbal, os autores, na 

TD, conduzem os alunos a perceber a criatividade desses anúncios e a mensagem 

expressa. A palavra criatividade é muito marcada nos LD antes PCN.  Que fatores, 

internos ou externos, levariam à recorrência desse termo nos LD antes dos PCN? É uma 

questão que merece, em outra situação de estudo, uma análise aprofundada. Vejamos 

abaixo outros exemplos de texto marcados pela presença do referido termo: criatividade. 
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Sobre a primeira propaganda, a pergunta exposta no LD é: (1) Esta mensagem 

sobre a utilidade do telefone é criativa ou não? Por quê? 

Em relação à segunda propaganda, foram elaboradas suas questões: (1) Vamos 

analisar o texto desta mensagem. Como é apresentado o chocolate? Que jogo de 

palavras foi feito com os substantivos garoto e pedaço? (2) Observe atentamente o 

visual da mensagem. Você acha que ele atrai o público? Por quê? 

A unidade sobre propaganda no referido LD já se inicia com uma propaganda, 

destacando-se o assunto privilegiado que seria “A relação entre o verbal e o visual”. A 

questão destaca duas categorias linguísticas, “mensagem” e “criatividade”. A noção de 

criatividade é especificamente difícil de ser compreendida, pois o LD não explora as 

características de uma mensagem criativa que, no caso, está mais forte na relação da 

palavra saudade e saúde. Há de uma para a outra, o que chamamos de reserva 

homonímica.  Com isso, não há uma exposição sobre os saberes que fazem da 

propaganda um texto caracterizado por trabalho específico.  

É uma propaganda de muita sutileza na questão sobre a “criatividade”, e as 

perguntas, ao que nos parece, são muito gerais. Não há uma indagação forte que faça 

prevalecer à relação entre a linguagem verbal e visual. O LD faz recorrer à palavra 

“visual” sem, contudo deixar claro o que seja. O que seria o visual, afinal? O desenho, a 

cor, o tamanho das letras, dentre outros? Do mesmo modo, é a palavra “mensagem” 

recorrente nesse LD. 
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 Como já foi dito, o trabalho da intersecção dessas linguagens no plano 

composicional é uma abordagem que segue os padrões dos PCN. Nessa perspectiva, a 

propaganda é vista como um texto que tem sua formação, e cada parte que lhe constitui 

tem seu significado, mas todos juntos trabalham para agir no leitor certa atitude. 

Dizendo de outro modo, a TD, depois dos PCN, ao fazer a abordagem da propaganda, 

além de apresentá-la no LD como gênero textual, age através da abordagem dos 

seguintes elementos: suporte, logomarca (logotipo), slogan, veículo, função, observando 

assim, como se dá a relação de complementaridade entre as linguagens. Vejamos abaixo 

específicos recortes extraídos dos livros. 

 

 

 

 

 

 

Em se tratando dos níveis de análise linguística a partir do gênero 

propaganda, os agentes da noosfera, antes dos PCN, parecem mostrar que não têm 

interesse por questões dessa natureza. Essa realidade parece desfazer a ideia de que 

antes PCN tudo é usado como pretexto para se discutir gramática. Se isso ocorre com 

outros gêneros, não é do nosso interesse; mas com a propaganda, de modo geral, a 
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proposta parece não ser interessante na TD. Contudo, isso não significar dizer que 

nenhum desses livros fazem o movimento contrário, como é o caso do livro de 1997.  

Vejamos abaixo quais dos dois aspectos (gramática ou figuras de linguagem) 

chamam mais a atenção dos autores dos LD quando apresentam o estudo da 

publicidade.  

Tabela 04 

ANOS:  

1990-1999 

8LD 

 

GRA. 

 

FIG 

LING. 

ANOS: 

2000-2009 

8LD 

 

GRA. 

 

FIG 

LING. 

1990 - - 2002 x x 

1991  x 2004 - - 

1993 - - 2005 - - 

1994 - - 2005 x - 

1997 x - 2006 x - 

1998 - - 2006 x x 

1998 x x 2009 - - 

1999 x - 2009 x x 

 

Dentre os assuntos gramaticais abordados temos: estrutura da palavra; processo 

de formação de palavras; período simples; concordância nominal e verbal, regência 

orações coordenadas e subordinadas.  

Ao analisar alguns livros, percebemos que o ponto gramatical mais discutido 

quando se faz uso da propaganda é o estudo do modo imperativo. Há livros que 

reservam a unidade para discutir os aspectos gramaticais, para depois seguirem com 

uma longa abordagem sobre o modo imperativo. Diante desse fato, pergunta-se: a 

abordagem sobre o modo imperativo é acentuada por que o verbo que constitui a 

linguagem publicitária sempre está no modo de ordem, de pedido? Vemos um jogo 

entre o trabalho com os aspectos linguísticos e questões de ordem textuais se fundindo. 

Outro fato que tem chamado nossa atenção é o trabalho desenvolvido pelos LD 

dos anos 90. É recorrente o trabalho entre a propaganda e as conhecidas “figuras de 

linguagem”. Talvez isso de deva ao movimento da “Teoria da Comunicação” presente 

na década de 90, que dava atenção ao tratar com as figuras de linguagem. 

Contudo, esse distanciamento nos dois eixos, gramática e figuras de linguagem, 

parece estar sendo dissolvida nos anos 10 do século XX, haja vista que essa “mistura” 

pode ser observada em quatro livros (2002; 2006; 2009).   
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5.4 NATUREZA DAS PROPAGANDAS: O QUE PROPAGAM 

 

 Na tabela abaixo, observaremos a natureza da propagação dos textos 

publicitários predominantes nos LD: 1. propagandas que anunciaram produtos; 2.  

propagandas que propagaram ideias; 3. a presença ou não de um discurso atravessado 

por textos em prosa ou em verso que responsabilizam a publicidade pelo consumismo 

da sociedade. 

 

Tabela 5 
 

CATEGO 

RIAS 

ANOS: 8LD 

PRODU 

TOS 

IDEIAS TEX 

TOS 

CATEGO 

RIAS 

ANOS: 8LDs 

PRODU 

TOS 

IDEIAS TEX 

TOS 

1990 1 0 3 2002 16 6 2 

1991 5 0 1 2004 1 1 0 

1993 3 4 1 2005 0 1 0 

1994 1 1 5 2005 5 3 3 

1997 4 0 1 2006 1 3 2 

1998 1 2 0 2006 9 4 0 

1998 6 5 2 2009 6 4 4 

1999 7 6 3 2009 11 9 5 

 

Concentrando-se nos dados descritos na tabela 05, é possível visualizar que a 

presença de textos cujo objetivo é responsabilizar o discurso publicitário pelo 

consumismo faz com que a recorrência de propagandas seja menor (1990 e 1994), 

mesmo que, ao compararmos os LD dos anos 90 e os dos anos 10, observemos que esse 

tipo de discurso parece não ser relevante para certos tipos de LD (como é o caso dos LD 

de 2004 e 2005).  

Com relação ao trato de propagandas de ideias, parece haver um tipo de 

crescimento nos LD dos anos 10 em que ocorre uma presença mais significativa, 

mostrando que estão quase em pé de igualdade com a presença de produtos. Vale 

destacar que em um dos LD, mais precisamente o de 2005, os autores só utilizaram uma 

propaganda, mas na escolha, preferiram fazer a TD de propaganda de ideias a produtos. 

Diante da tabela abaixo, observamos que o trabalho com a propaganda é 

orientada sob perspectivas diferentes. 

 Há estudos que se concentram em “propagar” uma espécie de conscientização 

em relação a qualquer assunto de interesse da sociedade; nesse estudo estão os LD que 
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propagam ideias. Há àqueles que trabalham para destacar os males do consumo 

proporcionados pelas propagandas de produto; nessa linha de busca temos os LD que 

recorrem a textos literários e não literários. E temos aqueles que em sua TD preocupam-

se em analisar propagandas que tem como foco a propagação de certo produto.  Estes 

não estão preocupados em mobilizar a população para certos tipos de posicionamento 

crítico, isto é, se ela é boa ou má, mas com ênfase na comercialização de um 

determinado produto. 

Ao primeiro, nomeados de transposição de propaganda de “propagação de 

ideias”; ao segundo, de transposição de propagandas de “propagação de produtos”. 

Quanto ao predomínio de propagandas que propagam produtos nos LD antes/pós 

PCN, não significa dizer que estamos lidando com a acepção de que os LD propagam 

produtos, como se o fizessem de modo proposital. Compreendemos que a propaganda é 

um texto que faz parte da vida do homem em sociedade e o trabalho com esse gênero a 

partir dessas sequências não pode deixar de ser abordado. Abandoná-lo é, por sua vez, 

fechar os olhos para um tipo de texto com o qual os sujeitos se imbricam diariamente. 

Ao trabalhar com a propaganda de produtos, é possível, ainda, explorar a forma como o 

gênero é configurado e demais trabalhos com a linguagem que o trato com o texto 

permite.  

Quanto à TD que tem como foco anúncios que exprimem ideias, de certa forma, 

podemos conjecturar que o LD assume certa posição ideológica. Eles preservam um 

conjunto de pensamentos que vão orientar o aluno para se colocarem em uma posição 

crítica mediante “o consumismo”. A ideologia do consumo versus a ideologia que 

reconhece os efeitos que o consumo é capaz de produzir
41

. 

Com relação à discussão sobre os “perigos da publicidade”, verificamos que 

antes dos PCN, parece haver entre os agentes da noosfera certo tipo de ideia de que é 

necessário um número expressivo de textos que mostram ao aluno a vilã do 

consumismo: os textos do domínio discursivo publicitário. Entretanto, isso não significa 

dizer que há pouca análise dos efeitos de sentido do texto propagandístico por parte dos 

autores dos LD. Eles somente utilizam os textos com a intenção de preparar o aluno 

                                                           
41

Não nos aprofundamos na concepção e estudos sobre a noção de ideologia. Mas, de uma maneira geral, 

ela é entendida aqui a partir do que anuncia (DISCINI, 2005, p.62, apud CHAUÍ 1984, p.113): « A 

ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e de normas ou 

regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar, o que 

devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e 

como devem fazer ». 
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para entender as formações discursivas
42

que estão entrelaçadas no processo de produção 

de sentidos na sua relação com a ideologia 

Quanto aos livros pós PCN que discutiram essa temática, destacamos o de 2005. 

Na página 185 desse LD, encontramos uma questão que envolve de forma direta a 

discussão  de que a propaganda está sempre interligada ao tema consumo. O objetivo  da 

questão é levar o aluno a perceber que a publicidade embora crie essa necessidade, ela 

ainda assim não é responsável pelo consumo, pois só quem consume é quem tem 

condições, a propaganda  cria um falso ideal de felicidade para quem acha que pode 

comprar. Esse ponto de vista confirma o pensamento do publicitário David Olgivy 

(apud CARVALHO, 2007), pois para ele, a publicidade ao invés de influenciar apenas 

reflete os costumes sociais de uma sociedade consumista. Eis a questão do livro: “Você 

acha que a publicidade cria necessidade de consumo que antes não existiam? Se sim, 

justifique sua resposta”. 

De certa forma, os livros didáticos que se reservaram a usar esse tipo de material 

parecem conceber a ideia de que a esfera publicitária não é a grande vilã do 

consumismo, uma vez que o consumidor é um sujeito que tem o poder de posicionar-se 

frente aos apelos. 

Quanto a essa questão, vale ressaltar que mesmo o LD de 1990 apresentando três 

textos que falam sobre os efeitos provocados pelo consumismo em excesso, há uma 

questão (11, pág. 111) em que os autores parecem se contradizer, uma vez que a 

pergunta (ver abaixo) quebra a ideia de que a publicidade é a vilã da história, pois 

mesmo que ela tenha sua relevância no contexto sócio político, só quem compra é quem 

tem poder aquisitivo elevado. 

 

Por que, segundo o texto, as compras de impulso só ocorrem da classe média para 

cima? 

Resposta: Porque da classe média para baixo não há dinheiro suficiente. 

 

Entretanto, mesmo ocorrendo uma diminuição de textos que responsabilizam a 

publicidade pelo consumismo da sociedade, verificamos que entre os agentes da 

noosfera, parece ser incontestável a ideia de que publicidade e consumismo andam 

                                                           
42

Não nos prendemos à noção de formação discursiva sob uma perspectiva epistemológica como 

anunciada pela Análise do Discurso de viés francês. 
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juntos. Por isso a importância de apresentar textos dissertativos sobre a questão para dar 

um maior embasamento argumentativo sobre os apelos da propaganda, seus jogos 

apelativos e sua influência na sociedade. 

Diante dessa realidade nos perguntamos: por que os LD preferem os produtos às 

ideias? Será que no momento da TD desse gênero, os autores foram induzidos pela ideia 

de que o material didático, ao refletir a realidade extraescolar do discente, traz consigo 

uma diversidade de anúncios que anunciam produtos, haja vista que eles são mais 

presentes no mercado? Contudo, outra questão nos instiga a refletir: será que os autores 

LD ao concentrar a TD em um número maior de anúncios que propagam ideias não 

iriam de encontro à proposta de lei que objetiva impedir o uso de anúncios em LD, já 

que não haveria merchandising de produtos?  
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo trabalho científico “exige” uma “conclusão”, metaforizados através de 

expressões como “considerações finais” ou, até mesmo, “à guisa de conclusão”. Não é 

fácil desenhar as considerações finais de uma pesquisa, posto que as poucas linhas que 

geralmente são dedicadas a ela devem dar conta das questões elaboradas e investigadas. 

No corpo inteiro do trabalho, as conclusões se esparramam, pois, provavelmente, em 

cada parágrafo, insiste um traço de conclusão das ideais ali expostas.  

São razões dessa natureza que deixam, muitas vezes, o “à guisa de conclusão” 

com face de faltante. Sempre faltará qualquer coisa que seja. E é nesse faltante, 

entremeado de perguntas por fazer e a responder que buscaremos considerar, 

finalmente, algumas ideias que pululam desta dissertação. 

Analisando a inserção da publicidade em 16 livros didáticos, situados em anos 

diferentes, dos quais 8 foram dos anos 90 do século XX, e 8 dos anos 10 do século XXI, 

vimos que não é fácil trabalhar com textos do domínio publicitário no espaço didático, 

especialmente com gêneros desse domínio cujas características gerais podem ser 

descritas: situado histórico-socialmente, marcado pela densidade metafórica que lhe 

constitui e pelas multissemioses. Pensando bem, a Transposição Didática com qualquer 

gênero textual não se realiza de modo tão confortável; pois é a questão da leitura e 

escrita que estarão ali sendo evocadas. 

Um texto situa-se historicamente e, sendo assim, podemos considerar que há 

propagandas nos LD que estão fora de circulação. Essa questão deixa, por vezes, a 

labuta com o LD nas mãos do professor – cuja posição é aquela do “saber a ensinar”. 

Assim, a TD, ao diferenciar saber científico de saber escolar provoca no educador a 

capacidade de exercer certa vigilância epistemológica, pois ela é 

[...] uma ferramenta que permite recapacitar, tomar distância, 

interrogar as evidências, pôr em questão as ideias simples, desprender-

se da familiaridade enganosa de seu objeto de estudo. Em uma 

palavra, é o que lhe permite exercer sua vigilância epistemológica. 

(CHEVALLARD, 1991, p.16). 

 

Mesmo sabendo que nem tudo que é transformado e colocado nos documentos e 

livros didáticos seja, como costumeiramente se pensa, proveitoso para os alunos, não 
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quer dizer que um gênero textual ao entrar no LD possa ser objeto de estudo e análise, 

especialmente, se levarmos em conta a situação pedagógica e histórica dos professores, 

pois o saber-fazer sempre perpassa os livros didáticos –  material de ensino e central no 

espaço escolar. 

A teoria da transposição didática, como visualizamos, embora não seja uma 

conjectura que tenha se originado no campo das discussões linguísticas, serve como 

modelo para essas e outras esferas que vão além dos estudos didáticos da matemática, 

possibilitando as pessoas que estão engajadas nas diversas áreas do ensino uma prática 

pedagógica mais reflexiva e questionadora. 

Ao examinar  a  forma  como os saberes científicos sobre a publicidade  se 

manifestam na transposição didática no LD, antes e após os PCN; vimos que o saber 

sábio ao entrar no espaço didático, refletia certas dificuldades operacionalizadas pelos 

agentes da noosfera. 

A transposição didática sobre a “publicidade” – escorregamos também na 

terminologia da “coisa” – nos livros didáticos mais atuais, direcionou seu olhar, 

comandados pelos PCN e, provavelmente, muito mais pelo que se compreende nele, 

para um ensino voltado para os gêneros.  É interessante conservar como termos 

específicos dos estudos dos gêneros como gênero e suporte estão presentes nos livros 

didáticos dos anos 10. Esses termos não aparecem em livros da década de 90, o que é 

compreensível, visto que o conhecimento científico – saber sábio – do campo da 

linguística sobre os gêneros textuais se vivifica nos LD sob a orientação dos PCN. 

Os agentes da noosfera, no momento da TD externa, ao trazerem o 

conhecimento sábio para os manuais de ensino, tentam facilitar os saberes científicos 

para serem compreendidos. Ao observar essa transformação no gênero propaganda, 

percebemos que, ao longo do tempo, há um flutuação terminológica de  conceitos e uma   

complexidade para  facilitar o conhecimento em torno dos gêneros do domínio 

discursivo publicitário. 

Em nossas análises percebemos o quão é escorregadio delimitar e nomear um 

gênero textual. O atravessamento da nomeação explode os limites da coisa nomeada: 

propaganda, publicidade, anúncio etc. Essa questão foi vista na lida com as 

possibilidades que os autores mostraram em dizer de diferentes maneiras o mesmo texto 

com o qual estavam lidando.  
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Vimos, também, que até a famosa e nova questão do “suporte” se confundia com 

o gênero textual em questão, como foi o caso da palavra “folheto”. 

Outro fato que nos chamou atenção diz respeito à  natureza caracterizadora da 

propaganda enquanto lugar de propagar ideias ou produtos. Não se quer defender que os 

LD propagavam, ao pé da letra produtos, cuja intenção era colocar-se como 

merchandising. Quando falamos da propagação dos produtos, algo estava e está por trás, 

é a característica do gênero que entrava como questão. Dizendo de outro modo, buscou-

se “didatizar” o gênero e suas características. No que propagavam ideias, os gêneros 

textuais buscavam levar o aluno a uma reflexão sobre os valores que caracterizem a 

sociedade de consumo. 

Nesse sentido, podemos destacar o LD como um “gênero” (suporte?) que, em 

larga medida, é carregado de ideologias e sujeitos – discussões que não foram 

destacadas, posto não estarmos direcionado para elas, o que já seria outro trabalho. 

Nesse ponto, podemos verificar que o livro didático pode ser considerado, no 

tratamento da propaganda ou dos gêneros textuais do domínio publicitário, como 

provocador de uma posição crítica de certos discursos que circulam a vida do sujeito. 

Cabe, então, ao professor, de certa forma, reconhecer que certos discursos se 

manifestam e se “materializam por meio não apenas do recorte temático e figurativo do 

mundo, mas também pelo modo de usar os temas e figuras” (DISCINI, 2005, p.60).  

A publicidade, além de apresentar o texto verbal, é um excelente material para  

altercação, haja vista que as imagens criam na sociedade um espaço “vivo” seja de 

discriminações ou alienações, de verdades ou mentiras e os alunos deverão estar 

inseridos em movimentos educacionais que lhes proporcionem competências para lidar 

com questões de cunho ético, social e moral. 

Ao analisar os efeitos da TD antes PCN, vimos que os autores de livro didático, 

na maioria das vezes, embora não se concentrassem nas diversas manifestações 

metafóricas e metonímicas da linguagem no trabalho com a propaganda, a  palavra 

criatividade era abordada com frequência. Já em relação aos livros pós PCN, a 

abordagem concentrava-se em discutir aspectos estruturais do gênero.  

Quanto às análises que apresentaram o papel da Transposição Didática no  

trabalho com esses textos no LD, percebemos seu reflexo de forma muito acentuada 

tanto na complexidade da facilitação dos saberes quanto nos conceitos apresentados. 
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Nossa pesquisa não é a última palavra sobre os dados, tampouco sobre nosso 

corpus, preferimos que seja um espaço de problematizações, questionamentos, os quais 

em outra situação ou em outro trabalho a investigação pode ser mais intensa. 

Segundo Louis Quesnel (LOUIS QUESNEL apud, CARVALHO, 2007, p..162):  

 

A publicidade se assemelha à Igreja e à escola por sua importância 

social, por seu papel de formadora de opiniões. Mas, enquanto essas 

duas instituições parecem perder terreno na formação de mentalidades 

das sociedades modernas, a publicidade tem seu poder ampliado, 

sobretudo pela forma como usa a linguagem.  

  

Uma vez que o educando chega à instituição de ensino trazendo consigo uma 

visão de mundo com uma multiplicidade de valores, o papel da escola deverá ser 

significativo, a fim de que o aluno intensifique sua visão de mundo, ou a re-signifique, 

como diz Motta-Roth (2006, p.160).    

A análise nos dá condições de percebermos a evolução histórica sob uma 

perspectiva “longitudinal” (diacrônica?), do ensino. A transposição didática dos gêneros 

do domínio discursivo publicitário nos livros faz-nos perceber como o saber sábio e a 

forma como ele vai sendo construído/reconstruído, promove mudanças significativas no 

processo ensino-aprendizagem.  

Com relação às contribuições da pesquisa, observamos que as reflexões em 

torno dos gêneros do domínio discursivo publicitário no LD são de grande relevância 

tanto para aqueles que estão imbricados com o processo de ensino-aprendizagem, bem 

como para os agentes da noosfera e aqueles que dão cientificidade ao conhecimento. 
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