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RESUMO 
 

 
 
 

A presente dissertação constitui um relato de investigação científica 
desenvolvida, por mim, no Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, com 
o propósito de analisar, a partir da perspectiva dialógica, como o gênero publicidade 
e propaganda (GPP), de divulgação para o consumo, adquire a funcionalidade de 
divulgação cultural no manual didático. O corpus para essa investigação é composto 
por quatorze (14) textos retirados dos manuais Português: linguagem (1998), de 
Cereja e Magalhães, e Viva Português (2008), de Campos et al - ambos 7ª série/8º 
ano. Trata-se de um estudo que apresenta, no primeiro momento, uma discussão a 
respeito dos gêneros discursivos, sendo os postulados de Mikhail Bakhtin o principal 
referencial teórico. Ainda nesse momento, o estudo identifica o que prescrevem os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa (LP) acerca dos 
gêneros, configurando, assim, uma proposta de ensino. No segundo, analisa o 
processo de deslocamento: da divulgação para o consumo à divulgação cultural, 
considerando conceitos bakhtinianos e outros discutidos nos estudos da pós- 
modernidade, como representação e identidade. No terceiro momento, analisa a 
utilização do GPP no manual didático, observando a aplicabilidade, ou não, do que 
prescrevem os PCN de LP para o ensino de língua. Nesse momento, considera 
recursos semânticos, linguísticos e discursivos, em especial, a polissemia. O estudo 
configura a defesa da tese de que os manuais de Língua Portuguesa precisam 
perseverar em (re)formulações que atendam às propostas de ensino de língua 
pautadas na discursividade. 

 
Palavras-chave: gênero discursivo - GPP; divulgação para o consumo; divulgação 
cultural; manual didático. 



ABSTRACT 
 

 
 
 

This present dissertation consist an report of scientific research developed by 
me, the Master of Arts, Languages and Representations, with the purpose of 
considering, from the perspective of dialogue, such as gender Advertising expenses 
(GPP), disclosure to the consumer, acquires the functionality of cultural 
dissemination in  the  manual  teaching.  The  corpus for  this  investigation Consist  
of fourteen (14) Portuguese texts taken from the manual: language (1998), Cherry 
and Magellan, Portuguese and  Living (2008), Campos et al -  both 
grade 7 / 8 grade. It is a study that shows, at first moment, a discussion of genres, 
and Mikhail Bakhtin's  postulates the  main theoretical  framework.  Even at  that  
time the     study identifies     the prescribing     the National     Curriculum 
Parameters (PCN) Portuguese Language (LP) of the genders, 
setting thus an education    proposal.    In    the second, examines     the     process 
of displacement: from  Advertising   for   consumption of cultural   diffusion, and 
others considering Bakhtinian concepts discussed in studies of post - modernity as 
representation and identity.  In  the third  moment,  it  explores the  use  of GPP in  
the teaching manual,    observing    the    applicability or otherwise    of prescribing 
the NCP LP for teaching language. At this moment, consider semantic resources, 
linguistic and discursive, in particular, polysemy. The study sets up the  thesis that 
the manuals need to persevere in the Portuguese Language (re) formulations that 
attendet the proposes language education guided by the discursive. 

 
Keywords: gender discourse - GPP; advertising to consumption; cultural 
dissemination; teaching manual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

Somos seres de linguagem. Essa carrega consigo a expressividade – vista 

como atitude valorativa dos sujeitos – e pode ser considerada como atividade 

vinculada à dimensão da vida. Como fruto do trabalho dos homens, a língua é a 

materialização verbalizada da linguagem humana. Portanto, é um sistema 

linguístico-ideológico que se materializa para referenciar o mundo e representá-lo. 

Bakhtin (1997a) diz que os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem. Para o autor, os enunciados e seus tipos, ou seja, os 

gêneros discursivos, são o retrato dos usos em várias atividades humanas que vão 

se constituindo com estilos, temas e formas específicas para serem usados em 

situações também específicas. 

A noção de gêneros discursivos, e as análises que os envolvem, tem se 

tornado objeto de reflexão de várias vertentes teóricas. Ao longo dos tempos, desde 

a antiga retórica e poética, esse estudo tem atravessado diversos campos do saber, 

tornando-se uma temática discutida, principalmente, pelos estudiosos da linguagem. 

A progressão discursiva de temáticas variadas ocorridas em ambientes 

acadêmicos está interligada às revoluções científicas e tecnológicas e, 

consequentemente, às mudanças de paradigmas de (re)produções que 

transformaram (e transformam) a vida cotidiana dos sujeitos. 

A partir da década de 1940, a educação brasileira é impactada pela evolução 

nos padrões de comunicação e informatividade, fato que contribuiu para mudança  

de conceitos diversos, dentre eles, o de aprendizagem. Segundo Carneiro (1998, p. 

09), numa proposta inovadora de construção do saber, a educação parte da ideia de 

conteúdo aprendido para a noção de capacidade ligada a mudanças. Assim, ela é 

impulsionada a buscar novos paradigmas tendo em vista a lição do “pensar, criar, 

imaginar”, e não apenas memorizar. 

Envolvido com tais mudanças, o Ministério da Educação (MEC) se articula, 

também, organizando a coordenação do livro didático; entretanto, é a partir de 1985, 

com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que os manuais passam por 
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maiores análises/críticas considerando o processo de ensino aprendizagem como 

um projeto de formação do sujeito. Com a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), em 1998, a educação “degusta” novos sabores, uma vez que os 

parâmetros provocam debates a respeito da função da escola, do como/para que 

aprender, de como construir um ambiente escolar voltado para a formação de 

sujeitos participativos socialmente. Essa discussão põe em questão, também, o 

ensino de língua alicerçado e desenvolvido na normatização, nos exercícios de 

decodificação de conteúdos. 

Pensando nessa conjuntura que envolve linguagem, língua, gêneros 

discursivos, educação, manual didático e ensino, formulei uma pergunta de 

pesquisa: como o gênero publicidade e propaganda (GPP) é trabalhado no manual 

didático, uma vez que nele o GPP adquire a funcionalidade de divulgação cultural? 

Construí uma proposta que visa, enquanto objetivo geral, analisar, a partir da 

perspectiva dialógica, como o gênero publicidade e propaganda adquire a 

funcionalidade de divulgação cultural no manual didático. 

A hipótese que norteia a investigação parte do pressuposto de que o GPP, 

que é da ordem do discurso para o consumo, no manual didático, ainda é pouco 

trabalhado como estratégia discursiva para divulgação cultural, ou seja, como 

proposta que considera os recursos linguístico-semântico-discursivos da linguagem. 

Para empreender a análise a que me propus, instituí um corpus a partir de quatorze 

(14) anúncios publicitários retirados de dois manuais didáticos: Português: 

linguagem, de Willian Cereja e Thereza Magalhães (1998), e Viva Português, de 

Elizabeth Campos et al (2008) – ambos da 7ª série/8º ano. 

Metodologicamente falando, essa investigação parte da fenomenologia 

dialética que, para Kosik (2002, p. 20), é a busca do pensamento crítico para se 

compreender a “coisa em si”, sistematizando questionamentos que tendem a levar à 

compreensão de uma realidade, de uma atividade “prático-sensível”. Ainda para o 

autor, a dialética não considera os produtos fixados, o mundo das representações e 

do pensamento comum, mas submete-os a um exame, a fim de que as formas 

reificadas do mundo objetivo e ideal sejam diluídas, percam sua fixidez, 

“naturalidade e pretensa originalidade, para se mostrarem como fenômenos 



11 
 

 
 
 
derivados e imediatos, como sedimentos e produtos da práxis social da humanidade 

(KOSIK, 2002, p. 21). 

A dissertação está organizada em cinco (05) capítulos, a saber: no capítulo I 

constituo a introdução. No capítulo II, traço uma discussão a respeito dos gêneros 

discursivos, tendo como principal referencial teórico os postulados de Mikhail 

Bakhtin. Identifico, a seguir, o que prescrevem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Portuguesa acerca desse tema de estudo. No capítulo III, analiso o 

processo de deslocamento que ocorre quando o gênero publicidade e propaganda, 

que é de divulgação para o consumo, passa a ser utilizado, no manual, para 

divulgação cultural. Para essa análise, considero conceitos bakhtinianos como, por 

exemplo, de exotopia, excedente de visão, ato responsável e responsivo; considero, 

também, conceitos bastante discutidos nos estudos da pós-modernidade, como 

representação e identidade. Nesse dialogismo, busco assinalar como tal 

deslocamento pode contribuir na constituição dos interlocutores, tornando-se uma 

possibilidade de dizer do manual didático. 

No capítulo IV, meu empreendimento é analisar a proposta do manual ao 

efetivar uma divulgação cultural quando utiliza o anúncio publicitário. Além de 

continuar considerando conceitos e pensamentos bakhtinianos, pontuo alguns 

recursos linguístico-semântico-discursivo, havendo maior recorrência ao recurso da 

polissemia. Essa é uma propriedade onde as palavras apresentam significados 

diferentes, esclarecidos conforme contexto; compreendendo isso, entende-se a 

preferência dos publicitários em recorrer ao recurso polissêmico. Ainda nesse 

percurso, analiso a aplicabilidade, ou não, do que prescrevem os Parâmetros de 

Língua Portuguesa a partir das propostas apresentadas nos manuais, ou seja, das 

questões constituídas frente aos anúncios. Com isso, demarco a perspectiva 

assumida por eles na constituição de uma divulgação cultural. 

Por fim, no capítulo V, apresento as considerações finais acerca do trabalho, 

aproveitando para justificar a relevância deste para os estudos linguísticos em sua 

relação dialógica com a sociedade, com a produção de sentidos, e com tantos  

outros temas que envolvem linguagem, língua e ensino. Após as referências que 

fizeram parte do estudo, seguem, nos anexos, os textos que compõem o corpus da 

investigação. Espero que a discussão levantada aqui ultrapasse os limites da 
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academia e, de alguma forma, alcance a vida cotidiana, os espaços 

escolares/pedagógicos e, especialmente, as novas configurações dos manuais 

didáticos para o ensino de língua. 
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2 DOS GÊNEROS DISCURSIVOS AOS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
 
 

Toda época, em cada uma das esferas da vida e da realidade, 
tem tradições acatadas que se expressam e se preservam sob 
o invólucro das palavras, das obras, dos enunciados, das 
locuções. 
MIKHAIL BAKHTIN (1997a) 

 

 
Tudo no mundo é fruto de interação. Há uma interdependência entre o “eu” e 

o “outro” para haver a existência, para os sujeitos tomarem posse do seu ser. 

Bakhtin diz que a comunicação acontece de forma verdadeira quando dois sujeitos 

interagem, por isso, o meio mais eficaz para esse acontecimento é através da 

linguagem. Essa traz consigo tradições, ideologias, pensamentos de homens e 

mulheres que se interrelacionam e atuam culturalmente nas esferas da vida e da 

realidade. Assim, no invólucro das palavras e das contrapalavras, o labor humano 

revela as tradições que ali foram acatadas. 

Bakhtin também apresenta o estudo dos gêneros do discurso como uma 

forma de se compreender a vida que se dá com a linguagem, tornando-se uma 

possibilidade de pensar tal linguagem como atividade sociointeracional. Em minha 

pesquisa, busco considerar alguns pressupostos bakhtinianos, especificamente, 

sobre os gêneros do discurso. Neste capítulo, apresento uma noção acerca desse 

assunto e, em uma perspectiva dialógica, identifico o que prescrevem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa sobre os gêneros discursivos. 

 
 

2.1 Dos gêneros discursivos 
 
 
 

Conforme Bakhtin, a língua não existe por si mesma, em conjunção com a 

estrutura individual de uma enunciação concreta ela se consolida; sob a perspectiva 

da enunciação, a língua torna-se realidade. São as condições sociais de cada época 
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que determinam as condições de comunicação verbal, suas formas e métodos; 

assim sendo, a língua é um legado histórico-cultural da humanidade. 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 1997a, p. 123). 

 
Bakhtin, aqui, organiza seu dizer apontando para as duas orientações 

tradicionais do pensamento filosófico de sua época: o objetivismo abstrato e o 

sujeitivismo individualista. Para defesa do que pensa sobre a verdadeira substância 

da língua, o autor contrapõe-se à concepção de um sistema linguístico objetivo, 

externo e independente à consciência do falante (objetivismo abstrato) e à ideia de 

enunciação como produto único da expressão da consciência individual do falante 

(subjetivismo individualista). Apresenta a natureza social da enunciação: a palavra - 

como produto da interação entre o locutor e o interlocutor -, e torna-se incisivo na 

defesa de um sujeito ativo na constituição da língua, o qual é constituído pelo 

diálogo e pela interação verbal. 

Constata-se, então, que, para o autor, a interação verbal constitui a realidade 

fundamental da língua, é responsável pelo diálogo em seu sentido amplo, ou seja, 

por toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (BAKHTIN, 1997a, p. 123). 

O diálogo enquanto comunicação verbal organiza-se em infinitos gêneros 

discursivos, pois cada esfera de utilização da língua exige uma elaboração de “tipos 

de enunciados”. 

Cabe-me, a partir daqui, apresentar a noção de gêneros discursivos na 

perspectiva dialógica da linguagem. Bakhtin diz que os gêneros do discurso são a 

materialização do diálogo cotidiano, com isso nos dá margem para perceber a 

infinitude de sua variedade e a sua heterogeneidade, uma vez que cada esfera da 

atividade humana comporta um repertório de gêneros. De fato, Bakhtin nos ajuda a 

perceber a importância do estudo de gêneros do discurso não só para as áreas da 

linguística, mas também para todas as outras que estudam os seres humanos em 

suas relações com o outro e consigo mesmo. Se “a língua penetra na vida dos 

enunciados concretos que a realizam, e é também dos enunciados concretos que a 

vida penetra na língua” (BAKHTIN, 1997a, 282), é possível concluir que Bakhtin 
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pensou em tal importância. Para melhor compreensão desse assunto, o autor divide 

os gêneros do discurso em primários e secundários, assinalando que ambos são 

constituidores da língua escrita: 

em cada época de seu desenvolvimento, a língua escrita é marcada 
pelos gêneros do discurso e não só pelos gêneros secundários 
(literários, científicos, ideológicos), mas também pelos gêneros 
primários (os tipos do diálogo oral: linguagem das reuniões sociais, 
dos círculos, linguagem familiar, cotidiana, linguagem sociopolítica, 
filosófica, etc.). A ampliação da língua escrita que incorpora diversas 
camadas da língua popular acarreta em todos os gêneros (literários, 
científicos ideológicos, familiares, etc.) a aplicação de um novo 
procedimento na organização e na conclusão do todo verbal e uma 
modificação do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao parceiro, 
etc., o que leva a uma maior ou menor reestruturação e renovação 
dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997a, p. 285). 

 
 
 

Bakhtin indica a fronteira existente entre gêneros primários e secundários e, 

para isso, apresenta o estudo dos gêneros do discurso como uma forma de se 

compreender a vida que se dá com a linguagem. Ele defende que as mudanças 

históricas dos estilos da linguagem se encontram indissociáveis das mudanças que 

se efetuaram nos gêneros do discurso, uma vez que a língua escrita corresponde ao 

conjunto dinâmico e complexo constituído pelos estilos individuais. Logo, essa 

respectividade e correlação se davam num estado de mudança contínua. 

O autor produz a assertiva de que os gêneros do discurso poderiam ser vistos 

como “correias de transmissão que levam a história da sociedade à história da 

língua”. Intensificando, diz que nenhum fenômeno novo, seja ele fonético, lexical ou 

gramatical, entra no sistema da língua sem ter sido testado pelo estilo-gênero. Na 

perspectiva bakhtiniana, a ideia de estilo (estilística) se associa às formas típicas de 

enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso. O enunciado, seja ele oral ou escrito, 

primário ou secundário, reflete a individualidade de quem fala; portanto, o enunciado 

possui um estilo individual. O estilo é responsável pela alternância dos gêneros, 

pode variar conforme a intenção ou objetivo do autor. 

Assim, os gêneros do discurso podem revelar a variedade dos aspectos da 

personalidade individual e o estilo individual pode relacionar-se com a língua de 

maneira diversa. Cabe ressaltar que, para melhor definir um estilo geral de um 

individual, há a demanda de um estudo aprofundado sobre a natureza do enunciado. 
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Bakhtin, exaustivamente, se aprofundou em estudos dessa natureza, buscando um 

dialogo com construtos produzidos em épocas anteriores e em seu tempo, 

especificamente, com os pressupostos saussurianos. 

Saussure, com a publicação do Curso de Lingüística Geral (2006), considera 

a língua como sistema de regras bem organizado; diz que o estudo da linguagem 

comporta duas partes, uma que tem por objeto a língua (langue), sendo social em 

sua essência, e outra que seria a fala (parole) como parte individual da linguagem. O 

pressuposto saussuriano defende a ideia de língua enquanto sistema estável, 

sincrônico e homogêneo, caracterizado por um estudo linguístico com leis 

específicas que acoplam o signo da língua no interior de um sistema fechado, 

desvinculado de valores ideológicos. Contrapondo-se a isso, e a outras ideias de 

pensadores que antecederam a Saussure, Bakhtin constrói seu discurso envolvendo 

a questão estilo, gêneros primários e secundários e enunciados, intentando superar 

noções simplistas acerca da vida verbal que permeava a ciência da linguagem. 

O autor promoveu com o estudo dos gêneros do discurso, do enunciado - 

entendido como unidade real da comunicação verbal - uma melhor compreensão da 

natureza das palavras, das orações, das unidades da língua, vista naquela instância 

como sistema (BAKHTIN, 1997a, p. 287). A partir dessas reflexões, Bakhtin se torna 

o precursor da ideia de natureza socioideológica e discursiva dos gêneros. Enfatiza 

a relação dos gêneros com os enunciados, desprendendo-se da dimensão 

linguística formal que mostrava, em seu tempo, desvinculada da atividade social. 

Sobremodo, demarca a relativa estabilização dos gêneros ligada à atividade 

humana, apresentando-os de maneira vinculada à situação social de interação. 

Contudo, os estudos sobre os gêneros discursivos, a partir de Bakhtin, 

apresentam caminhos para um estudo da linguagem como atividade 

sociointeracional; aponta características da unidade deste estudo (o enunciado), 

contrastando com a unidade tradicional dos estudos linguísticos (a sentença). Os 

gêneros são enfocados pelo viés da produção e da recepção, um vínculo orgânico 

entre a utilização da linguagem e a atividade humana. Em outros termos, Bakhtin 

percebe que os tipos de dizer estão relacionados aos tipos de atividades em que os 

interlocutores estão envolvidos. Dessa forma, os gêneros do discurso emergem, 
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estabilizam-se e evoluem no interior das atividades humanas, caracterizando a sua 

relativa estabilidade. O autor diz que 

a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que 
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera 
se desenvolve e fica mais complexa. Cumpre salientar de um modo 
especial a heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e 
escritos), que incluem indiferentemente a curta réplica do diálogo 
cotidiano (com a diversidade que este pode apresentar conforme os 
temas, as situações e a composição de seus protagonistas) 
(BAKHTIN, 1997a, p. 279-280). 

 
 
 

No processo ideológico permitido pela interação, os gêneros se tornam 

formas de ação, índices de referência para a construção de enunciados. Nesse 

vínculo observado entre os gêneros e a situação social de interação, as relações 

sociohistóricas, com sua dinamicidade, promovem tanto a preservação (o que traduz 

a ideia bakhtiniana de “tipos relativamente estáveis de enunciados”), quanto a 

constante mudança e renovação dos gêneros discursivos. 

Dito de outra forma, nos gêneros do discurso, há um vínculo orgânico que 

envolve a utilização da linguagem e a atividade humana, ou seja, o que dizemos 

está relacionado ao tipo de atividade em que estamos envolvidos; eles organizam e 

dão sentido às experiências humanas, nos ajudam a ver e interpretar o mundo e 

nele agir. Por isso, deve-se entender que, quando Bakhtin define gêneros do 

discurso como “tipos relativamente estáveis”, ele propõe ao seu interlocutor pensar 

na variedade dos gêneros que está ligada às inesgotáveis atividades humanas, na 

possibilidade de inovações, ampliações, alterações dos gêneros, pois, na proporção 

em que as esferas das atividades entram em complexidade, os gêneros do discurso 

acompanham o movimento, uns desaparecem, outros surgem e outros se 

diferenciam.. 

Contudo, é preciso assinalar que a constituição do gênero se dá a partir da 

sua ligação com a situação social e não por suas propriedades formais. Essas estão 

presentes no gênero, elas são constituídas por regras que compõem a gramática 

normativa; entretanto, a constituição do gênero parece se distanciar do propósito de 

divulgar regras gramaticais. Quando um gênero é utilizado para esse fim, daí 
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consideram-se as propriedades formais contidas ali. Por exemplo, no manual 

didático Português: linguagem, de Cereja e Magalhães (1998, p. 213 – Anexo O, p. 

121), é utilizado um anúncio publicitário com o seguinte enunciado: “Este livro vai 

mudar seu destino”; a partir dele, o manual pede para o interlocutor verificar se o 

emprego do pronome demonstrativo está adequado. Certamente, o anúncio não foi 

produzido com a intenção de divulgar os tipos de pronomes e suas adequações, 

mas, dentro do manual, esse anúncio tem outra utilidade. Em outra propaganda, que 

anuncia o tênis Adidas (Anexo P, p. 122), contida nesse livro, há o enunciado: “A 

ciência se dedica a temas incompreensíveis para a maioria das pessoas. Circuit 

training é apenas um deles”, a partir desse, o manual solicita a identificação do 

emprego de um complemento nominal. Sendo uma propaganda de calçado/tênis,  

em momento algum a intenção publicitária é ressaltada, ou qualquer outro assunto 

que contextualiza o anúncio. Assim, o manual trabalha uma das propriedades 

formais presentes no anúncio. 

Atualmente, as políticas educacionais se articulam no propósito de preparar 

os professores para o ensino dinamizado. Para tanto, se debruçam, também, nos 

trabalhos de autores que abordam os gêneros do discurso como proposta de ensino 

da língua, tentando comprovar que um estudo a partir de gêneros mostra o 

funcionamento da sociedade, engloba uma análise do texto, do discurso, uma 

descrição da língua, uma vez que lidar com gêneros condiz com o trato da língua em 

seu cotidiano nas mais diversas formas. 

Os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN) de Língua Portuguesa (LP) é, 

outrossim, fruto dessas políticas educacionais que buscam articular a dinamização 

do ensino de língua materna. Esse aponta para possibilidade do uso de gêneros 

discursivos como materialização do diálogo cotidiano que precisam ser identificados 

pelo professor e pelo aluno como enunciados concretos, propícios para se tornarem 

uma excelente estratégia de construção do conhecimento e para uma melhor 

maneira de compreender o funcionamento da linguagem. Entretanto, o uso de 

gêneros no ensino pode ser visto, também, como uma indicação que permite a 

organização das experiências com a língua, regulamentando a ação de um eu que 

usa a linguagem para um outro. Como faz parte do objetivo deste capítulo identificar 

o que prescrevem os PCN de LP acerca dos gêneros do discurso, passo, agora, à 

execução dessa tarefa. 
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2.2 Da dialogia nos Parâmetros Nacionais Curriculares de Língua Portuguesa 

 
 
 

Na introdução, o PCN de LP (Brasil, 1998b, p. 17) informa ao  

leitor/interlocutor que a discussão sobre a necessidade de reorganização do ensino 

fundamental no Brasil é, de fato, antiga. Isso se encontra associado ao processo de 

universalização da educação básica, que foi imposto como necessidade política às 

nações do terceiro Mundo desde a metade do século XX. Com esse discurso 

histórico, o parâmetro se apropria do dizer de outrem1 para construir seu dizer 

próprio acerca da necessidade de mudanças para o ensino da língua materna. 

Segundo Brasil (1998b, p. 17), na década de 60 e início da década de 70, as 

propostas de reformulação do ensino de LP não consideravam os conteúdos de 

ensino; elas indicavam mudanças no modo de ensinar, a criatividade era valorizada 

como condição suficiente para desenvolvimento da eficiência da comunicação e 

expressão do aluno. Nesse contexto, o ensino de LP, orientado pela perspectiva 

gramatical, parecia adequado porque quem frequentava a escola falava uma 

variedade linguística bem próxima da variedade padrão; logo, esses alunos traziam 

representações de mundo e de língua similares às representações contidas nos 

livros didáticos. 

Nos anos 80, surge uma nova crítica ao ensino de língua materna (LM). 

Pesquisas produzidas por linguistas - contrários à tradição normativa e filológica - e 

por estudos desenvolvidos em variação linguística contribuem para os avanços na 

área de educação a partir de uma reflexão sobre a finalidade e os conteúdos do 

ensino da língua materna. Eram críticas que se referiam à desconsideração da 

realidade, à valorização da gramática normativa, ao preconceito contra as formas de 

oralidade, ao ensino descontextualizado da metalinguagem. Nesse período, um 

conjunto de teses passa a ser incorporado por instâncias públicas, pelo menos na 

teoria. Houve um esforço de revisão das práticas de ensino de língua que buscou a 

ressignificação da noção de erro, a admissão da variedade linguística própria dos 

 
1 Termo utilizado por Bakhtin: “O estudo fecundo do diálogo pressupõe, entretanto, uma investigação 
mais profunda das formas usadas na citação do discurso, uma vez que essas formas refletem 
tendências básicas e constantes da recepção ativa do discurso de outrem, e é essa recepção, afinal, 
que é fundamental para o diálogo (Bakhtin, 1997b, p. 146). 
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alunos e a valorização das hipóteses linguísticas elaboradas por eles no  processo 

de reflexão sobre a linguagem, o trabalho com textos reais, dentre outros. Essa 

revisão resultou no estabelecimento de novos currículos e na promoção de cursos 

de formação de professores (BRASIL, 1998b, p. 18). 

Assim, as propostas curriculares produzidas nos anos 80 foram orientadas  

por fatores de caráter social, evidenciados, por exemplo, pela presença, na escola, 

de uma clientela diferente daquela que frequentava os bancos escolares na década 

de 60. Também por razões internas, como a possibilidade de repensar o ensino de 

LP a partir de conhecimentos sobre língua e linguagem, sobre quem e como se 

ensina e se aprende. Percebe-se, então, que a nova proposta para o ensino de LP 

passou a considerar a realidade e os interesses dos alunos, apontando para uma 

crítica ao ensino pautado na excessiva escolarização de atividades artificiais e 

fragmentadas de leitura e de escrita. Uma opção que contribuiria para minimizar o 

domínio da língua escrita padrão, abrindo espaço para o domínio da competência 

textual além das paredes escolares. 

O PCN de LP (BRASIL, 1998b, p. 49) defende a ideia de que cabe à escola 

organizar um conjunto de atividades que venham contribuir para o desenvolvimento 

do aluno no que concerne ao domínio da expressão oral e escrita em situações de 

uso da linguagem. Assim, é possível correlacionar essa tarefa da escola, dada pelo 

PCN de LP, com os resultados da ampliação de análise e investigações sobre o 

ensino de língua, bem como manter uma relação com o que defende Bakhtin 

(1997a, p. 279): 

a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas [...]. 

 

 
Primeiro, Bakhtin diz que o uso da língua se efetua em forma de enunciados, 

tantos orais como escritos; depois, que os enunciados são organizados pelos 

participantes das diversas esferas das atividades humanas, refletindo as 

espeficidades e finalidades dessas esferas. Até aqui se pode entender que o 

discurso só tem condição de existência se for à forma de enunciados, e que o  

estudo desses permite a compreensão da natureza das unidades da língua. Ora, se 
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a condição dada por Bakhtin para se compreender a natureza das unidades da 

língua (a palavra, a oração, a sentença) é por meio de enunciados, julgo pertinente 

estabelecer uma relação dialógica com o que diz o PCN de LP quanto à 

necessidade de a escola organizar um conjunto de atividades que contribuam para o 

desenvolvimento do aluno na utilização da língua em situações diversas de 

linguagem. 

O que o PCN de LP e Bakhtin pontuam diz respeito à adequação do dizer, ao 

entendimento de que a língua (e seu estudo) vive e evolui no processo de 

comunicação verbal concreta, portanto, ambos se distanciam da ideia de língua (ou 

do estudo/ensino de língua) pautado no sistema linguístico abstrato (ou conteudista). 

Conforme Brasil (1998b, p. 48), a escola precisa assumir o compromisso de procurar 

garantir que a sala de aula seja um espaço onde o sujeito tenha “o direito à palavra 

reconhecido como legítimo”, e que essa palavra encontre ressonância no discurso 

do outro. Assim, ele valora construtos bakhtinianos quando pontua a significância do 

direito à palavra. 

A palavra para Bakhtin é ponte, mediação, se posiciona na relação eu – outro, 

é elemento essencial para acompanhar e construir concepções ideológicas. 

Portanto, se a escola instaura esse direito, ela garante um ensino de língua 

dialógico, onde, mediante o direito à palavra, o aluno venha perceber a associação 

existente entre as várias formas de comunicação verbal em que ele se encontra 

imerso e as diversas esferas da comunicação humana, que Bakhtin chama de 

gêneros do discurso. Logo, a compreensão de que “a utilização da língua efetua-se 

em forma de enunciado”, e de que esse pode ser entendido como “unidade de 

comunicação verbal”, torna-se mais acessível ao aluno, concorrendo para uma 

aprendizagem mais significativa sobre língua(gem). 

O PCN de LP se mostra interessado nessa aprendizagem significativa ao 

sugerir uma apresentação de alguns gêneros como referência básica. Dito de outra 

forma, ele sugere o trabalho com textos como unidade básica de ensino, ante a uma 

exposição de conteúdos de maneira descontextualizada (BRASIL, 1998b, p. 53). 

Assim, percebo o movimento dialógico presente nos PCN de LP. Bakhtin (1997b, p. 

112) pensa a dialogia pelo viés da interação; para ele, a enunciação é o produto da 

interação de dois indivíduos socialmente organizados, assim sendo, a palavra é uma 
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espécie de ponte lançada entre um eu e um outro, que se apoia nas extremidades 

de cada um, tornando-se um território comum do locutor (o eu) e do interlocutor (o 

outro): 

essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma 
importância muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas 
faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 
como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente 
o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 
expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me 
em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e 
os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra 
apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do 
locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 1997b, p. 113). 

 

 
Para o estudioso russo, o homem e a vida são caracterizados pelo princípio 

dialógico. O diálogo se apresenta no contexto do discurso, na interação de pelo 

menos duas enunciações, não podendo ser realizado numa enunciação monológica 

individual e isolada, assim, considera-se o discurso de outrem uma recepção ativa e 

fundamental na constituição da dialogia. Nesse movimento, a alteridade marca o ser 

humano, uma vez que a presença do outro se torna essencial para a sua 

constituição. Nesse processo há o entrelace de valores, posicionamentos das mais 

variadas visões de mundo; logo, o movimento alter de interrogar, concordar, ouvir, 

responder faz o homem participar da vida, constituir-se e constituir o outro. 

O autor sustenta que as palavras e as réplicas são vivas. O sujeito que 

“apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao 

contrário um ser cheio de palavras interiores” (Bakhtin, 1997b, p. 147). Esse  

discurso que envolve a palavra, a enunciação, a expressão promove o falar da 

relação eu/outro, das relações humanas que, pela dialogia, pela interação contínua, 

provocam as transformações sociais. Bakhtin também defende que a palavra é um 

fenômeno ideológico que se relaciona com a realidade, como elemento de 

mediação, conduzindo os pontos de vista de cada um em direção ao outro, 

constituindo ambos. 

Uma vez que Bakhtin confere à palavra sua função, ele viabiliza a percepção 

de que o significado não se dá pelo monólogo, pela centralidade, mas pela interação 

caracterizada por vozes. As vozes e consciências que circulam e interagem num 
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diálogo infinito constroem um mundo polifônico, um universo em que todas as vozes 

são equipolentes2 (FARACO, 2009, p. 77-78). A diferença marcada pelas vozes 

potencializa o texto; isso demonstra que nem o enunciado, nem o indivíduo estão 

finalizados. No processo de interação, as ideias não devem se sujeitar a um centro, 

a palavras finais, pois, no indivíduo, instaura-se um movimento constante de nova 

retomada e de ressignificação dos sentidos. 

Tudo isso envolve a noção de (in)acabamento dada por Bakhtin. No plano 

ético, da vida, um indivíduo não pode realizar um acabamento de si, completar-se; 

para isso, é preciso o acabamento (provisório) do outro devido à sua posição 

exterior, exotópica. Como vivemos em sociedade, esse acabamento é durável até o 

momento em que o encontro com outra alteridade aconteça. Portanto, Bakhtin nos 

dá a liberdade de dizer que a vida é em si dialógica, pois vivemos a partir de nosso 

ponto de vista e do ponto de vista do outro, na busca de compreender aquilo que 

está transcendente à nossa própria consciência. Considerando isso, é possível 

entender as ideologias, o redimensionamento de valores, as ações dos sujeitos 

como respostas suscitadas pelos discursos do outro. Posso apontar, como uma 

resposta suscitada, o seguinte dizer dos PCN de LP: 

As práticas de linguagem são uma totalidade; não podem, na escola, 
ser apresentadas de maneira fragmentada, sob pena de não de 
tornarem reconhecíveis e de terem sua aprendizagem inviabilizada. 
Ainda que didaticamente seja necessário realizar recortes e 
deslocamentos para melhor compreender o funcionamento da 
linguagem, é fato que a observação e análise de um aspecto 
demandam o exercício constante de articulação com os demais 
aspectos envolvidos no processo. Ao invés de organizar o ensino em 
unidades formatadas em “textos”, “tópicos de gramática” e “redação”, 
fechadas em si mesmas de maneira desarticulada, as atividades 
propostas no ambiente escolar devem considerar as especificidades 
de cada uma das práticas de linguagem em função da articulação 
que estabelecem entre si (BRASIL, 1998b, p. 36). 

Com esse dizer, o PCN de LP destaca a necessidade de a escola promover 

um ensino articulado, dialógico, construído a partir de uma interação com outros 

 
 
 

2 “São consciências e vozes que participam do diálogo com as outras vozes em pé de absoluta 
igualdade; não se objetificam, isto é, não perdem o seu SER enquanto vozes e consciências 
autônomas” (BAKHTIN, 2002, p. 4). 
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saberes, distanciado do monolinguismo3, do “casulo”, dos compartimentos 

oferecidos pelas normas gramaticais e pelas “seções” dos manuais didáticos. Nesse 

sentido, dialoga com os construtos bakhtinianos, seu dizer pode ser visto como uma 

resposta suscitada pelo dizer do outro. Para ampliar o entendimento, o PCN de LP 

expõe a necessidade de seleção de textos a fim de que se obtenha “modelos para o 

aluno construir representações cada vez mais sofisticadas sobre o funcionamento da 

linguagem, articulando-se à prática de produção de textos” (BRASIL, 1998 b, p. 36). 

Claramente, ele propõe um ensino de língua com base nos gêneros do discurso, o 

qual implica a realização e a articulação de tarefas diversas. Diz que, para se 

produzir um texto, é preciso planejá-lo em função dos objetivos colocados, das 

especificidades do gênero e do suporte, dos leitores. 

Assim, o PCN de LP apresenta a linguagem como atividade discursiva e 

cognitiva, sendo seu domínio a condição de possibilidade de plena participação 

social. Há uma apropriação do discurso bakhtiniano quando, no PCN de LP, se lê 

que “pela linguagem os homens e mulheres se comunicam, tem acesso à 

informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões 

de mundo, produzem cultura (BRASIL, 1998b, p. 19)”. Esse processo de interação 

discursiva confere a ideia de que o texto (a palavra, a enunciação) não pode ser 

visto isoladamente; ele é, portanto, o lugar que permite o discurso de um sujeito se 

inserir no do outro, produzindo a materialidade da língua. 

Miotello (2009, p. 8), ancorado nos estudos bakhtinianos, diz que a linguagem 

e a vida são dialógicas, ambas partem do outro e constituem o eu; esses,  

misturados (eu e outro), se constituem e (re)constituem o mundo e a linguagem 

mediante as relações sociais, os acontecimentos, os choques. Em concordância, 

Geraldi (2010b, p. 105-106) afirma que a dialogia qualifica a relação essencial entre 

o eu e o outro, porém essa relação dialógica não pode ser imaginada sempre 

harmoniosa, consensual e desprovida de conflitos. Ligado à ideia de Geraldi, em 

GEGe (2010, p. 18) encontro a afirmação de que na relação dialógica não há a 

sobrevivência de uma forma e a morte da outra, ambas convivem, interagem, não de 

forma pacífica, mas de forma tensa e contraditória; nessa luta, ambas ganham e 
 

3 Termo de ideia contrária a multilinguismo. A linguística moderna toma a perspectiva monolíngue 
como ponto de partida na discussão de problemas analíticos como, por exemplo, a construção de 
gramática normativa. 
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perdem ao mesmo tempo. O PCN de LP também pontua sobre essa arena de lutas 

existente nas relações dialógicas: 

pela linguagem se expressam idéias, pensamentos e intenções, se 
estabelecem relações interpessoais anteriormente inexistentes e se 
influencia o outro, alterando suas representações da realidade e da 
sociedade e o rumo de suas (re)ações [...]. Nesse sentido, a 
linguagem contém em si a fonte dialética da tradição e da mudança. 
(BRASIL, 1998b, p. 20). 

 

 
Assim, entende-se que, nos PCN de LP, interagir pela linguagem significa 

realizar uma atividade discursiva. Isso implica pensar nas condições em que o 

discurso é realizado, na organização do discurso a partir da finalidade e intenção do 

locutor, nos conhecimentos que o interlocutor, supostamente, pode ter sobre o 

assunto, dentre outras implicações. Tudo isso determina as escolhas do gênero no 

qual o discurso pode ser realizado, da estrutura a utilizar e da seleção dos recursos 

linguísticos (BRASIL, 1998b, p.21). 

Uma boa forma de se entender isso é pensar na constituição desse 

documento; certamente, seus autores/locutores refletiram sobre a necessidade de  

se dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, considerando o 

passado, o contexto atual numa perspectiva de futuro, e sobre as circunstâncias de 

interlocução. Contudo, um discurso é sempre endereçado, consciente, organizado 

pelo locutor a partir do suposto conhecimento que ele tem das opiniões, convicções, 

(sim) ou (anti)patias e afinidades de seu interlocutor. 

Em análise, percebo que o discurso sobre língua(gem)/ensino, no PCN de LP, 

se desloca em sentido, saindo de um lugar/voz que diz que o ensino da língua 

decorre de uma análise de estratos (letras/fonemas, sílabas) para outro que diz que 

aprender uma língua é aprender pragmaticamente seus significados culturais. O que 

se percebe ao longo de sua constituição são as marcas dialógicas construídas não 

somente através dos construtos bakhtinianos, mas também de outros conceitos e 

noções que embasam os estudos linguísticos. Esse movimento dialógico comporta 

perspectivas da Filosofia da linguagem, da Linguística Textual, da Pragmática, e de 

outras teorias e áreas que se constituíram a partir do discurso de outrem. 
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Assim, entendo com Bakhtin (1997b, p. 113) a importância da orientação da 

palavra, em função do interlocutor, quando ele assinala que toda palavra comporta 

duas faces: uma determinada pelo fato de que procede de alguém, outra pelo fato  

de que se dirige para alguém; portanto, a palavra constitui o produto da interação do 

locutor e do ouvinte, servindo de expressão a um em relação ao outro. Nesse 

movimento, o PCN de LP dirige a “palavra” propondo o estudo dos gêneros do 

discurso, considerando ser esse um meio de se entender o ensino de LP como uma 

ação histórica, social, cultural, uma atividade discursiva que deve se manifestar 

através de textos. Texto, aqui, é compreendido como “produto da atividade 

discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo” (BRASIL, 1998b, p. 21); 

uma unidade significativa global que se distancia da ideia de um amontoado 

aleatório de enunciados. Os Parâmetros dizem que 

todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção do 
discurso, as quais geram usos sociais que os determinam. Os 
gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo 
formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. 
(BRASIL, 1998b, p. 21). 

 

 
Com a apropriação do discurso bakhtiniano, entende-se que, a partir dos PNC 

de LP, o texto não é organizado no vazio, nele há uma intenção comunicativa, é 

parte da produção discursiva, não estando desvinculado das condições históricas. 

Portanto, o texto está sempre relacionado a outro discurso que já foi produzido; essa 

relação é entendida como uma atividade discursiva constante, contínua e 

interdependente que, nem sempre em sua linearidade, está explícita. Tal relação 

entre textos, o parâmetro chama de intertextualidade4. 

No dizer do PCN de LP, a importância e o valor dos usos da linguagem são 

determinados historicamente segundo as demandas sociais; a cada tempo, há a 

exigência de níveis de leitura e de escrita diferentes dos que satisfizeram as 
 

4 A intertextualidade pode ser de forma ou de conteúdo. A primeira ocorre quando o produtor do texto 
repete enunciados de outros textos ou o estilo de determinado autor ou gênero do discurso. Como 
exemplo, isso pode ser detectado entre a “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e trechos do “Hino 
Nacional Brasileiro”. A segunda pode ocorrer de maneira explícita ou implícita, ou seja, num texto 
pode conter a indicação da fonte do texto primeiro, ou não ter indicação da fonte. Entretanto, não 
havendo indicação, caberá ao receptor, através do seu conhecimento de mundo, descobrir e detectar 
a intenção do produtor do texto ao retomar o que foi dito por outrem (KOCH; TRAVAGLIA, 2009, pp. 
92-95). 
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demandas de tempos anteriores. A necessidade de atender a isso tem tornado 

obrigatória a revisão substantiva dos métodos de ensino e a constituição de práticas 

que dão possibilidade ao aluno de ampliar sua competência discursiva na 

interlocução. Nessa perspectiva, a análise de estratos – letras/fonemas, sílabas, 

palavras, sintagmas, frases – pouco tem a ver com a competência discursiva por se 

constituir de forma descontextualizada, portanto, a unidade básica do ensino só 

pode ser o texto (BRASIL, 1998 b, p. 23). 

Cabe, então, ao ensino de língua materna, segundo os Parâmetros (Brasil, 

1998b, p. 28), criar situações em que o aluno possa operar sobre a linguagem, 

construindo paradigmas próprios da fala de sua comunidade; cabe ajudar o aluno a 

pensar e a falar sobre a própria linguagem, a selecionar recursos expressivos que 

refletem condições de produção do discurso e a refletir sobre similaridades, 

regularidades e diferenças de formas e de usos linguísticos. Esse dizer me 

impulsiona a retornar ao já dito sobre a importância da palavra. Apenas pela palavra 

o aluno conseguirá realizar tais propostas, apenas pela palavra, também, o PCN de 

LP consegue explicitar seus interesses e ideologias, e apenas por ela se constrói 

relações dialógicas, haja vista que 

as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 
servem de trama a todos as relações sociais em todos os domínios. 
É portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível 
de todas as transformações sociais, mesmo daqueles que apenas 
despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram 
caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A 
palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações 
quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir 
uma nova ideologia, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma 
forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as 
fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais 
(BAKHTIN, 1997b, p. 41). 

 

 
A palavra constitui o discurso de novos paradigmas, é o indicador de  

transição entre o tradicional, o normativo no ensino/aprendizagem, e o 

desenvolvimento das práticas discursivas e cognitivas. Fazendo uso da palavra, os 

Parâmetros apresentam o resultado de um longo trabalho de muitos educadores 

brasileiros, o qual tem a marca de suas experiências e de seus estudos que foram 

postos em discursividade (BRASIL, 1998b, p. 6). Assim, pela palavra, o PCN de LP 

busca mostrar uma relação com as transformações educacionais e sociais 
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demandadas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e com as 

vozes que compactuam com propósitos demarcados pela LDB. 

A palavra registrada no PCN de LP marca as mudanças sociais que não 

ocorrem indissociáveis, mas no sentido dialógico, pela interação verbal. A propósito, 

Faraco (2009, p. 21) diz que o eu e o outro são, cada um, um universo de valores 

que, quando correlacionados, recebem valores diferentes; tais diferenças são 

arquitetonicamente ativas, constituem os atos/enunciações de ambos, e é na 

contraposição de valores que os atos se realizam e se orientam. Entre o dito por 

Faraco, a perspectiva bakhtiniana e a constituição do PCN de LP, percebo que é no 

plano da alteridade que os discursos se consolidam, a fim de engendrar posições 

ideológicas e demarcar proposições frente à transitoriedade das mudanças sociais. 

Enfim, considerando também a importância da palavra, os Parâmetros dizem 

que o ensino de LP deve acontecer num espaço onde as práticas de uso da 

linguagem sejam compreendidas em sua dimensão histórica, impulsionando, 

simultaneamente, análise e sistematizações de teorias dos conhecimentos 

linguísticos, onde essas práticas sejam uma totalidade, ou seja, que venham 

demandar o exercício constante de articulação com outros aspectos envolvidos no 

processo e no funcionamento das mesmas (BRASIL, 1998b, p. 34). 

Tendo em vista isso, para que esse espaço se consolide, é necessário que os 

indivíduos envolvidos passem pela etapa de conscientização de que sua 

individualidade é histórica, que sua consciência é construída dialogicamente, que 

ele, enquanto indivíduo, é um “fenômeno puramente socioideológico”, como afirma 

Bakhtin. Ora, havendo essa etapa de conscientização, torna-se fácil desenvolver um 

ensino de LP pautado na ideia de que o texto, a enunciação, a palavra são produto 

de uma atividade dialógica, de um ato responsivo, de uma consciência individual 

condicionada à dimensão social, de uma pluralidade. 

O PCN de LP viabiliza o entendimento de que o ensino de língua(gem) não é 

construído na neutralidade, com base nos “arquivos” contidos na gramática 

normativa. Assim, propõe um ensino considerando o texto - os gêneros do discurso - 

como portador de vozes que concebe o diálogo, a dinâmica discursiva entre o eu e o 

outro, a condição de réplica, de uma tomada de posição que gera outros textos, ao 

dizer que: 
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um texto produzido é sempre produzido a partir de determinado 
lugar, marcado por suas condições de produção. Não há como 
separar o sujeito, a história e o mundo das práticas de linguagem. 
Compreender um texto é buscar as marcas do enunciador projetadas 
nesse texto, é reconhecer a maneira singular de como se constrói 
uma representação a respeito do mundo e da história, é relacionar o 
texto a outros textos que traduzem outras vozes, outros lugares 
(BRASIL, 1998b, p.40). 

 

 
Nesse caso, o texto é, pois, portador de uma alteridade, da presença do  

outro; encontra-se vinculado às atividades humanas, às situações sociais de 

interação verbal, tem uma finalidade discursiva, por isso, pode se tornar a unidade 

básica de ensino de língua(gem). O que o PCN de LP expressa em relação à ideia 

de texto envolve a concepção bakhtiniana sobre os gêneros do discurso e sua 

constituição. 

Neste capítulo, apresentei uma noção acerca dos gêneros do discurso e, no 

segundo momento, busquei identificar o que prescrevem os PCN de LP acerca 

desse assunto, considerando os movimentos dialógicos presentes nesses 

parâmetros. Continuarei minha análise, no próximo capítulo, analisando o processo 

de deslocamento que ocorre quando o gênero publicidade e propaganda deixa de 

ser utilizado para divulgação para o consumo, passando à divulgação cultural no 

manual didático. No último capítulo, retorno às ideias organizadas aqui a fim de 

constatar a aplicabilidade (ou não) nos manuais didáticos do que prescrevem e 

sugerem os PCN de LP para o ensino de língua(gem), especificamente quanto aos 

gêneros discursivos. 
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3 DA POSSIBILIDADE DE DIZER NO MANUAL DIDÁTICO: um deslocamento, 
uma divulgação 

 
 
 
 
 

O signo representa (e organiza) a realidade (sígnica e não 
sígnica) a partir de um determinado ponto de vista valorativo, 
segundo uma determinada posição, por meio de um contexto 
situacional dado, por determinados parâmetros de valoração, 
determinado plano de ação e uma determinada perspectiva na 
práxis. 
Augusto Ponzio (2009) 

 
 

Para Bakhtin, o que caracteriza o signo é sua formação ideológica, por ser ele 

um objeto material, um fenômeno da realidade objetiva. Ancorado nesse estudioso, 

Ponzio (2009, p. 109) diz que onde está presente um signo está também a ideologia, 

por isso ele representa a realidade tendo em vista um dado ponto de vista valorativo. 

Assim, o ponto de vista, o contexto situacional e a perspectiva prático-valorativa 

estão determinados socialmente. 

No desenvolvimento deste segundo capítulo, dilui-se essa ideia de 

representação ligada à ideologia e identificação. Logo, tenho por objetivo analisar o 

processo de deslocamento que ocorre quando o gênero publicidade e propaganda 

(GPP) deixa de ser útil à divulgação para o consumo e passa a ser utilizado para 

divulgação cultural no manual didático. Busco assinalar como tal deslocamento pode 

contribuir na constituição dos interlocutores, tornando-se uma possibilidade de dizer 

no manual didático. 

Entretanto, é necessário que, anteriormente, sejam discutidos dois aspectos 

componentes desta proposta de escrita, a começar pelo gênero publicidade e 

propaganda, e, em seguida, sobre o manual didático. 

 
 

3.1 Do gênero publicidade e propaganda 
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Na atualidade, o termo mercantilismo faz alusão ao Capitalismo, um sistema 

sócioeconômico que possibilita aos sujeitos a posse dos meios de produção, onde o 

trabalho é organizado com vista ao lucro e por meio da livre concorrência. Tal 

sistema, nos anos 90, alcança a fase da globalização, concretizada pela facilidade 

de comunicação entre países, pela abertura de mercados nacionais devido ao 

avanço da tecnologia e pelo acirramento da competição entre empresas. A 

publicidade torna-se, então, a ferramenta principal para o capitalismo alcançar o seu 

ápice, método eficaz para atingir os consumidores, rendendo lucros às empresas 

envolvidas no sistema. 

De acordo com Silva (2009), o termo publicidade deriva de “público”, do latim 

publicus, e expressa o ato de se tornar público um fato, uma ideia. Sendo assim, ela 

é uma das maiores forças no sistema do capitalismo, um combustível que 

impulsiona a indústria e o comércio. A publicidade trabalha com discurso lúdicos 

provocadores de pulsões básicas. Seu caráter persuasivo é organizado, 

principalmente, pelos meios de comunicação de massa que informam características 

reais ou imaginárias de um dado produto. 

A linguagem utilizada no discurso publicitário é constituída pela combinação 

de vários signos, verbal e não-verbal, que estimulam o público ao consumo. 

Mantendo relação com outros tipos de discursos, percebe-se que, nos processos de 

significação das mensagens publicitárias, há um jogo de sentido provocador de 

análise. Pensando nisso, elegi o gênero publicidade e propaganda para montar o 

corpus da minha pesquisa, que tem como objetivo geral analisar, a partir de uma 

perspectiva dialógica da linguagem, como esse gênero adquire a funcionalidade de 

divulgação cultural. 

A publicidade e a propaganda são formas de comunicação persuasiva, 

semelhantes em alguns aspectos e distintas entre si; a primeira consiste na 

divulgação de produtos e serviços através de anúncios veiculados na mídia, a 

segunda tem como objetivo propagar ideias, influenciando a opinião pública 

(RABAÇA e BARBOSA, 1987, p. 481). Pode-se, então, chamar de publicidade, por 

exemplo, um anúncio de carro publicado em revistas, um panfleto de uma loja 

entregue na rua, um comercial de celular veiculado na televisão. Todavia, se ocorre 

um comercial de televisão comunicando ao público sobre o cuidado que se deve ter 
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ao dirigir nas estradas, como evitar a poluição, o lixo nas ruas, se for uma 

propaganda política, mesmo que apareça a logomarca de qualquer empresa, isso é 

classificado como propaganda. 

Entende-se, dessa forma, que o objetivo e o interesse da publicidade são 

comerciais, já a propaganda tem em si a razão de ser ideológica. Entretanto, não se 

pode olvidar que as motivações que subjazem a propaganda são, também, de cunho 

comercial, e que a publicidade não está livre de ideologias. Diante desses aspectos 

semelhantes, digo que a distinção se dá na finalidade: uma se propõe a anunciar 

produtos e serviços (sem deixar de produzir sentidos ideológicos) e a outra, à 

propagação de ideias. 

Assim, a publicidade e a propaganda constituem um gênero discursivo que se 

utiliza do verbal e das imagens; são maneiras reconhecíveis de utilização da língua 

nas diversas práticas sociais e áreas de atividades humanas. Entendendo isso, 

compreendemos melhor quando Bakhtin (1997a, p. 279) diz que “todas as esferas 

da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com 

a utilização da língua”, e que o melhor meio para se estudar as significações nas 

relações humanas é pelo viés do signo verbal. Isso implica pensar na constituição 

mútua e determinante ocorrente entre os gêneros e as práticas sociais. 

Uma vez que todas as atividades humanas estão relacionadas com a 

utilização da língua, o gênero publicidade e propaganda (GPP) é constituído a partir 

daquelas para fins de interação com o leitor/consumidor. Com a interação linguística, 

esse gênero apresenta-se como uma atividade dinâmica entre o eu e o outro que 

exige um território socialmente organizado para demarcar sua intenção dialógica. 

Bakhtin atesta que os gêneros do discurso - “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” -, são elaborados por cada esfera da utilização da língua. Assim, afirmo 

que o GPP não se afasta da essência da linguagem, todavia ele se constitui a partir 

dela, num processo dialógico, num pensar no outro como elemento imprescindível 

em sua constituição. De acordo com GEGe (2009, p. 28), a dialética é o processo de 

interação Eu – Outro; esse é variável de acordo com a situação, o tempo, o espaço, 

com o modo como as partes se relacionam gerando movimentos, vistos como 

“dialogia”. Considerando essas palavras, percebo a característica dialógica do GPP; 
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sendo um gênero de divulgação para o consumo está direcionado ao outro, 

instigando uma relação interativa. 

Pensar na constituição do GPP demanda pensar nos jogos de poder e 

ideológicos vinculados ao discurso. Para Modro (2008, p. 68), as práticas do 

discurso, textuais e sociais se interrelacionam, constituindo a linguagem numa 

perspectiva tridimensional e dialética; logo, dessa perspectiva, emerge considerar a 

natureza social dos gêneros discursivos, especificamente do GPP, uma vez que 

esse comporta diversas linguagens, verbal e não – verbal, bem como mantém 

relação ou alude a outros discursos existentes na sociedade. 

 
 

3.2 Dos manuais didáticos 
 
 
 

O segundo aspecto a ser discutido é sobre o manual didático (MD). O seu 

histórico, aqui no Brasil, é constituído por paradigmas políticos, decretos e medidas 

governamentais que se sucedem há décadas. Não com o intento de delinear o 

percurso desse histórico, mas para falar um pouco sobre esse assunto, é preciso 

dizer que a existência do manual didático no Brasil é consequência direta da 

Revolução de 1930 (FREITAG; COSTA; MOTA, 1989, p. 12). 

Freitag pontua que o MEC organizou-se, em 1937, em vários órgãos, sendo 

um deles o de coordenação do livro didático, cabendo a esse estabelecer convênios 

com instituições que assegurassem a produção e distribuição de manuais. Após  

uma série de decretos resultantes de análises e discussões, em 1980, as diretrizes 

básicas do PLIDGE (Programa do Livro Didático – Ensino Fundamental) 

desenvolvem uma política assistencialista colaborando como a política 

governamental e cultural do país (FREITAG; COSTA; MOTA, 1989, p.16). 

Até então, a elaboração do MD (co)respondia às exigências de órgãos como  

o CNLD (Comissão Nacional do Livro Didático); já a atuação da FAE (Fundação de 

Assistência ao Estudante) restringia-se apenas a sugestões. Em meados da década 

de 1980, surge mais latente o interesse em produzir propostas, guias e parâmetros. 

Documentos oficiais passam a orientar a formulação de projetos pedagógicos 
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escolares, as práticas educacionais, a elaboração do livro didático, dentre outros. 

Instituído em 1985, o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) veio buscar a 

universalização do atendimento ao aluno do ensino público e estabelecer a análise, 

seleção e indicação do livro didático (SCHAFFER, 1998). 

A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais torna-se fruto de uma 

conjectura que implantou o processo de controle do livro didático. Após revisões e 

análises, alguns livros foram eliminados dos catálogos, outros foram indicados para 

o Guia de Livro Didático. Tal ação foi alvo de críticas por parte de editores, autores e 

de professores. Segundo Lajolo e Zilbermam (1999, p.120), o livro didático é o 

primo-rico das editoras; mesmo as mais antigas já o incluíam em seus catálogos, e 

as modernas “sonham com dispor de um ou mais títulos adotados por professores, 

escolas ou Secretarias de Educação”. Portanto, percebe-se que a constituição do 

MD perpassa por um sistema formal associado às relações de poder e às ideologias 

de grupos que consolidam tais relações. 

Cabe, nesta pesquisa, não acompanhar o processo de legitimação do MD na 

escola, mas de buscar perceber como o livro didático de Língua Portuguesa vem 

aplicando (ou não) o que prescrevem os PCN de LP acerca dos gêneros discursivos, 

sendo essa prescrição uma proposta para desenvolver o ensino de língua pautado 

na perspectiva dialógica da linguagem. Para não ser exaustiva, elegi o gênero 

publicidade e propaganda, efetuando as análises em apenas dois manuais. O 

primeiro editado um ano após a publicação dos PCN, e o segundo editado uma 

década depois. 

Segundo os autores Cereja e Magalhães (1998), do manual didático 

Português: Linguagem - 7ª série/8º ano -, as propostas de ensino têm se 

comprometido com o projeto de formação de um sujeito atuante no processo de 

ensino aprendizagem. Por isso, na década de 1980, tendo em vista os avanços 

científicos na área da Educação, fez-se necessária uma revisão de todo o processo 

de ensino de Língua Portuguesa, uma vez que essa área buscava transformar os 

estudos de linguagem em conteúdos significativos para o aluno. Na tentativa de pôr 

em prática esse projeto, os autores apresentam a obra como caminho para 

renovação do ensino de língua; dizem que, em meio à tradição de um ensino de 

língua descritivo e prescritivo, essa tarefa não se tornava fácil. Entretanto, para eles, 
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era possível alargar os horizontes das atividades que envolvem leitura, produção de 

textos e reflexões sobre linguagem. 

Dizem os autores que a renovação do ensino de língua e de gramática não 

implica uma ruptura com os conteúdos históricos e culturalmente adquiridos, 

tampouco, uma omissão ou substituição de nomenclatura. Implica, sobremodo, tratar 

esses conteúdos de maneira inovada, onde o ensino de português aborde a leitura, 

a produção de textos e os estudos gramaticais sob a perspectiva da língua como 

instrumento de comunicação e interação social. Portanto, um dos princípios 

norteadores do trabalho de leitura é, segundo os autores, a diversidade textual, 

considerando que os textos a serem trabalhados devem ser aqueles que circulam 

socialmente, a fim de manter relação com a realidade do aluno. 

As autoras do manual Viva Português (Campos; Cardoso; Andrade, 2008), 

por sua vez, apresentam a coleção (não apenas o manual da 7ª série/ 8º ano de 

onde retirei parte do corpus desta pesquisa) como uma proposta de ensino de LP 

que se embasa em suas práticas de sala de aula e em estudos realizados sobre o 

ensino de língua materna. Dizem conciliar linhas teóricas diversas a fim de, com as 

atividades, propor ao aluno um aperfeiçoamento na leitura e escrita por meio da 

internalização de recursos linguísticos e textuais. 

Segundo as autoras, a coleção desenvolve um trabalho integrado que parte 

do texto lido e se encerra na circulação dos textos produzidos pelos alunos. Sendo 

um instrumento a serviço da leitura e da escrita, cada capítulo trabalha 

principalmente um gênero textual, representado por textos que servirão de fonte 

para reflexão linguística e de ponto de partida para questionamentos relacionados à 

cidadania, ética, saúde, consumo etc. Assim, além de os alunos compreenderem 

regularidades linguísticas e textuais, buscarão transferi-las conscientemente para 

suas atividades reais de leitura e escrita. 

Mediante esses e outros cuidados, as autoras demarcam, também, a 

importância da seleção de textos para composição do manual; consideram que os 

textos devem reunir características fundamentais para o sucesso do trabalho, devem 

compor uma proposta de ensino que não desconsidere as questões que envolvem o 

aluno e a sociedade em que está inserido. 
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Minha intenção de relatar aqui o que dizem os autores dos manuais 

selecionados é para, em nível de análise, observar as con(di)vergências existentes 

entre o dito, o produzido e o sugerido, ou seja, entre as ideias contidas no “manual 

do professor”, presente no final de cada obra, as atividades que compõem o manual 

e o que está prescrito no parâmetro, o qual se constitui como proposta para um novo 

ensino de língua. Essa análise ganha corpo aqui, estendendo-se até o capítulo 

seguinte. 

 
 

3.2.1 Da divulgação para o consumo à divulgação cultural nos manuais 
 
 
 

Como já foi dito, a publicidade é uma força que impulsiona a indústria e o 

comércio; é caracterizada por seu poder persuasivo e por seus discursos lúdicos e 

polissêmicos. Logo, o GPP é um gênero da ordem do estímulo ao consumo, onde a 

presença do jogo de sentido estimula a venda do produto; entende-se, portanto, que 

a sua funcionalidade é de divulgação para o consumo. Transposto para o manual 

didático, o GPP passa a servir à reflexão, ao ensino e à aprendizagem. 

No manual de Língua Portuguesa, o gênero publicidade e propaganda é 

utilizado para o ensino de língua, nesse sentido, sua funcionalidade é de divulgação 

cultural. Ao utilizar este último termo, refiro-me à possibilidade de esse gênero ser 

utilizado para se discutir o linguístico, o semântico, o discursivo e o interativo da 

língua(gem). 

A divulgação cultural comporta manifestações de informação sobre diversos 

aspectos, de diferentes áreas, presentes nos meios sociais. Pode ser de ordem 

científica, filosófica, histórica, linguística, artística, híbrida, ou de qualquer outra 

especificidade. Em qualquer uma delas, a divulgação cultural concede ao sujeito a 

aquisição de informação, formal ou não, dando-lhe possibilidade de acesso ao 

conhecimento socialmente construído e constituído, e viabilizando a esse sujeito o 

saber, ou o mais saber, sobre as experiências e realizações humanas. 

Ao efetuar essa divulgação cultural, o manual pode se apropriar do GPP, 

dando enfoque à gramática, apresentando perguntas de âmbito normativo para 
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verificação de conteúdo, fazendo do texto publicitário um meio de estimular 

operações mentais, de exercitar a memorização de nomenclaturas e conceitos, ou 

seja, fazendo dele um objeto formal de mão única, fechado à construção de sentido 

pelo sujeito. Isso pode ser observado quando, por exemplo, o manual Português: 

linguagem utiliza um anúncio, com o enunciado “Para comprar dois pára-raios para a 

Cooperativa de Castrolanda, você teria coragem de ligar para a ABB, que forneceu o 

sistema de alimentação elétrica do metrô de São Paulo?” (Anexo M, p. 119), para 

propor uma única questão: “Leia esse anúncio e explique por que as palavras pára- 

raios, elétrica, e metrô são acentuadas” (CEREJA; MAGALHÃES, 1998, p. 14). 

Em outra vertente, pode ser considerado no MD o caráter social, 

plurissignificativo do GPP; a sua situação comunicativa presente ali, as suas 

condições e finalidades especificas, os significados do dizer. Como, por exemplo, fez 

o mesmo manual diante de outro anúncio com o enunciado: “Tá com raiva do 

namorado? Morde aqui. Serenata de Amor. Não tem mau humor que resista” (Anexo 

Q, p. 123). A partir desse, o manual trabalha propriedades formais, pedindo para 

identificar um complemento nominal no texto, mas, em seguida, incentiva a 

discursividade com questões do tipo: “Esse complemento nominal é alvo de quê 

[...]?”, “Todo anúncio publicitário pretende estimular o receptor a consumir 

determinado produto; nesse caso um bombom. No anúncio, a mensagem é dirigida 

diretamente a uma garota, porque faz referencia ao ‘namorado’. No entanto, o 

anúncio indiretamente atinge também os rapazes. Implicitamente ele também quer 

dizer: ‘Compre bombons Garoto para a sua namorada em determinada situação’. 

Qual é essa situação?”, “A que tipo de público se destina esse anúncio? Justifique 

sua resposta com base em indícios da linguagem” (Anexo Q – questões 3b, 3c, 3d, 

p. 124). Assim, o manual busca conduzir o interlocutor aos significados do dizer. 
 

Nesse percurso, o manual pode considerar os três elementos que 

caracterizam o gênero, segundo Bakhtin: o conteúdo temático, o estilo e a 

construção composicional. Dito de outra forma, há a possibilidade de o manual 

propor um ensino de língua que conduz o interlocutor/aluno a perceber que qualquer 

usuário da língua, ao interagir com outro, seleciona o que deseja dizer (conteúdo), 

definindo o assunto a ser discutido; seleciona também os recursos da língua, sejam 

eles lexicais, frasais ou gramaticais, construindo seu modo de dizer (estilo); por fim, 

organiza esse dizer dentro de uma estrutura, dando-lhe um aspecto formal, um 



38 
 

 
 
 
acabamento (construção composicional). Considerando os dois percursos - o da 

normatização e o da discursividade-, analisarei o processo de deslocamento 

provocado nos manuais, sinalizando se a divulgação cultural se dá pela via 

normativa ou se é desenvolvida pela perspectiva dialógica da linguagem. Lembro 

que essa sinalização não se finda neste capítulo. 

 
 

3.2.1.1 Do GPP e suas possibilidades de representação no manual 
 
 
 

Os dois textos publicitários utilizados neste capítulo foram retirados do manual 

Viva Português (Campos et al, 2008). A partir deles, organizarei minha análise a fim 

de compreender o processo de deslocamento: da divulgação para o consumo à 

divulgação cultural, considerando que as representações são, também, uma forma 

de identificação. Segue o primeiro anúncio: 

 
 

Anúncio 1 (A1) 
 
 
 
 

Anexo A 
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No início, o enunciado “Você tem cabelos...” se completa com duas 

perguntas. A primeira: “rebeldes?”, que é acompanhada da figura de uma garota 

com cabelos enrolados, diante de um fundo imitando esses cabelos; a garota tem 

uma expressão decepcionada segurando um pente. Na segunda: “ou lisos?”, a 

mesma garota aparece de cabelos lisos, diante de um fundo imitando a nova forma 

dos seus cabelos, segurando o produto anunciado; sua expressão, agora, transmite 

satisfação. O imperativo “Assuma o controle!” é o enunciado final. 

No A1 (Campos et al, 1998, p. 77 – Anexo A, p. 99), os enunciados são uma 

“unidade de comunicação verbal” que, no contexto da enunciação, refletem o 

discurso que defende um padrão de beleza para os cabelos, que assemelham 

cabelos encaracolados ou crespos à ideia de infelicidade, inferioridade, de não 

valorização de características físicas (tipo de cabelos) dos afrodescendentes. No 

enunciado “Você tem cabelos... rebeldes? ou lisos?” ecoa a voz dos produtores de 

cosméticos para alisamento de cabelos, que, por sua vez, ecoa o discurso social 

sobre a importância da aparência. No propósito de intensificar esse eco, segue uma 

representação de um sujeito que se encontra assustado, surpreso com seu estado. 

Tal representação expõe a voz de sujeitos que não aceitam determinadas 

características do diferente, da exclusão. 

Num dado sentido, a palavra “rebelde” se relaciona à ideia de que algo (o 

cabelo) se encontra à margem de um parâmetro determinado socialmente, de uma 

quase ordem a ser seguida pela maioria, instigando o interlocutor a uma mudança 

de lugar, mas a uma submissão a tal parâmetro. Esse sentido é posto em função de 

um contexto persuasivo, dado pela empresa do cosmético anunciado, que induz a 

necessidade de inovação, de adequação à contemporaneidade, tendo como 

intenção maior a venda do produto. Com o uso do imperativo no final, o sentido 

polissêmico no anúncio se amplia. No enunciado Assuma o controle!, há o diálogo 

contemporâneo no que tange à ideia de a mulher submeter-se aos padrões para 

manter sua auto-estima elevada e sua beleza “atualizada”, uma vez que os produtos 

já se encontram no mercado de consumo para essa finalidade. Ocorrendo o 

contrário, a mulher demonstra ausência de controle, estando fora do padrão de 

beleza aceito e preconizado pela sociedade. 
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Considerando isso, no A1, percebo o conceito de exotopia5, base das 

reflexões de Bakhtin e inaugural da dialogia. Numa posição exotópica, o anúncio 

busca chamar a atenção do sujeito consumidor para suas características, vistas de 

fora, indo até ele, mas retornando ao seu lugar único e singular. É nessa extra- 

localização, a qual envolve o espaço, o tempo, os valores, que a empresa produtora 

atribui ao outro aquilo que é seu excedente de visão, permitindo-lhe completar-se, 

ver-se como sujeito. 

Assim, o anúncio revela a incompletude: ver no outro e através do outro algo 

a mais que o próprio sujeito não vê. Isso pode ser analisado a partir das perguntas 

que se somam às imagens. Em GEGe (2009, p. 44), e de acordo com Bakhtin, 

temos o pensamento que “quando alguém atribui a outro seu excedente de visão, 

permite-lhe completar-se como sujeito naquilo que sua individualidade não 

conseguiria sozinha”. Isso confirma o dito por Bakhtin quanto à “categoria axiológica 

de outro ser a força organizadora em todas as formas estéticas, assim, uma relação 

pode ser enriquecida pelo excedente axiológico da visão” (GEGe, 2009, p. 46). Esse 

processo do outro incompletar o eu, à medida que o completa, revelando-lhe suas 

ausências, contribui para formação de uma identidade6. No A1, tal processo passa 

pela construção de representação que vai até o outro, estabelecendo uma inter- 

ação. A construção de significação é dada pelo sujeito consumidor no instante em 

que vê no anúncio publicitário uma experiência dele que o próprio não tem, porém 

que pode obter a partir do consumo. 

De acordo com Silva (2006, p. 32), na perspectiva pós-estruturalista, a 

representação é compreendida como inscrição, marca, traço, significante, não vista 

como processo mental; é, decerto, a face material, visível, palpável do 

conhecimento. Entretanto, no cenário pós-moderno, há uma implosão de 

representação que descontrola a proliferação de signos e imagens, ocasionando a 

isenção  de  um  referente  na  cadeia  de  significação;  assim,  há  apenas  signos e 

 
 

5  Exotopia é uma categoria filosófica de base sobre a qual Bakhtin desenvolve discussões sobre Ética 
e Estética. Está relacionada à ideia de excedente de visão. 

6 De acordo com Rajagopalan, “A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. 
Isso significa que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior e fora da língua. Além disso, a 
construção da identidade de um indivíduo na língua e através dela depende do fato de a própria 
língua em si ser uma atividade em evolução e vice-versa” (RAJAGOPALAN, 1998, p. 41). 
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imagens que representam o “real”, há o povoamento de simulacros, de 

representações (BAUDRILLARD, apud SILVA, 2006, p. 32). 

Nesse sentido, percebo que, no anúncio, ocorre uma implosão de 

representação. A figura da menina com os cabelos encaracolados representa o 

discurso social que assemelha essa característica própria como sinônima de 

rebeldia, da necessidade de pertencer a outro tipo de representação – aquela que 

apresenta os cabelos lisos como representação de poder, de ascensão e prestígio 

social. Daí, como diz Baudrillard, proliferam as representações das representações, 

ocasionando o povoamento de simulacros7. 

O A1 pode ser visto como uma representação advinda de uma outra no 

sentido que, anteriormente, já existia o padrão de beleza constituído,  

principalmente, no contexto “pós-emancipação feminina”. A partir desse contexto, 

foram lançados padrões de beleza para a mulher como forma de ascensão e 

emancipação, os quais envolvem a aparência física. Assim, é possível afirmar que 

as ideologias levam o sujeito a constituir representações infindas a cada novo 

tempo, provocando edificações de simulacros de verdades. No anúncio, esse 

simulacro pode ser assinalado no instante em que o discurso é formado no sentido 

de apontar cabelos crespos como um tipo característico que precisa ser modificado. 

Para isso, o anúncio apresenta uma inovação tecnológica capaz de mudar o que 

está dado como natural - e visto como rebelde - para um efeito moderno, um tipo de 

cabelo: o liso, controlado, “não-rebelde” e aceito socialmente. Esse é o simulacro de 

verdade construído pelo anúncio, uma ocorrência implosiva de representação. 

As imagens simulam experiências: a primeira representa o sentimento de 

tristeza no momento de pentear os cabelos; a segunda produz a representação de 

satisfação após uso do produto, uma vez que os cabelos agora se encontram lisos, 

fáceis de pentear. Nessa segunda instância, o controle dos cabelos foi assumido, a 

representação de satisfação decorre do estigma que relaciona padrão de beleza a 

cabelos soltos, tratados quimicamente, e seria uma característica de mulheres 

estruturadas e bem sucedidas em situações adversas. Portanto, torna-se possível 

7 Os simulacros têm sentido de discurso insinuoso que mascara uma realidade com o uso de 
“maquiagens”. Por exemplo, no discurso publicitário há o uso do “pó de arroz” para apresentar uma 
ideia perfeita que conduz ao consumo. Seria um tipo de alucinação desestabilizada da realidade. O 
reflexo (imagem semelhante) de uma realidade pode ser visto como uma cópia; já a refração (imagem 
alterada) pode ser vista como um simulacro. 
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dizer que, através da linguagem, do poder de dizer, a cultura, as práticas sociais 

produzem representações, consolidam os processos dialógicos e polifônicos, 

ocasionando as constituições identitárias. Azevedo (2007, p. 154) diz que temos o 

hábito de pensar e defender a identidade como algo pessoal, particular, blindado, 

impenetrável, portanto, costumamos dizer que somos portadores de uma identidade 

que é somente nossa, originada de e em nós mesmos. 

De acordo com Rajagopalan (2003, p. 71), os pesquisadores da atualidade 

desacreditaram na ideia de que as identidades se apresentam como prontas e 

acabadas. Em larga escala, é notório que elas estão em estado de transformação, 

estão sendo re-construídas, adaptadas, adequadas às novas circunstâncias que vão 

surgindo. Por exemplo, à medida que as mudanças sociais vão acontecendo, como 

a globalização, a pós-modernidade, a sociedade de consumo, e as ramificações que 

dizem respeito a essas, dentre outras mudanças, as identidades entram em 

transformação. Isso pode ser atribuído às lutas hegemônicas, às diferentes 

ideologias, sendo esses elementos estabelecedores das relações de poder, 

dominação e exploração. Tais questões refletem a transformação e a constituição de 

identidades dos indivíduos em sociedade. 

Entretanto, essa materialização do processo mental, a existência das 

representações, provoca uma “política de identidade”. A respeito disso, Silva (2006, 

p. 33) diz que há uma revolta das identidades culturais e sociais subjugadas que vai 

de encontro aos regimes dominantes de representação. Percebe-se, então, que 

emerge a necessidade de uma desconstrução da representação, de um sistema que 

busca solidificar construtos sociais e discursos parciais e particulares dos grupos 

que se encontram em posição de dirigir o processo de representação. Logo, essa 

política se situa na interseção entre representação e poder. Melhor explicando, Silva 

(2006, p. 33) diz que 

a chamada ‘política de identidade’ reúne as duas dimensões centrais 
do conceito de “representação”: representação como “delegação” e 
representação como “descrição” (JULIEN & MERCER, 1996, p. 197). 
No primeiro caso trata-se da pergunta sobre quem tem o direito de 
representar quem, em instâncias nas quais se considera necessário 
delegar a um número reduzido de representantes a voz e o poder de 
decisão de um grupo inteiro. Essa idéia de representação constitui 
justamente a base dos regimes políticos caracterizados como 
“democracia representativa”. No segundo caso, pergunta-se sobre 
como os diferentes grupos culturais e sociais são apresentados nas 
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diferentes formas de inscrição cultural: nos discursos e nas imagens 
pelos quais a cultura representa o mundo social. 

 

 
Relacionando o exposto com o A1, percebe-se que o discurso da indústria de 

cosméticos Ecologie assume a delegação para falar, representa a voz e o poder. 

Pela imagem, conduz um processo de apresentação e descrição do outro, 

produzindo um discurso que fala e, de certo modo, controla as formas de dizer  

desse outro, representando o mundo social. O anúncio demarca, com suas 

representações, o contexto em que está inserido, bem como demonstra sujeição a 

determinações sócio-culturais da contemporaneidade. Jodelet (2001, p. 38), 

apropriando-se das palavras de Moscovici, pontua que as representações assumem 

a função de edificação da conduta, especificamente na publicidade. Essa função 

pode ser sinalizada a partir da intenção dos anúncios de levar o público à ação, à 

compra, tornando determinados produtos desejáveis ao consumo. 

Como afirma Silva (2006), a representação permite a existência de marcas, 

traços e inscrições; dessa forma, conduz a existência de fragmentos da realidade 

social, mobilizados pela atividade criadora de sujeitos. Assim, a representação é 

uma forma de conhecimento elaborada socialmente; através dela o sujeito social 

busca sua identidade no mundo, seja na vida em coletividade, seja nos processos  

de construção simbólica. Sobretudo, essa identificação ocorre pelo viés da interação 

entre um eu e um outro, da qual configuram-se sentidos, valores e práticas sociais e 

políticas. 

Analisando, agora, a proposta do MD2 frente ao A1, digo que o manual 

considera, em parte, as possibilidades de representação existentes no anúncio. De 

início, o manual solicita ao aluno a descrição do anúncio em detalhes, em seguida, 

para ele fazer uma relação entre esse e a letra da canção de Chico César 

“Respeitem meus cabelos brancos”, exposta na página anterior (Anexo A, p. 100). 

Uma vez que a letra da música denuncia a valorização dos brancos em detrimento 

dos negros - seus tipos de cabelos e tradições culturais -, é possível que o aluno 

perceba no anúncio, ao fazer a relação entre os dois textos, as possibilidades de 

representação com a linguagem verbal e não-verbal. Dito de outra forma, o MD2 

provoca um possível diálogo entre professores e alunos que tende a abordar a 
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questão da significação das palavras “rebeldes” e “lisos”, a leitura semiótica8 das 

imagens da menina, as adequações à contemporaneidade e ao consumismo, o 

discurso que defende um padrão de beleza para os cabelos, a não valorização de 

características físicas dos afrodescendentes, dentre outros. 

Assim, vejo que o MD2, com esse anúncio, trabalha a divulgação cultural 

considerando, em parte, as possibilidades de representação. Digo, em parte, pois o 

manual poderia provocar os alunos, a partir de afirmativas seguidas de indagações, 

que abordassem a relação existente entre os termos “rebeldes” e “lisos” com a 

expressividade disposta no rosto da garota, sobre a intencionalidade do enunciado 

“Assuma o controle”. Poderia questionar a representação “cabelos lisos” como 

indicação de parâmetro social, modelo de beleza, forma de ascensão e poder, e 

indagar sobre a submissão impulsionada no anúncio a certos padrões sociais, ou 

seja, a delegação que ele assume para falar. Bem como, poderia abordar sobre a 

possibilidade de o sujeito assumir os cabelos encaracolados como afirmação de  

uma identidade afrodescendente. 

Dessa forma, o manual poderia formular indagações que conduzissem os 

alunos a refletir sobre os simulacros de verdades decorrentes da implosão de 

representações. Por exemplo, levar o aluno a pensar no sentido de “rebelde” e “liso” 

como uma antonímia que reforça a representação do “embranquecimento”, ou 

melhor, o sentido depreciativo de “cabelos encaracolados ou crespos” como 

característica de menor valia. Essas são alternativas de ampliação das propostas 

contidas no manual, que podem alargar o diálogo entre os interlocutores de maneira 

mais explícita, onde o semântico, o discursivo e o linguístico da linguagem fossem 

mais considerados de forma interativa. 

Não cabe aqui, nesta pesquisa, adentrar no papel do professor, mas é 

imprescindível dizer que o mestre é um dos responsáveis para ocorrência dessa 

dialogia. Com o perfil de instigador, ele pode provocar discussões importantes que 

conduzem o aluno a refletir sobre o homem, os sentidos e valores presentes nas 

8 “A teoria semiótica nos permite penetrar no próprio movimento interno das mensagens, no modo 
como elas são engendradas, nos procedimentos e recursos nelas utilizados. Permite-nos também 
captar seus vetores de referencialidade não apenas a um contexto mais imediato, como também a 
um contexto estendido, pois em todo processo de signos ficam marcas deixadas pela história, pelo 
nível de desenvolvimento das forças produtivas econômicas, pela técnica e pelo sujeito que as 
produz” (SANTAELLA, 2005, p. 5) 
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representações – sendo essas as formas que os sujeitos buscam para construir sua 

identidade no mundo, demarcar suas inscrições. Esse processo dialógico vem sendo 

apontado nesta pesquisa como dinâmica entre um eu e um outro em território 

socialmente organizado, em interação linguística; é nesse princípio que Bakhtin 

discorre sobre o homem e a vida, demarcando a alteridade, a presença do outro na 

constituição do eu. No anúncio, as vozes estão ali presentes, as palavras estão 

vivas, e as consciências estão em interação, logo, é preciso que o aluno encontre 

suporte para entender esse movimento, seja vindo do próprio manual ou mesmo do 

professor. Para Bakhtin (1997b, p. 118), 

a consciência constitui um fato objetivo e uma forma social imensa. É 
preciso notar que essa consciência não se situa acima do ser e não 
pode determinar a sua constituição, uma vez que ela é, ela mesma, 
uma parte do ser, uma das suas forças; e é por isso que a 
consciência tem uma existência real e representa um papel na arena 
do ser. Enquanto a consciência permanece fechada na cabeça do 
ser consciente, com uma expressão embrionária sob a forma de 
discurso interior, o seu estado é apenas de esboço, o seu raio de 
ação ainda limitado. Mas assim que passou por todas as etapas da 
objetivação social, que entrou no poderoso sistema da ciência, da 
arte, da moral e do direito, a consciência torna-se uma força real, 
capaz mesmo de exercer em retorno uma ação sobre as bases 
econômicas da vida social. 

 

 
Entendo que as discussões provocadas pelos manuais e professores também 

fazem parte das etapas da objetivação social assinalada por Bakhtin. O que é 

proposto pelo MD pode contribuir para o desenvolvimento da expressão embrionária 

que se encontra limitada na consciência do interlocutor/aluno, a partir do momento 

em que esse entenda as relações existentes entre a linguagem publicitária e a vida 

social. O MD pode ajudar o aluno a objetivar a linguagem, colocando-a no “sistema”, 

no plano da realidade, e a tornar-se capaz de uma ação responsiva. 

Assim, devemos considerar, como diz Bakhtin, que a consciência humana é 

constituída por uma multiplicidade de vozes as quais configuram a noção de 

alteridade, fato que torna impossível a defesa de uma posição sem correlacioná-la a 

outra posição. Isso também nos ajuda a melhor entender o processo de construção 

da identidade do sujeito, a perceber que seu pensamento, opiniões, visões de 

mundo e consciência se constituem a partir das relações dialógicas, fundadas pela 

excedência de visão. 
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Hall (1999, p. 10) diz que pensar a identidade como algo estável corrobora 

com a ideia desenvolvida pelos iluministas. Uma visão que entende a “pessoa 

humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades 

da razão, de consciência e de ação, cujo ‘centro’ consista num núcleo interior". 

Trata-se, portanto, da existência de um “eu” que corresponde sua própria identidade. 

Mas, na ótica pós-moderna - como já foi pontuado -, concebe-se a ideia de 

identidades contraditórias, ou seja, a possibilidade de haver dentro de nós 

identidades diferentes que são assumidas conforme diferentes momentos, de modo 

que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Assim, 

a identidade unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 
Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar - ao menos 
temporariamente (HALL, 1999, p. 13). 

 

 
Pensando nos sistemas de significação e de representação cultural que se 

multiplicam socialmente, como pontua Hall, é preciso demarcar a importância do 

construto ideológico nessa multiplicidade. Para Bakhtin, a ideologia é social e se 

constrói em todas as esferas das interações; caracteriza-se como a expressão, a 

organização e a regularização das relações histórico-materiais dos homens. 

Pode-se ver ideologia como uma representação. Isso porque se dá 
na/pela linguagem. Precisa dela para poder manifestar-se e essa é 
caracterizadamente representativa (simbólica) e constituída por 
signos ideológicos. Isso significa que não só denominam um ser no 
mundo, mas também fazem referência a uma outra realidade fora da 
imediata (GEGe, 2009, p. 59). 

 

 
Logo, o que é ideológico possui um significado fora de si mesmo, remetendo  

a algo que não está naquela situação imediata. Os signos, assim, estão carregados 

de crenças, visões de mundo, modos de interpretar a realidade, comportam 

ideologias que não podem ser identificadas nelas, por si somente. No A1, percebo o 

movimento identitário concebido, também, pelo processo da globalização, pelo  

poder midiático, pela influência publicitária. A identidade cultural produzida no 

anúncio remete à ideia de deslocamento de um lugar estável, original, caracterizado 

pela “razão e consciência individual”, favorecendo uma mobilidade. Apresenta-se 
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eficaz na construção identitária por fornecer ao consumidor imagens, signos 

linguísticos, significados com os quais ele pode se identificar; por estabelecer 

relações de poder, por apresentar sistemas simbólicos que elaboram e representam 

a cultura e por atuar na disseminação desses sistemas. 

Mas cabe, aqui, investigar a proposta do manual ao utilizar o gênero 

publicidade e propaganda, como ele organiza o deslocamento da funcionalidade 

desse gênero; logo, trabalhar a possibilidade de representação e, 

consequentemente, de constituição identitária dada no anúncio pode ser um dos 

aspectos que compõem uma divulgação cultural. Entretanto, finalizando a discussão 

desta seção, digo que, diante do anúncio, o MD2 mantém certo distanciamento do 

que prescrevem os PCN de LP - há uma década - quanto à utilização do gênero 

para desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, de um ensino articulado e 

integrado a outros saberes. 

O manual elabora apenas duas questões ao utilizar o anúncio. Em uma, ele 

solicita a descrição do anúncio, em outra, pede para o interlocutor fazer a relação 

entre a propaganda e a letra da canção de Chico César (Anexo A, p. 101), mas não 

orienta o aluno, por exemplo, sobre o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional presentes ali. Poderia conduzir o interlocutor à compreensão do que 

diz o A1, quais os recursos da língua utilizados para construir o modo de dizer do 

locutor; à percepção do aspecto formal, como o uso do imperativo, da pontuação, do 

tempo verbal, ou do acabamento que aponta para o jogo de sentido presente nos 

enunciados. 

O MD2 não apresenta propostas claras que tendem, por exemplo, ao 

redimensionamento de valores, tampouco ao questionamento da veracidade do 

discurso, de modo que o deslocamento efetivo para a perspectiva dialógica da 

linguagem (sugerida pelo PCN de LP) ainda não se consolida, tendo em vista a ação 

do manual frente à mensagem publicitária selecionada. 

 
 

3.3 Do agir/dizer no manual didático 
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Segundo GEGe (2009, p. 38), “a estética aparece como acabamento do agir 

do sujeito”, resulta de um processo de representação do mundo a partir do ponto de 

vista da ação exotópica desse sujeito. Passando a outro anúncio, buscarei investigar 

o agir/dizer no MD2 frente ao GPP - o qual mantém influência nos processos de 

construção de representação e identificação -, dando continuidade à análise do 

processo de deslocamento que aponta para uma divulgação cultural. Segue o 

anúncio: 

 
 

Anúncio 2 (A2) 
 
 
 
 

 

Anexo B 
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O anúncio publicitário (Campos; Cardoso; Andrade, 1998, p. 78 – Anexo B, p. 

101) é entendido como uma paródia do famoso quadro Mona Lisa (1506), pintado 

pelo italiano Leonardo da Vinci. Baseando-se em uma obra conhecida, a empresa  

do produto GA.MA Italy Professional, especificamente de pranchas de cerâmica, 

demarca sua intencionalidade publicitária. O A2 busca associar o título da obra 

Mona Lisa ao efeito do produto anunciado. Tendo em vista o conhecimento prévio  

do interlocutor quanto à obra, o anúncio modifica algumas características originais 

no propósito de manter uma relação entre obra de arte, produto e consumo. 

Sendo a empresa italiana, ela se utiliza de uma obra cujo pintor também é 

italiano, porém, expõe que a beleza produzida no anúncio, a partir da imagem, é 

brasileira. Com o logotipo Tecnologia italiana, beleza brasileira o produtor busca  

uma representação de beleza que é marcada pelos cabelos grandes e lisos que, 

segundo o enunciado, é característica das mulheres do Brasil. A partir do  slogan 

Seu cabelo é uma obra de arte. E você nem sabia disso, há a ideia de que nem 

todos os tipos de cabelo são considerados obras de arte, somente serão aqueles 

que receberem a ação do produto. 

O tipo de beleza feminina valorizada no anúncio tem em vista padrões sociais 

aceitos ou mantidos; há uma idealização, um estereótipo que o modelo de perfeição 

advém de pessoas brancas de cabelos lisos. Logo, o endereçamento do anúncio é 

para um público específico, que aceita o padrão social do branco com cabelos lisos. 

A característica dos cabelos encaracolados é muito presente no Brasil devido a 

nossa formação multirracial. Entretanto, ainda em muitas situações, o sujeito é 

“educado” para reconhecer as características do afrodescendente como inferior, 

tornando-se preconceituoso e racista, defensor de paradigmas europeus/norte- 

americanizados. Penso que os anúncios de produtos para alisamento de cabelos 

são tão presentes devido à aceitação desses paradigmas, de uma não aceitação de 

características próprias, de uma não identificação. 

O discurso do A2 apresenta um agir no mundo, uma necessidade de ocupar 

um lugar. Bakhtin (1997a) defende que todo discurso é responsável por ser 

dialógico, que todo sujeito responde por seus atos no mundo uma vez que é 

responsável por eles. GEGe (2009, p.42) diz que 
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o ato respondível corresponde, então, ao ato ético, pois envolve o 
conteúdo do ato, o seu processo, valorado (avaliado) pelo sujeito 
com respeito ao seu próprio ato, quando reflete sobre ele e lhe dá 
um acabamento (estética). 

 

 
No propósito de ocupar um lugar no mundo, a empresa GA.MA Italy 

Professional diz o que só ela conseguiria dizer do lugar que ocupa. Nesse sentido, 

ela é responsável pelo que constitui, compromete-se responsavelmente com seu 

ponto de vista. Devido a isso, seu discurso é constituído através do jogo polissêmico 

a fim de isentar-se de qualquer ato “anti-ético”. Não há, verbalmente, no anúncio a 

afirmativa de que os cabelos crespos não são uma obra de arte, porém, o discurso 

induz o consumidor/leitor a essa ideia, à formação de concepções estereotipadas, a 

constituições identitárias a partir da estética apresentada no anúncio. 

A posição exotópica da empresa do produto anunciado (vista aqui como 

locutor/interlocutor 1) está fundada no social e no histórico. Assim, o excedente de 

visão da empresa é a base do seu trabalho, representa sua ideologia, descreve o 

que lhe é real. Considerando isso, devemos sempre questionar o ato de dizer do 

GPP, pois seu discurso tenta refletir ou refratar a realidade e seus valores; constrói 

textos aparentemente fidedignos à realidade, garantindo seu status de 

veridictoriedade. Nesse sentido, me proponho a analisar o agir/dizer no MD2 frente 

ao A2, uma vez que o agir pode transformar o dizer em juízo de valor tendencioso e 

manipulador, onde as vozes dos que se encontram no poder estão ali camufladas. 

No A1 e no A2, o discurso do eu (das empresas dos produtos anunciados) se 

utiliza do jogo dialógico na busca de persuadir, convencer o outro (consumidores). 

Nesse sentido, fala de um lugar de poder, interessado e ideológico que constrói 

significados na realidade social, bem como possibilita outras produções de 

significados/realidades. Repleto de vozes e com entonações valoradas, os anúncios 

carregam consigo uma expressividade, uma indicação das transformações sociais. 

É no construir do eu a partir do outro que, segundo Bakhtin, a palavra social 

torna-se palavra interior e que, consequentemente, é outra vez exteriorizada, porém, 

tornando-se uma nova palavra, marcada pela individualidade que reflete ou refrata 

uma realidade. No A1, o locutor busca trabalhar a palavra com os enunciados 

“rebeldes? Ou lisos?”. A palavra se põe na relação eu–outro, é direcionada àqueles 
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que desejam assumir o controle de seus cabelos. As indagações remetem 

alternância; se uma das características do interlocutor for cabelos encaracolados ou 

crespos (cheios de curvas, de “dificuldades” diárias para ser cuidado, que 

simbolicamente pode representar uma antonímia de algo linear, reto, liso, 

provavelmente, mais acessível ao sucesso), ele, impulsivamente, se enquadrará na 

primeira alternativa. É possível, pelo poder que a palavra exerce nas relações, que o 

interlocutor passe a consumir o produto, uma vez que não deseja permanecer com 

os cabelos rebeldes. Assim, a associação de cabelos encaracolados ou crespos à 

rebeldia aponta para uma refratação da realidade material. 

No A2, a expressão “Tecnologia italiana, beleza brasileira” dá a ideia de que 

os italianos são avançados tecnologicamente, produzem inovações, correspondem 

com as expectativas mercadológicas e de consumo. No propósito de expansão do 

produto, a fim de persuadir e convencer o interlocutor, a empresa se utiliza de 

termos que elevam a auto-estima, bem como demarca um estereótipo de beleza. 

Estando no território brasileiro, ela refrata uma realidade material a partir da ideia de 

que as mulheres brasileiras são belas, porém só se estiverem adequadas ao que foi 

refletido pela imagem. 

Para Bakhtin (1997b, p. 31), o signo é algo que faz parte de uma realidade, é 

essencialmente ideológico, logo, “tudo que é ideológico é um signo. Sem signo não 

existe ideologia”. O autor complementa afirmando que cada signo ideológico não é 

somente um reflexo, uma sombra da realidade, mas um fragmento material dela, 

assim, todo fenômeno que desenvolve a função de signo ideológico tem uma 

encarnação material (BAKHTIN, 1997b, p. 33). Além de o signo ser parte da 

realidade, ele reflete e refrata outra, ou a realidade representada. Ou seja, na 

medida em que o signo é um fragmento material de uma realidade, ele conjectura 

uma imagem semelhante (reflete) e uma alterada (refratada) da realidade 

representada. 

Portanto, é pertinente ressaltar que o que determina a maneira como os 

sujeitos constituem seus discursos são seus interesses, advindos da história/grupo 

social/instituição a que pertencem. Os anúncios demonstram em seu discurso uma 

defesa ideológica, uma representação de valor que determina o que vai ser dito, 

como vai ser exposto o ponto-de-vista do sujeito-locutor/interlocutor. Logo, são 
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portadores da voz de grupos sociais que dialogam com interlocutores distintos 

produzindo, pela relação, efeitos de troca, de refutação, de concordância, de 

possibilidade de outras formas de dizer, outras constituições discursivas que, 

possivelmente, irão refletir ou refratar outras realidades, constituindo novas 

representações. 

A teoria cultural9 recente expressa a ideia da identidade como significado 

cultural e social por meio do conceito de representação; dessa maneira, a identidade 

está estreitamente associada a sistemas de representações. Na história da filosofia 

ocidental, tinha-se a ideia de representações ligada à busca de tornar o “real” o mais 

fiel possível por meio do sistema de significação; assim, essa ideia se apresentava 

na dimensão externa, por meio do sistema de signos, e na interna ou mental, que 

era a representação do real na consciência (SILVA, 2000, p. 89-90); nesse sentido,  

é por meio da representação que a identidade se associa a sistema de poder. O 

autor afirma que 

quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar 
a identidade. É por isso que a representação ocupa um lugar tão 
central na teorização contemporânea sobre identidade e nos 
movimentos sociais ligados à identidade. Questionar a identidade e a 
diferença significa, nesse contexto, questionar os sistemas de 
representações que lhes dão suporte e sustentação (SILVA, 2000, p. 
91). 

 

 
No A1 e no A2, quem tem o poder de representar é a empresa dos produtos 

anunciados, elas influenciam na definição e determinação da identidade a partir da 

persuasão ao consumo. Nessa instância, o discurso do eu, pela interação, provoca o 

deslocamento do outro, confirmado pela mudança de discurso, de ação efetiva 

através do consumo do produto. Apesar das perspectivas bakhtinianas não 

pertencerem a construtos pós-modernos, cria-se, aqui, uma interface entre esses 

estudos. Quando Bakhtin (1997b, p. 33) diz que o signo é ideológico e que ele é 

parte da realidade, podendo refletir ou refratar a mesma, o autor se aproxima das 

ideias pós-estruturalistas que confirmam o sistema de signos como uma 

representação, uma estrutura instável e indeterminada. Ou seja, para Bakhtin, o 

 

9 A teoria cultural mantém relação com os estudos culturais realizados nos anos 60 e 70 por 
intelectuais britânicos cujos interesses de pesquisa reuniam produtos culturais, mídia e movimentos 
sociais, incluindo o feminismo. 
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signo é por si ideológico, assim sendo, mostra-se indeterminado; sua representação 

depende das relações de poder, essas, por si, atribuem sentidos às representações. 

Dentro dessa arena - relações de poder - há uma diversidade de significações 

ideológicas, por isso, e pela interação social, os signos se mantêm vivos, trazendo 

concepções diferentes de mundo que provocam jogos de interesse antagônicos. 

Essa ideia ajuda a compreender o motivo de não se poder considerar as palavras, 

os signos ideológicos, como um simples reflexo ou a representação pura da 

realidade material, mas pode ser considerada como uma refração dessa realidade. 

Posso afirmar que o manual considera esses aspectos apresentados ao 

utilizar o A2. Propõe questões instigadoras, produz afirmativas seguidas de 

indagações pautadas na interdiscursividade; trabalha o semântico e o linguístico 

presente no anúncio. Ao afirmar para seu interlocutor que a propaganda é uma 

paródia baseada no famoso quadro Mona Lisa, e que esse recurso é chamado de 

intertextualidade, o MD2 organiza sua proposta apontando para o lugar que a 

propaganda ocupa no mundo, assinalando um recurso da língua utilizado para 

construir o modo de dizer do anunciante/interlocutor 1 (Anexo B, p.102). 

Ao questionar “Por que o autor do anúncio escolheu parodiar esse quadro, e 

não outro?” (Anexo B – questão 2, p. 102), o MD2 considera a intencionalidade da 

linguagem; para que o aluno fundamente sua resposta, o induz a observar o título do 

quadro e a imagem produzida na propaganda. Neste momento, o manual aponta 

para a posição exotópica da empresa que está fundada no social e no histórico, 

mediando, também, a leitura semiótica do anúncio. 

Em outras questões, o MD2 continua sendo “ponte”, contribui no processo de 

deslocamento, viabilizando uma percepção da realidade refletida e refratada no 

anúncio. Afirma que há uma relação entre as informações, daí solicita ao aluno a 

explicação dessa, ou seja, para ele dizer sobre a relação existente entre a marca, o 

produto, o texto principal e a imagem (Anexo B – questões 3a, 3b, 3c, p. 102). Para 

esse dizer responsável acontecer, implica a atribuição de valores dada pelo aluno 

frente ao outro (o anúncio e/ou o dizer no manual); é, agora, a exotopia do 

observador aluno que vai construir um excedente de visão que atribuirá sentido às 

representações (sistemas de signos). Esse excedente provocará uma ação 

responsiva e, provavelmente, revelará a incompletude do eu na relação com o outro, 
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provocando identificações. Isso aponta para o dito bakhtiniano: a alteridade é 

fundamento da identidade. 

O manual trabalha, além do que já foi exposto, as metáforas, o jogo de 

palavras comum no gênero publicidade e propaganda, que permite o estudo da 

polissemia. Ao perguntar “Que tipo de beleza feminina a propaganda valoriza?” 

(Anexo B – questão 5, p. 103), o manual provoca uma discussão onde, 

possivelmente, é abordada a questão da representação, das constituições 

identitárias, do princípio de valoração na linguagem utilizada, que busca persuadir, 

convencer, perpetuar significados; provoca o diálogo que questiona a criação de 

estereótipos, a idealização, os padrões aceitos e mantidos socialmente. Prova disso 

são as propostas presentes no manual que solicitam a identificação dos valores, 

mito e ideal presentes na propaganda (Anexo B – questão 7, p. 103). 

Ainda em propostas contidas na seção “Interpretação escrita”, referentes ao 

A2, no manual há questões do tipo: “Palavras de que classes gramaticais 

predominam nesse texto?”, “Por que palavras dessa classe gramatical ajudam a 

convencer o leitor a comprar o produto? (Anexo B – questão 4, p. 103). Com isso, o 

manual organiza o seu dizer considerando o sentido da enunciação, a 

interdiscursividade, o contexto linguístico para depois aplicar uma regra gramatical 

que, por sua vez, não é apresentada distante de significado real, fora do contexto de 

uso da linguagem. Dito de outra forma, o MD2 trabalha os adjetivos enquanto classe 

gramatical, mas, simultaneamente, faz o interlocutor aplicar o conceito à prática, ao 

sentido em curso exposto na segunda pergunta. 

O mesmo não acontece na seção “Conhecimentos Linguísticos” (Anexo B – 

questões 1 a 3, p. 104) quando o MD2 usa frases do tipo: “Leonardo da Vinci já 

morreu”, “Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa”, etc., solicitando que o aluno 

identifique e classifique os verbos e os objetos, e que circule o complemento 

nominal, dentre outras questões que demarcam um distanciamento das propostas 

contidas nos PCN de LP, as quais configuram a perspectiva dialógica da linguagem. 

Contudo, não defendo que deve eximir de trabalhar questões gramaticais; o 

problema se encontra quando essas questões são apresentadas de forma 

descontextualizada, não rompendo com a tradição dos estudos normativos. 
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3.4 Das contrapalavras e dos deslocamentos 

 
 
 

No processo dialógico ocorrem deslocamentos que interferem na constituição 

dos interlocutores. Essa constituição dada pelos deslocamentos e, simultaneamente, 

pela relação, não ocorre na “tranquilidade”, mas na “turbulência”, numa arena de 

lutas. A interação contamina, identifica, provoca posicionamentos, assim, o eu e o 

outro exercem a funcionalidade de construtores e não de réplicas. Isso ocorre 

porque a palavra é ideológica por natureza e comporta nossas avaliações, de 

maneira que a interação torna-se um evento dinâmico onde o que está em jogo são 

os confrontos sociais. O diálogo, não no sentido estrito do termo que significa 

interação face a face, é uma ação ininterrupta que resulta desse confronto, 

constituindo a natureza da linguagem. 

Para Bakhtin (1997b, p. 117), “a personalidade individual é tão socialmente 

estruturada como a atividade mental do tipo coletivista”. Essa ideia reflete sobre a 

constituição do sujeito a partir do que é exterior, bem como aponta para a defesa de 

que o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm auditório social bem 

estabelecido; assim, é pela interação entre interlocutores que se concretizam as 

enunciações. Entende-se, portanto, que a unidade real da língua realizada na fala 

não se constitui pela enunciação monológica individual e isolada. A recepção torna- 

se fator fundamental na consolidação do diálogo entre indivíduos. O interlocutor, ao 

ser interpelado pela enunciação de outrem, no processo de compreensão e 

interpretação de enunciados, oferece suas contrapalavras. Por isso, essa relação 

não ocorre na tranquilidade, é constituída numa arena, no deslocamento concedido 

pela dialogia. 

No A1, a partir do logotipo do produto Ecologie: o encontro da natureza e 

tecnologia, é possível afirmar que há um encontro entre natureza e  tecnologia; 

nesse sentido, a afirmação dialoga com o discurso de que não basta ser técnico, 

industrializado, teórico, é preciso ser eficaz, objetivo, adequado ao/para o natural. Se 

há um encontro, tem-se a ideia de que discursos/vozes intermediaram e 

contaminaram, provocando a concretização da ação. A presença das vozes da 

ciência e da tecnologia provocou o “encontro”, a percepção de que seria preciso 

demonstrar a funcionalidade do produto anunciado. Percebe-se que o termo 
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“natureza”, presente no logotipo, se refere aos cabelos rebeldes, visto como 

naturais, e que precisam ser modificados pela tecnologia para se adequarem aos 

padrões de beleza. 

Na verdade, analiso que os deslocamentos que ocorrem no A1 são, também, 

provenientes de identidades porosas, constituídas pelas relações de interação 

social, pelos embates permanentes. Como diz Azevedo (2007, p. 154), é a 

constatação do “outro” como constituinte do “eu” que faz deslocar a referência do eu 

para o outro, perceber vozes que bradam outras vozes, num inacabamento vivo de 

sentidos. O deslocamento da referência do eu para o outro faz com que o discurso 

publicitário seja aceito, negado, tolerado, respeitado, constatado, refutado. Nesse 

sentido, há a ótica do eu e do outro, que se instala em permanente consenso ou 

dissenso, uma ótica que mergulha valores em outra. A propósito, Azevedo (2007, p. 

154) afirma que 
 

abre-se à nossa frente duas constatações: Uma, sob a ótica do “eu” 
e outra sob a ótica de “outro”. Ao “eu” seria pertinente pensar que, se 
este “outro” o constitui, ainda que seja na negação, cabe-lhe 
respeito, tolerância, consideração; afinal, este “eu” não seria nada 
sem o “outro”, como a luz não seria nada sem a escuridão, ou o som 
sem o silêncio, usando aqui de um já-dito de Milton Nascimento. A 
segunda constatação, agora sob a ótica do “outro”, é que, se esse 
“outro” constitui um “eu”, ele é responsável por esse sujeito, mesmo 
porque este mesmo “eu” constituído é o seu “outro” que também o 
constitui. 

 
 
 

Relacionando as palavras de Azevedo ao que vem sendo discutido nesta 

seção, digo que, ao deslocar a funcionalidade do GPP, o manual didático considera 

partes do que diz o autor. Pensando no outro (aluno), o eu (manual) busca formas 

para chamar-lhe a atenção, organiza e direciona a palavra tendo em vista a 

recepção; respeita e considera - em alguns sentidos - aquilo que atrai o outro. 

Decerto, sem esse outro o eu nada seria. Partindo disso, o manual promove um 

deslocamento que, em parte, se torna atrativo e facilitador no processo de 

ensino/aprendizagem de língua. Tal deslocamento pode contribuir na constituição 

dos interlocutores, tornando-se uma possibilidade de dizer no manual didático. 

Com o uso do GPP o deslocamento acontece, itinerando pela via da 

divulgação cultural. Entretanto, isso só é possível pelo processo enunciativo que se 
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utiliza de assuntos e temáticas que fazem parte da vivência dos alunos. Daí, esses 

vão se constituindo de fora para dentro, porém com uma atitude responsiva ativa10 - 

é o que se espera como resultado de um trabalho pautado na perspectiva dialógica 

da linguagem. Isso acontece porque o homem é ser de linguagem e o processo de 

interação pressupõe sempre uma resposta, uma contrapalavra. Sua ação de 

concordar, discordar ou de se adaptar está associada às suas orientações 

ideológicas, dialogicamente constituída através do outro. 

Finalizo, aqui, este capítulo; mas continuo com as investigações concernentes 

às propostas do manual didático frente ao gênero publicidade e propaganda. Assim, 

analisarei, no último capítulo, a efetivação da divulgação cultural dada pelo manual, 

no propósito de observar mais detalhadamente a aplicação (ou não) do que 

prescrevem os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Para Bakhtin, “o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um discurso adota 
simultaneamente, para com esse discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda 
(total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte 
está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início, 
às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor” (BAKHTIN, 1997a, p. 290). 
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4 O GÊNERO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO MANUAL DIDÁTICO: “deste 

lugar eu falo” 
 
 
 
 
 

Haveria uma palavra assim despida, com que inaugurar uma 
mensagem sem com ela carregar o peso do vivido? 
João Wanderley Geraldi (2010b) 

 

 
A palavra, como diz Bakhtin, é o fenômeno ideológico por excelência, é o 

modo mais puro e sensível de relação social; ela está presente em todos os atos de 

compreensão e de interpretação. Por isso, a palavra não se apresenta despida, sem 

carregar consigo o peso do vivido. 

Este capítulo continua considerando a palavra e seu lugar de fala, ou seja, 

seu contexto sócio-ideológico. Assim, tem por objetivo analisar, conclusivamente, a 

proposta do manual didático ao efetivar uma divulgação cultural quando utiliza o 

gênero publicidade e propaganda. Numa perspectiva dialógica, considero conceitos 

e pensamentos bakhtinianos que me ajudam nas análises; pontuo, também, alguns 

recursos linguísticos, semânticos e discursivos que contribuem com esta análise, 

havendo maior referência ao recurso da polissemia, por ser uma característica 

recorrente na linguagem publicitária. 

A cada momento de produção analiso a aplicabilidade, ou não, do que 

prescrevem os Parâmetros Nacionais Curriculares de Língua Portuguesa – no que 

se refere aos gêneros do discurso como proposta para o ensino de língua(gem) - 

mediante questões/propostas dos manuais didáticos, a fim de demarcar a 

perspectiva assumida por eles na construção de uma divulgação cultural. 

 
 

4.1 Do jogo polissêmico 
 
 
 

A polissemia é a possibilidade de multiplicação de sentido de uma palavra, 

relacionando-a ao uso discursivo que se faz dela; ou seja, é a possibilidade de se 
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atribuir a um único significante vários significados. Carvalho (2001, p. 196) diz que “a 

polissemia, apesar de ser criticada por Aristóteles, é um fator de economia e 

flexibilidade da língua e seu funcionamento se dá no contexto”. Assim, o significado 

de cada ocorrência polissêmica está relacionado a uma dada situação/circunstância. 

Ilari (2003, p. 151) afirma que a polissemia se opõe à homonímia11; complementa 

dizendo que, 

além das palavras, a polissemia afeta a maioria das construções 
gramaticais: um bom exemplo é o chamado ‘aumentativo’ de nomes: 
se pensarmos nas razões pelas quais alguém poderia ser chamado 
de Paulão, em vez de Paulo, encontraremos explicações como 
‘porque é alto’, ‘porque é grande’, ‘porque é grosseiro’, ‘porque é 
desejado’, e até mesmo ‘porque é uma pessoa com que todos se 
sentem à vontade’. Normalmente é difícil dizer até que ponto vale 
cada uma dessas explicações. Da ideia de tamanho passa-se à de 
um certo modo de ser e de relacionar-se (ILARI, 2003, p. 151). 

 

 
Logo, polissemia se refere aos diferentes sentidos de uma mesma palavra 

percebidos como extensões de um sentido básico. A linguagem humana é 

polissêmica porque os signos têm caráter arbitrário que ganham valor nas relações 

com outros signos. A linguagem publicitária, por sua vez, se apropria do jogo de 

palavras tornando o discurso uma via de exploração da polissemia, onde os signos 

sofrem alterações de significados a partir do contexto. 

Doravante, utilizarei anúncios retirados dos dois manuais descritos no 

segundo capítulo a fim de continuar com o processo de análise. Segue o primeiro 

anúncio do capítulo (A3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 “Palavras homônimas são aquelas que se pronunciam da mesma maneira, mas têm significados 
distintos e são percebidas como diferentes pelos falantes da língua” (ILARI, 2003, p. 103). 
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Anúncio 3 (A3) 

 
 

Anexo C 
 
 

O anúncio 3 (Cereja; Magalhães, 1998, p. 30 – Anexo C, p. 105), com o 

enunciado “tem coisa melhor que ficar falada no bairro?”, traz o jogo polissêmico. O 

“ficar falada” teria sentido pejorativo dentro de um contexto onde, por exemplo, 

estivesse acontecendo uma ação fora de parâmetros sociais exigidos, ou seja, 

distante daquilo que os sujeitos “do bairro” esperavam. Com a indagação, o anúncio 

margeia uma quebra de paradigma; num contexto social onde se exige dos sujeitos 

condutas éticas e morais, “ficar falada” não seria uma das melhores coisas que 

poderia acontecer a um cidadão. 

Mas, por se tratar de uma propaganda, construída a partir de signos verbais e 

não – verbais, o sentido retirado do jogo polissêmico é que o consumo do produto 

anunciado seria a melhor maneira de ficar falada no bairro. Dito de outra forma, com 

a presença do termo “melhor” o “ficar falada” assume o sentido de “estar bem 

vestida”, “obter sucesso”, “ser bem vista”, “chamar a atenção”. Para isso a imagem 

traz uma representação de sensualidade e beleza a partir do corpo feminino que é 
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apresentado semi-coberto - característica recorrente de alguns anúncios que 

buscam chamar a atenção de sujeitos para o consumo de um dado produto. 

No mundo contemporâneo, onde as mulheres buscam ascensão, direitos, 

profissão, desafios, dentre outros, “ficar falada” socialmente seria uma melhor via 

para concretizar seus projetos de vida. Assim, o locutor busca manipular uma 

realidade a partir da reprodução de valores; elabora seu objeto estético 

considerando a construção composicional (textualização/acabamento/aspecto 

formal), instigando o interlocutor ao entendimento da sua intencionalidade. Diante do 

anúncio, O MD1 demarca o seu lugar de fala interpelando ao aluno sobre os dois 

tipos de linguagem presentes no anúncio (verbal e visual); pergunta: “O que 

significa, na linguagem coloquial, a expressão ficar falada?”. Em seguida, “Apesar 

disso, que palavra dessa frase contradiz o sentido comum dessa expressão?”. 

Segue pedindo ao aluno para observar o cruzamento dos dois tipos de linguagem, 

analisando se há uma mudança de sentido nessa relação (Anexo C – questões 1 e 

3, p. 105). 

Assim, o postupok12 do MD1, ao se apropriar do E3, demarca que o seu lugar 

de fala é representado pela divulgação cultural em sentido semântico. O manual 

busca, com o anúncio, trabalhar a ambiguidade, conceituando-a como “a duplicidade 

de sentido existente em um texto, verbal ou visual”. Logo, o que o manual aponta 

como ambiguidade no anúncio, nesta pesquisa, eu chamo de jogo polissêmico, visto 

como um fator de flexibilidade da língua que se dá no contexto. Entretanto, o que 

propõe o MD1 diante do A3 pouco provoca o aluno a fazer uma contestação da 

veracidade - valor de verdade - do anúncio, a pensar na relação entre publicidade e 

poder, na responsabilidade e responsividade do seu dizer. 

O excedente de visão do MD1, o seu dever de responder, dialogar, de 

assumir uma posição axiológica frente aos valores contidos no anúncio apresenta-se 

distante de uma consciência plural que orienta o aluno a compreender a 

 
12 “Postupok é um ato de pensamento, de sentimento, de desejo, de fala, de ação, que é intencional, 
e que caracteriza a singularidade, a peculiaridade, o monograma de cada um, em sua unicidade, em 
sua impossibilidade de ser substituído, em seu dever responder, responsavelmente, a partir do lugar 
que ocupa, sem álibi e sem exceção” (BAKHTIN, 2010, p.10). 
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multiplicidade de vozes existentes no discurso. Mesmo diante de propostas contidas 

no PCN de LP - onde é apresentado o ensino de LP como uma instância em que as 

práticas de uso de linguagem devem ser compreendidas em sua dimensão histórica, 

havendo a necessidade de análise e sistematização teórica dos conhecimentos 

linguísticos decorrentes dessas práticas (Brasil, 1998b, p. 34) –, o MD1, diante do 

anúncio, pouco considera o enunciado e suas condições específicas de enunciação. 

Bakhtin (1997a, p. 23) faz uma analogia entre excedente de visão e broto que 

pode nos ajudar a entender o que propõe o MD1. Para o autor, o excedente de visão 

é o broto em que a forma repousa, dalí ela desabrocha como uma flor. Entretanto, 

para que isso aconteça, urge que o excedente de visão contemple o horizonte do 

indivíduo contemplado. Dito de outro modo, é preciso entrar em empatia com esse 

outro, ver axiologicamente o mundo como ele o vê, colocar-se em seu lugar, porém, 

é necessário que haja um retorno ao sítio próprio a fim de criar um lugar 

concludente. 

Considerando a analogia bakhtiniana, é possível dizer que no broto criado 

pelo MD1, a forma repousante contempla o horizonte do anúncio, entra em empatia 

com esse outro, coloca-se em seu lugar no momento em que busca entender os 

recursos comunicativos utilizados para atrair a atenção do consumidor. Do lugar que 

fala/ocupa, o MD1 vai ao A3, contempla-o com o seu excedente de visão. Porém, no 

movimento de retorno, o manual não proporciona o “desabrochar da flor”, seu 

retorno não se torna eficaz uma vez que não propõe ao aluno uma discussão do 

todo contemplado. Nesse sentido, diante do anúncio, o manual – impresso logo após 

a estruturação dos PCN (1998) – pouco provoca uma reflexão sobre a língua, seus 

sentidos e possibilidades de uso. 

Continuarei observando as propostas do mesmo manual a partir de outro 

anúncio: 
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Anúncio 4 (A4) 
 
 
 

 

Anexo D 
 
 

O anúncio (Cereja; Magalhães, 1998, p. 233 – Anexo D, p. 106) escolhido 

pelo manual para ser trabalhado é uma propaganda de sapatos da marca Kildare. 

Com o enunciado “Ainda não inventaram amaciantes de sapatos. É bom você usar 

um Kildare”, o enunciador busca mostrar ao interlocutor a característica principal do 

produto: sua maciez. A priori, o locutor aponta para algo que a tecnologia ainda não 

conseguiu criar; o amaciante que existe no mercado não é para ser usado em 

sapatos, mas em roupas. Com essa afirmativa, ele busca convencer o interlocutor 

que usar um “Kildare” é semelhante a usar um sapato que já foi amaciado. Com 

isso, ele se utiliza do jogo polissêmico, marcado com o termo “amaciante”. Nesse 
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jogo, apropria-se do recurso semântico da sinonímia13 e da antonímia14. De maneira 

implícita, o anúncio provoca o interlocutor a acreditar que usar um sapato Kildare 

significa estar usando um sapato inovado, que dá conforto, sensação de bem estar; 

o contrário pode acontecer caso o consumidor use outras marcas que não 

apresentam tais características. Com o enunciado, o valor vinculado pela empresa 

se dá em pares sinônimos e antônimos; dito de outra forma, Kildare está em posição 

convergente à melhor proposta para o consumidor, versus as marcas diferentes de 

sapatos. 

Em análise, é possível pontuar também o recurso linguístico da hiponímia15 

presente na propaganda; “sapatos” é um termo que representa uma generalização, 

um sentido macro que envolve um conceito mais abrangente (hiperonímia). Kildare é 

uma palavra hipônima de sapatos, assim como qualquer outra marca; no anúncio 

houve uma inclusão, a ideia de que todo Kildare é um sapato, mas que nem todo 

sapato é um Kildare. Cabe ainda pontuar, nesta análise, que a discursividade do 

anúncio está marcada por um juízo de valor: “É bom você usar um Kildare”; a 

expressão “é bom” busca construir a ideia de que outras opções de marca de 

sapatos não são boas, favoráveis, podendo levar o interlocutor a consumir o produto 

sem contestar o veridictoriedade da enunciação. 

No enunciado final da propaganda, “Calçado começa com K”, há uma 

demarcação do estudo da transição fonética, sendo esse um recurso linguístico 

trabalhado pela Fonologia/Fonética. O jogo polissêmico existente entre as palavras 

“calçado” e Kildare provoca o interlocutor a associar o som inicial dessas duas 
 

13 “Os sinônimos são palavras de sentido próximo, que se prestam, ocasionalmente, para descrever 
as mesmas coisas e as mesmas situações” (ILARI, 2003, p. 169). 

14 “Informalmente, as pessoas costumam chamar de antônimas quaisquer palavras ou expressões 
que podem ser colocadas em oposição: nascer vs. morrer, ir vs. vir, grande vs. pequeno etc. Os 
antônimos costumam ser comparados aos pares e entre dois antônimos que formam par há sempre 
uma propriedade em comum. Assim, grande e pequeno indicam tamanho; ir e vir indicam 
deslocamento; nascer e morrer são os dois extremos do mesmo processo de viver etc.” (ILARI, 2003, 
p. 25). 

15 “A relação hiponímia é aquela que intercorre entre expressões com sentido mais específico e 
expressões genéricas, por exemplo, entre geladeira, liquidificador, batedeira de bolos, ferro elétrico 
etc. e eletrodomésticos; é a relação que intercorre entre pardal e passarinho, e que verbalizamos 
dizendo que ‘todo pardal é um passarinho, mas nem todo passarinho é um pardal’” (ILARI; GERALDI, 
1990, p. 52). 
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palavras; a semelhança no som se tornar uma estratégia para o consumidor pensar 

a ideia de calçado interligada à marca Kildare. 

Esses e outros pontos poderiam ser abordados pelo MD1 ao utilizar o 

anúncio, entretanto, a proposta do manual é de natureza normativa, preservando o 

estudo da gramática. Utiliza o enunciado principal do anúncio para trabalhar orações 

subordinadas substantivas “desenvolvida” e “reduzida”. Ao transcrever a segunda 

frase do enunciado, o manual busca explicar que, ali, há uma oração reduzida, uma 

vez que o verbo está no infinitivo; em seguida, reformula a frase usando o verbo no 

imperativo a fim de explicar o que vem a ser uma oração desenvolvida (Anexo D, pp. 

106 e 107). Decerto, a organização das orações é fundamental para constituição do 

discurso. O problema reside, como já foi dito, em como propor o ensino de regras 

que compõem a gramática normativa; dito de outra forma, em apresentar esse 

ensino de maneira descontextualizada. 

Em momento algum o manual considera o jogo polissêmico presente na 

mensagem publicitária. Não faz menção a nenhum recurso discursivo, apenas se 

ocupa da divulgação cultural das normas gramaticais. Assim, a proposta do MD1 

diante do A4 é dada em função das propriedades formais. Com isso fala do lugar da 

descontextualização, afastando-se da funcionalidade da língua, dos fenômenos 

enunciativos, e aproximando-se da ideia de linearidade descrita por Grigoletto: 

O sujeito individualizado, para se tornar visível e controlável, tem de 
se mostrar coeso, uno, claro, despido de ambiguidade ou 
heterogeneidade. A gramática [...] contribui para o sucesso dessa 
coersão sobre o sujeitos, ao procurar, e mesmo exigir, a linearidade 
do discurso em oposição às rupturas; a transparência e clareza na 
linguagem, em oposição à desordem. A determinação, em oposição 
à indeterminação (GRIGOLETTO apud CORACINI, 1999, p. 74). 

 
O que Grigoletto diz mantém correlação com o dito por Bakhtin e defendido 

pelos PCN de LP. Enquanto a gramática contribui para a individualização do sujeito 

e a linearidade do seu discurso, a proposta dos gêneros discursivos envolve dois 

centros: o do eu e o do outro, sendo necessários para se interpretar e compreender 

o todo. Nessa mesma vertente, o PCN de LP propõe um ensino de língua a partir de 

uma unidade básica de trabalho, o texto, e numa perspectiva do discurso, como foi 

bem demarcado no capítulo I. Para tal, deve-se considerar a diversidade de textos 

que circulam socialmente, fazendo desse trabalho uma atividade planejada e 
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organizada a partir de análises dos discursos ali presentes, a fim de que o aluno 

possa identificar pontos de vista e valores vinculados e embasadores dos discursos 

(BRASIL, 1998 b, p. 59). 

A escolha dos “fatos gramaticais” se deve à intenção do enunciador, dentro  

de um contexto discursivo, por isso, há muitas possibilidades de se tratar esses 

“fatos” fora de um contexto mecanicista - de atividades elaboradas para a 

decodificação de conceitos e de atribuição de funções. Assim, é possível construir 

estratégias que ajudarão aos alunos a relacionar tais fatos à realidade discursiva, 

considerando suas funcionalidades por livres e coerentes associações. 

Diante do anúncio, o proposto pelo MD1 ocupa o lugar da linearidade do 

discurso, perpetuando a ideia de unicidade, coesão e clareza da/na língua, a qual 

ofusca os dois centros presentes na mensagem. Um ano após a edição desse 

manual, Citelli (2004a, p. 87) já falava sobre os objetivos dos PNC, sendo um deles 

contribuir para que os programas escolares fossem mais descentralizados. O autor 

pontua que no contexto daquela época os livros didáticos diziam com tanta força que 

passavam a dirigir o sistema; apresentavam compromissos hierárquicos, muitos 

desarranjados historicamente, escolhidos segundo critérios que percorriam os 

ditames do filtro ideológico. A ação do MD1 frente ao anúncio transpõe a realidade 

descrita pelo autor ao propor atividades que cristalizam formas e fórmulas repetidas 

a uma certa exaustão. 

Em outro momento, Citelli (2004b, p. 33-34) volta a falar sobre o livro didático, 

sobre o acúmulo de conhecimento presente nele, cabendo ao aluno aprender o 

exposto a fim de dominar o assunto. Com isso, o autor denuncia a ação do manual 

didático em elaborar questões como uma garantia de aprendizagem, estando essas 

desvinculadas da interação com outras linguagens não escolares. Dito de outra 

forma, para o autor, os livros didáticos se organizam em torno de conteúdos fixos 

que apontam para uma progressão canônica que troca a surpresa pela linearidade 

da sequência programática. 

Contudo, percebo o avanço de o manual utilizar os textos que circulam 

socialmente, como o texto publicitário, porém, diante do que é apresentado como 

proposta de reflexão e aprendizagem para o ensino de língua(gem), permanece 
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diante do A4 aquilo que Citelli demarca: a necessidade de apresentar conteúdos 

para o aluno dominar o assunto. Seguirei com as análises. 

 
 

4.2 Da memória de passado e de futuro 
 
 
 

Analisarei nesta seção a proposta do manual didático considerando a ideia de 

memória de passado e de futuro presente na linguagem do próximo anúncio: 

 
 

Anúncio 5 (A5) 
 
 
 
 

 

Anexo E 
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O A5 (Campos; Cardoso; Andrade, 2008, p. 91 – Anexo E, p. 108) traz um 

horizonte social de uma época, ou seja, uma história. O anúncio materializa a 

situação socioeconômica do consumismo, (re)produz o acontecimento que demarca 

a necessidade de práticas de responsabilidade social e de consumo consciente. Na 

teoria bakhtiniana, a história tem como noção central a possibilidade de revisitar, 

refazer ou fazer o que está constituído, porém, de outra forma (GEGe, 2009, p. 56). 

Por sermos sujeitos ativos e inacabados, o que produzirmos enquanto história 

(tornando-se isso também nosso constituidor) é uma ação descontínua. A história 

pode ser pensada como um fenômeno e uma produção social, um acontecimento 

descontínuo devido ao fato de que tudo é (re)criado via linguagem. Assim, a história 

se recompõe, atualiza-se a cada novo acontecimento, considerando a memória de 

passado e memória de futuro; ou seja, tanto considera as experiências, discursos, 

valores, quanto a projeção, o movimento inconcluso que faz a história acontecer. 

Materializando a situação sócio-econômica do consumismo, o anúncio, 

primeiro, afirma que os sujeitos compram, consomem, fazem escolhas de produtos. 

Aclarando essa realidade, ele provoca o interlocutor a pensar na história, 

considerando a memória de passado e de futuro, ao afirmar que a escolha não é 

apenas do produto, mas do mundo em que o sujeito vai viver no amanhã. Isso fica 

explícito no enunciado principal “Quando você faz uma compra, não está escolhendo 

apenas um produto, mas o mundo onde vai viver amanhã”, o qual é acompanhado 

de uma linguagem não-verbal que, possivelmente, conduz o interlocutor a refletir 

sobre o meio ambiente, sua preservação, a matéria-prima dos produtos que são 

consumidos, e outros. O enunciador se apresenta como um canal de informação 

sobre a sustentabilidade, os produtos e marcas de empresas que pautam suas 

práticas na responsabilidade social, como contribuinte no processo de 

conscientização do consumidor. 

Contudo, é possível dizer que o anúncio está contribuindo na construção da 

história, traz o horizonte social da época, organiza seu discurso considerando a 

contemporaneidade, os fatos atuais, os valores, as experiências (memória de 

passado), bem como aponta para uma história ainda sem lugar, utópica, não 

concretizada (memória de futuro), demonstrando que o enunciador é um sujeito 

ativo, com responsabilidade moral e social. 
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Ao deslocar o anúncio do seu locus, da sua funcionalidade, utilizando-o num 

espaço didático, o MD2 considera a multiplicidade de consciências equipolentes. 

Isso quer dizer que há, no manual, questões que provocam o aluno a pensar nas 

vozes ideológicas e na intencionalidade do discurso; informa ao sujeito-aluno sobre 

o espaço originário do anúncio (Revista Veja), questiona qual o público, 

supostamente, que o periódico se destina, quais as características do leitor dessa 

revista considerando os tipos de anúncios presentes (de carros, de bancos, de 

joalherias, etc.), qual seria o motivo de o anúncio estar sendo veiculado em tal 

revista (Anexo E – questões 1 e 2, p. 109). Essas informações permitem ao aluno 

perceber a intenção do locutor que tanto é de preservação ambiental, quanto de 

persuasão para o acesso, ao anunciar o Instituto Akatu como uma empresa de 

responsabilidade social. 

Ao perguntar “Qual é a relação que a propaganda estabelece entre um 

produto comprado hoje e o mundo de amanhã?” (Anexo E – questão 5c, p. 109), o 

MD2 assinala as duas noções - de memória do passado e de memória de futuro – 

presentes no anúncio. GEGe diz que 

a memória de passado é o que se pode chamar de atual, 
contemporânea, já a memória de futuro é utópica, isto é, ainda sem 
lugar, não concretizada. A primeira tem a ver com a estética, com a 
constituição do indivíduo. A segunda com a moral, revisão e a 
representação dos valores. A memória de futuro é colocada como a 
imagem de um sujeito criativo, logo com responsabilidade moral. O 
futuro garante minha justificação, pois ele revoga o meu passado e o 
meu presente, mostra minha incompletude, exige minha realização 
futura, e não como continuação orgânica do presente, mas como sua 
eliminação essencial, sua revogação. Cada momento que vivo é 
conclusivo, e ao mesmo tempo inicial de uma nova vida (GEGe, 
2009, p. 72-73). 

 
 
 

A pergunta permite ao aluno perceber que as memórias de passado e de 

futuro são complementares e estão em movimento. Se o manual conduz o aluno a 

estabelecer essa relação entre um produto comprado hoje e o mundo, ele busca 

uma conscientização que venha garantir o respeito ao planeta e às pessoas; a sua 

forma de dizer afeta o outro dentro duma perspectiva de perpetuação e evolução. 

Utilizando o A5, o manual resgata valores já estabelecidos (memória de passado) e, 
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concomitantemente, reinventa o sentido (memória de futuro) com seu projeto 

discursivo. 

Outra proposta do MD2 diante do A5 é a de distanciamento, de “alargamento 

de si”. Augusto Ponzio, em conferência16, afirma que distância significa colocar-se 

em discussão, alargar-se de si mesmo, sair do fanatismo a fim de encontrar-se com 

o outro, de colocar-se na condição de escuta. Faraco (2009, p.92) diz que a 

linguagem não deslocada é, para Bakhtin, ingênua e inadequada na autêntica 

criação estética, logo, é possível ao escritor trabalhar a linguagem permanecendo 

fora dela. Ambos os autores se embasam no pensamento bakhtiniano, que pode 

aqui ser representado da seguinte forma: 

O centro organizador de toda enunciação, de toda expressão não é 
interior, mas exterior; está situado no meio social que envolve o 
indivíduo [...] A enunciação enquanto tal é um puro produto da 
interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela 
situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o 
conjunto das condições de vida de uma determinada comunidade 
linguística (BAKHTIN, 1997b, p.121). 

 

 
Diante disso, o que foi visto como distanciamento dado pelo MD2 frente ao 

anúncio concerne às indagações feitas em relação ao texto principal da propaganda. 

O manual demarca o uso do pronome de tratamento “você”, logo em seguida 

pergunta qual seria a suposta pretensão do enunciador ao dirigir a propaganda ao 

receptor da maneira tão direta (Anexo E, questão 5a, p. 109). O manual interpela o 

interlocutor e, em seguida, o faz alargar-se de si mesmo, encontrar-se com o outro, 

pondo-se em discussão. Tal fato vai se constituindo, quando o interlocutor começa a 

pensar em sua responsabilidade no ato do consumo, quando busca relacionar o 

produto com sua matéria-prima, as consequências da extração dessa matéria, os 

impactos no meio ambiente ao produzir certos produtos. 

Daí, é possível o aluno perceber que o centro organizador daquela 

enunciação está no exterior, no meio social em que ele está inserido. Como ser 

responsivo, o aluno pode (co)responder às indagações, pensando tanto no que é 

refletido pela propaganda, enquanto realidade social, quanto no que é refratado pela 

 
16 C.f. Texto publicado do autor As orientações linguísticas hoje e a escuta como arte da palavra no 
site www.gege.ufscar.br. 
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empresa, seu poder de persuasão ao apresentar-se como centro de referência. Em 

uma das questões, é solicitado ao aluno o significado de “Centro de Referência, 

consumo consciente, responsabilidade social, sustentabilidade” (Anexo E – questão 

4, p. 109); para isso, o interlocutor não apenas consultará um dicionário, mas 

possivelmente, adequará os significados às situações contextuais e aplicará a 

coerência semântica e mecanismos coesivos que apontam para uma maturidade e 

desenvolvimento no ensino/aprendizagem da língua(gem). Diante da próxima 

mensagem publicitária a ação do manual muito se diferencia. Segue o anúncio: 

 
 
Anúncio 6 (A6) 

 
 
 

 

 

Anexo F 
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Com o A6 (Campos; Cardoso; Andrade, 2008, p. 98 – Anexo F, p. 110), o 

manual poderia continuar provocando o aluno a pensar na memória de passado e de 

futuro, no horizonte social da época, no que embasa a história de uma humanidade 

“louca” por cachorro, na situação social em que os cães passam a contribuir para a 

qualidade de vida na Terra. Poderia questionar ao aluno sobre a valoração dada 

pela propaganda de produtos para cachorro a partir do enunciado “Cachorro é tudo 

de bom”, mas no manual a ênfase é dada aos “Exercícios de Aplicação” que 

demarcam as exigências de normas gramaticais. A partir do enunciado principal 

“Somos loucos por cachorro” a proposta do manual é de solicitar classificações 

referentes aos predicativos e aos complementos nominais (Anexo F – questões 1 a 

3, p. 110). Essa proposta se assemelha com o que propõe o manual Português: 

linguagem diante do próximo anúncio publicitário: 

 
 

Anúncio 7 (A7) 
 
 
 
 

 

Anexo G 
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Em A7 (Cereja; Magalhães, 1998, p. 36 – Anexo G, p. 111), o MD1 não 

trabalha o contexto mais amplo que constitui o anúncio, o seu centro organizador de 

toda enunciação: o exterior. O manual se utiliza do anúncio para pontuar o uso da 

linguagem coloquial e da norma culta, o emprego e substituição do verbo ter e do 

verbo “haver” (Anexo G – questões 1 e 2, p. 112). O trabalho dos dois manuais com 

esses anúncios (A6 e A7) está condizente com o que diz Marcuschi (2008, p. 266) 

quanto ao tratamento da compreensão nos livros didáticos. O autor diz que há dez 

anos fez uma análise de manuais de ensino de LP, os quais apresentavam uma 

seção de exercícios chamada Compreensão, Interpretação, Entendimento de texto, 

ou algo semelhante. A constatação feita foi bastante “melancólica” porque os 

exercícios não passavam de uma descomprometida “atividade de copiação”, 

prestando-se também a exercícios de caligrafia, não estimulando em nada a reflexão 

que leva ao sentido interpretativo e compreensivo de situações diversas. Eram 

atividades que tratavam de perguntas padronizadas e repetitivas do tipo: “O que...? 

Quem...? Complete... Identifique...”. 

O MD1 data sua edição no mesmo ano em que Marcushi fez tais análises; a 

seção no manual que corresponde à citada pelo autor é chamada de Linguagem e 

interação (Anexo G, p. 111). Os exercícios propostos em A7 apresentam um 

descomprometimento com o que vem a ser “linguagem e interação”, enquadrando- 

se nos tipos de perguntas padronizadas e repetitivas, como bem pontua Marcuschi. 

Dez anos após, encontramos os mesmos tipos de perguntas no MD2. Utilizando o 

A6, o manual propõe “exercícios de aplicação” que priorizam a normatização, são 

perguntas do tipo: “Classifique..., Quais expressões..., Que diferença...” (Anexo F – 

questões 1 a 3, p. 110). Ou seja, na atualidade, uma década após à publicação dos 

PCN, o ensino de LP em manuais didáticos ainda apresenta exercícios de 

identificação e a extração “pura” de conteúdos gramaticais. São tipos de atividades 

que raramente levam à reflexão sobre os textos apresentados, que não permitem a 

construção de sentido nem treinam o raciocínio lógico-coerente e as habilidades 

argumentativas, tampouco incentivam a formação de opinião. 

Vale ressaltar que não se deve abolir o estudo, reflexão e importância da 

norma gramatical, deixando de oportunizar ao aluno o acesso a esse “padrão”, haja 

vista que ele “rege” uma variação linguística: a norma culta. Mas, é possível 

trabalhar tal norma vinculada à língua viva, seu funcionamento, através da via 
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dialógica, interativa, interligada à dimensão da vida em relação ao objeto 

discutido/discursivo – como fez o MD2 em A2 (Anexo B – questão 4, p. 103) na 

seção “Interpretação escrita”. Por meio do GPP, ou de qualquer outro gênero 

discursivo, é possível trabalhar conteúdos gramaticais não somente de maneira 

formal, com identificações ou classificações, mas de uma forma que haja 

sentido/significação diante do que se pretende explicar. 

Antunes (2007) desenvolve ao longo de sua obra análises sobre a relação 

gramática e ensino. O que é pertinente destacar nessa pesquisa é a possibilidade de 

se trabalhar normas gramaticais como uma variação que não pode ser apresentada 

de maneira descontextualizada, como componente único da língua: 

Ora, a língua, por ser uma atividade interativa, direcionada para a 
comunicação social, supõe outros componentes além das 
gramáticas, todos, relevantes, cada um constitutivo à sua maneira e 
em interação com os outros. De maneira que uma língua é uma 
entidade complexa, um conjunto de subsistemas que se integram e 
se interdependem irremediavelmente (ANTUNES, 2007, p. 40). 

 

 
O dito por Antunes corresponde ao que defende Marcuschi (2008, p. 268) ao 

se referir à complexidade da língua. Para esse último, é difícil, em qualquer situação 

de uso da língua, obter explicitude completa nos textos, pois sempre estão 

contextualizados numa dada situação, cultura, momento histórico, campo ideológico 

e outros. Pensando nisso, acredito que a elaboração do manual didático precisa 

continuar com o processo de reformulações iniciado, principalmente, a partir dos 

PCN de LP. 

Com base no A6, ainda é visível em nosso tempo a permanência de um 

trabalho formal, que não considera a complexidade da língua pontuada por Antunes 

e Marcuschi. Em Bakhtin (1997b, p. 113) essa situação pode ser entendida a partir 

da ideia de que toda palavra comporta duas faces, procede de alguém e se dirige 

para alguém. Então, sendo a gramática posta no MD de maneira descontextualizada, 

a palavra terá apenas uma face, faltando o outro a quem ela se dirige, devido à 

ausência de interação desenvolvida num trabalho puramente gramaticalizado, 

distante da realidade dos alunos. Seguirei com as análises. 
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4.3 Do olhar técnico à valorização de vivências humanas 

 
 
 

Para responder à questão da existência do ser humano como centro concreto 

de valores no mundo, a palavra “amor” é empregada por Bakhtin. Em Para uma 

filosofia do ato responsável, o autor diz que o outro na minha consciência emotivo- 

volitiva participante está exatamente no seu lugar, enquanto eu o amo como outro, 

não como eu mesmo. O amor do outro por mim soa emotivamente de modo 

totalmente diferente para mim (BAKTHIN, 2010, p. 104). Com isso, Bakhtin expõe 

um novo olhar para o reconhecimento da amorosidade; a contemplação dessa 

permite o entendimento da diversidade de valor do existir; o amor afirmaria e 

consolidaria a multiplicidade concreta do existir humano, tornando-se esteticamente 

produtivo. Seria um amor desinteressado tendo em vista o princípio do “não o amo 

porque é bonito, mas é bonito porque o amo” (GEGe, 2010, p. 72) 

Ao falar do tom emotivo-volitivo, Bakhtin expõe que não se deve separar o 

conteúdo da experiência direta da sua real vivência; esse precisa estar ligado 

essencialmente à valorização efetiva, a fim de se tornar realizado e incorporado ao 

ser histórico do conhecimento real. Isso quer dizer que deve haver uma relação 

estreita e essencial entre o conteúdo e o seu tom volitivo emocional, ou seja, o seu 

valor afirmado por aquele que pensa. O pensamento que age é aquele que entoa de 

maneira essencial em todos os momentos conteudístico do pensamento (BAKHTIN, 

2010, p. 87). 

Para o autor, o tom emotivo-volitivo abarca e permeia o existir singular, não 

sendo uma reação psíquica passiva, mas uma espécie de orientação imperativa da 

consciência. Tal afirmativa se relaciona com a amorosidade. Bakhtin pontua que o 

amor não deve ser entendido do ponto de vista de uma consciência psicológica 

passiva, pois esse não é um sentir permanente no sentido conteudístico (BAKHTIN, 

2010, p. 93). Assim, a amorosidade é desenvolvida pelo tom emotivo-volitivo ativo 

uma vez que penetra em tudo o que é vivido, de maneira una e singular. 

Considerando esse pressuposto bakhtiniano, continuarei com as 

investigações tendo em vista o próximo anúncio: 
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Anúncio 8 (A8) 

 

 
Anexo H 

 
O A8 (Cereja; Magalhães, 1998, p. 167 – Anexo H, p. 113) é composto por 

uma linguagem verbal e uma imagética. A imagem vem acompanhada de dois 

enunciados: “Um carro que destaca você” e “Chrysler Neon. O seu estilo de dirigir”. 

O jogo polissêmico pode ser percebido através da palavra “Neon”. No contexto, a 

palavra, além de se referir ao nome do carro, traz a ideia de brilho, luminosidade 

ligada à ideia de destaque e estilo. Tendo o carro esses “adereços”, o locutor 

enuncia que tais qualidade podem ser adquiridas pelo interlocutor a partir do 

momento em que ele venha adquirir o produto, tornando-se uma pessoa destacada 

socialmente por dirigir um carro que tem um estilo luminoso. A linguagem verbal do 

anúncio se estende no propósito de detalhar para o interlocutor o que o produto 

anunciado é capaz de oferecer. 

O discurso é sobre a existência de um produto que pode levar o 

interlocutor/consumidor ao destaque, um objeto que pode ascender à diversidade de 

valor do existir. O anunciante busca envolver o interlocutor, não separando o 

conteúdo da experiência direta (o anúncio sobre um carro que propõe grandes 
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inovações e funcionalidades) da sua real vivência (a possibilidade de um indivíduo 

adquirir esse objeto e, consequentemente, se tornar destaque). 

O anúncio demarca a necessidade de evidenciar o valor da individualidade: 

“Ter um Neon significa evidenciar o valor que você dá a sua individualidade”, 

demonstrando a tendência contemporânea do amor próprio, da autoaceitação e da 

aceitação do outro pelo ter e não pelo ser. Diante do anúncio, o MD1 pontua sobre o 

sentido da palavra “néon” no anúncio, em seguida busca uma relação entre esse 

sentido com a ideia dos verbos “evidenciar” e “destacar”, presentes no texto. Com 

isso, o manual possibilita ao aluno a percepção da intencionalidade do anúncio de 

induzir o interlocutor ao consumo pela via do enaltecimento e amor próprio (Anexo H 

– questão 1, p. 114). O MD1 busca, em parte, contestar o tom emotivo-volitivo dado 

no anúncio, o valor afirmado por aquele que pensa. Para isso, utiliza um fragmento 

da fala da pesquisadora Nelly de Carvalho: “Em sua forma de interagir, a linguagem 

publicitária se caracteriza pelo reforço do individualismo. Ao concentrar o receptor 

em si próprio, egoisticamente [...] está dizendo que o que interessa é sua roupa, sua 

casa, sua saúde” (Anexo H – questão 3, p.114). 

Utilizando o fragmento, o MD1 provoca o aluno a refletir sobre o valor do 

individualismo, da concentração em si, o valor do existir pelo que o indivíduo 

adquire; a pensar no que o anúncio propõe como condição para melhor vencer a 

competição social (Anexo H, p. 114). Os enunciados “evidenciar o valor”, “o carro 

único”, “único carro”, “carro que destaca você”, “ideia luminosa”, “o seu estilo de 

dirigir”, “destaque na avenida” passam a ser analisados de um ponto de vista ativo, 

uno e singular que, possivelmente, demarcará as ideologias, o princípio de 

valorização das aparências, a promoção de símbolos de status, o reforço às 

diferenças sociais implícitas no anúncio. 

O MD1 busca fazer com que o aluno reflita sobre a valorização das vivências 

humanas, sobre os comportamentos sociais dos indivíduos - representados pela 

propaganda - quando induz o aluno a pensar como os valores do existir são dados 

pelos próprios seres humanos. Daí, o interlocutor pode refletir sobre como o eu estar 

preocupado, ou não, com a afetividade e o bem estar do outro; como esse eu 

dialoga com o outro respeitando o lugar próprio e alheio, contribuindo para que cada 

um conquiste lugares sociais diversos; como o eu se vê e vê o outro como seres 
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belos e valorados não pela aparência, mas apenas por serem humanos. Portanto, 

considerando o ano de publicação, a proposta do manual com a utilização desse 

anúncio foi organizada dentro de uma perspectiva dialógica da linguagem, 

condizente com o que prescrevem os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa. 

 
 

4.4 Do riso como via de interação 
 
 
 

No anúncio a seguir a linguagem irônica é utilizada como via de interação; é 

uma forma alternativa e alegre de relativizar verdades e poder, de levar até o 

interlocutor as intenções da propaganda, uma vez que a sua função eminente é a de 

convencimento. Diante do sentido grotesco do anúncio analisarei a proposta do 

manual didático ao efetivar uma divulgação cultural: 

 
 

Anúncio 9 (A9) 
 
 
 
 

 

Anexo I 
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Na intenção de sugerir ao interlocutor maneiras de como conseguir um melhor 

emprego, o anúncio utiliza-se da ironia. Da primeira opção à quarta, aparecem 

enunciados com sentido grotesco onde o anunciante propõe ao interlocutor ações 

excêntricas que violam o que é comum. Invadir o escritório de um RH, sequestrar o 

presidente da empresa, compor um hino em homenagem à empresa e cantá-lo em 

uma reunião com a diretoria, copiar o currículo de alguém que já possui várias 

titulações colocando o nome próprio para conseguir um emprego melhor, decerto, 

não seria um ato ético que corresponde aos ditames sociais. 

As sugestões para se conseguir um melhor emprego, presentes nos 

enunciados, provocam o riso, indicam mudança de poderes, de verdades, 

desconfiguram hierarquias de valores, apontam para a morte do velho e o 

nascimento do novo; remetem a um mundo carnavalesco. Bakhtin diz que as leis, 

proibições, restrições que determinam o sistema e a ordem da vida comum são 

revogadas durante o carnaval. Nesse contexto, eliminam-se as distâncias passando 

a vigorar o livre contato familiar entre os homens. Nele é forjado um novo modus de 

relações mútuas do homem com o homem (BAKHTIN, 2002, p. 123). Assim, a 

excentricidade é uma categoria da cosmovisão carnavalesca que permite revelar e 

expressar os aspectos ocultos da natureza humana. Tendo em vista isso, é possível 

dizer que no mundo carnavalesco acontece o êxtase do ser, um rompimento de 

tabus sem privilégios e assimetrias. 

Considerando esses pressupostos bakhtinianos, analiso que, pela via da 

comicidade, o anunciante expõe uma realidade social: a dificuldade de se obter um 

bom emprego. Entretanto, utiliza-se da carnavalização para vender o seu produto, 

evidenciando sua intenção publicitária. Em Apontamentos 1970 – 1971 (1997a, p. 

372), Bakhtin diz que a ironia e o riso servem para superar situações, liberar e unir o 

homem, levantar barreiras, abrir caminhos. Em outro momento, o autor diz que o riso 

tem valor profundo de concepção de mundo, é uma forma que exprime a verdade 

sobre o mundo, a história sobre o homem; o riso torna-se um ponto de vista 

particular e universal, percebido de forma diferente (BAKHTIN, 1987, p. 57). 

O anunciante (Jornal Estadão) poderia dizer responsavelmente de outra 

forma, falar da dificuldade de se conseguir um bom emprego, apresentando-se como 

veículo informativo para esse fim; poderia utilizar outro tipo de discurso isento de 
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ironia. Todavia, elege o GPP para dizer ao leitor sobre sua eficiência e 

informatividade, escolhe marcar o embate ideológico presente em dadas situações 

e, para isso, diz responsavelmente pela via do riso. 

Diante do A9 (Campos, et al, 2008, p. 97 – Anexo I, p. 115), o MD2 não 

propõe a discursividade, utiliza os enunciados para trabalhar a gramática, o emprego 

dos verbos no imperativo, a reescrita desses verbos para uma segunda pessoa, a 

ideia expressa no verbo “ser”. São questões do tipo: “O anúncio parece dar dicas 

para o interlocutor arranjar um bom emprego. Em quatro delas, usa o imperativo. 

Escrevam esses verbos no caderno”, “Reescreva esses verbos na segunda pessoa”, 

“Na quinta dica, ‘É melhor você começar a ler o Estadão’, o que o verbo ser 

expressa apesar de estar no indicativo?”. Em uma única questão, o MD2 propõe ao 

aluno a expor sua opinião; solicita dele uma resposta que indique a intenção da 

propaganda, se há uma preocupação com a situação do leitor ou apenas de venda 

do produto (Anexo I – questões 2a, 2b, 2c e 2d, p. 115). A ironia presente no  

anúncio não é explicada; as relações entre vida cotidiana social, particularidade e 

publicidade, as relativizações de verdades e poder, o avesso evidenciado no  

anúncio estão em oculto; prevalece no manual o corpo estético-formal do anúncio, 

as formas verbais e suas funcionalidades. 

Assim, o MD2 parece favorecer pouco a compreensão do sentido do anúncio, 

aquela que provoca o riso devido ao entendimento do sentido grotesco. O aluno que 

desconhece o contexto implícito nas sugestões dadas no anúncio não recebe 

suporte ou incentivo do manual para compreender a linguagem excêntrica. O riso, 

sendo um produto elaborado que produz sentido entre um eu e um outro, é 

silenciado com as questões propostas, devido o não trabalhar a significação social 

do anúncio que tange à dificuldade de se conseguir um emprego em nosso país. 

Fiorin (2006) defende que todo enunciado é dialógico, e que a linguagem não 

funciona se não for pelo dialogismo; assim, diz que 

[...] o dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem, é o 
princípio constitutivo do enunciado. Todo enunciado constitui-se a 
partir de outro enunciado, é uma réplica a outro enunciado. Porém, 
nele ouvem-se sempre, ao menos duas vozes, mesmo que elas não 
se manifestam no fio do discurso, estão aí presentes. Um enunciado 
é sempre heterogêneo, pois ele revela duas posições, a sua e aquela 
em oposição à qual ele se constrói. Ele exibe seu direito e seu 
avesso (FIORIN, p. 24). 
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O pensamento do autor está interrelacionado ao de Bakhtin (1997a) quando 

esse diz que a relação com o sentido é sempre dialógica, decorrente da interação 

verbal entre enunciador e enunciatário. Vivendo num mundo pesadamente 

monológico, Bakhtin se posicionou contrariamente a isso. Indo além da Filosofia das 

relações dialógicas criadas por ele e por seu círculo, põe-se a sonhar com a 

possibilidade de um mundo radicalmente democrático, pluralista, por acreditar que 

nenhuma voz social se impõe como a última e definitiva palavra (FARACO, 2009, p. 

79). 

Considerando o pensamento desses autores, percebo que o MD2 pouco 

valora as características do GPP presentes no E9, por exemplo, a dialogia, a 

heterogeneidade do enunciado, a réplica a um já dito, a linguagem excêntrica. Com 

as propostas de atividades, o manual se isenta de aproximar o mundo do homem e  

o homem do homem - como diz Bakhtin. Não se apropria do riso como via de 

interação, não se achega à alegre relatividade, à quebra de formalidades de 

hierarquias e das diferenças herdadas das conjunturas sociais presentes no  

anúncio. Assim, parece passivo diante das vozes sociais presentes ali; dessa forma, 

promove uma divulgação cultural distanciada da discursividade. 

 
 

4.5 Uma palavra entre o silenciar e o calar 
 
 
 

A princípio, é necessário entender o que vem a ser o silenciar e calar. Esses 

termos são abordados por Bakhtin em um trecho dos Apontamentos de 1970-71. De 

acordo com Ponzio (2010, p. 53), o silenciar diz respeito à percepção do som, do 

signo verbal, à condição de individuação; diz respeito também ao reconhecimento da 

palavra, à identificação das unidades nas quais o som se articula. O silenciar está 

ligado ao ouvir, ao querer ouvir e ao fazer-se ouvir; permite o reconhecimento dos 

elementos reiteráveis do discurso, aqueles que fazem parte da língua no sentido 

fonológico, sintático e semântico. Enfim, o silenciar está relacionado a entidades 

físicas, que são os sons, e a unidades abstratas da língua como sistema, que são os 

fonemas, morfemas, proposições e frases. Já o calar está ligado às condições da 
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compreensão do sentido da enunciação, à disposição para a escuta, à demanda por 

escuta. Segundo o autor, 

o calar possibilita à enunciação eximir-se do silêncio inquisidor, 
coercitivo, do sistema linguístico, cujo caráter “farcista”, como diz 
Roland Barthes (1978) não está no fato de impedir que se diga, mas, 
ao contrário, no fato de obrigar a dizer, a reiterar os significados 
fixados, sancionados pela ordem do discurso. O silenciar impõe o 
falar, mas não escuta. O calar é escuta e, enquanto escuta que 
responde, é pausa da enunciação não reiterável (PONZIO, 2010, p. 
55). 

Ponzio (2010, p. 56) ainda diz: 

ocupando-se unicamente dos elementos da língua e da frase, a 
linguística reconhece o silêncio como única condição do signo verbal. 
Ela não é capaz de lançar-se no espaço do calar, que é aquele da 
enunciação na sua irrepetibilidade, da palavra que é sempre outra 
palavra, palavra diferente, em relação de compreensão que responde 
com uma outra palavra. 

Analisarei a proposta dos manuais didáticos, ao efetivar uma divulgação 

cultural, diante dos anúncios já expostos e de outros que virão, considerando esse 

estudo sobre o silenciar e o calar. Para tanto, seguem outros anúncios: 

 
 

Anúncio 10 (A10) 
 
 
 
 

 
Anexo J 
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Anúncio 11 (A11) 

 
 
 
 

 

Anexo K 
 

Anúncio 12 (A12) 
 
 
 
 

 

Anexo L 
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Anúncio 13 (A13) 

 
 
 
 

 

Anexo M 
 
 
 
 
Anúncio 14 (A14) 

 
 
 
 

 

Anexo N 
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No A12 (Cereja; Magalhães, 1998, p. 12 – Anexo L, p. 119), o manual aborda 

o uso de trema, a pronúncia da letra “u” em situações em que haja equivalência com 

o fonema simivocálico /w/. No A13 (Cereja; Magalhães, 1998, p. 14 – Anexo M, p. 

119), o manual utiliza o anúncio para tratar sobre a acentuação gráfica, com 

questões do tipo: “Leia este anúncio e explique porque as palavras pára-raios, 

elétrica e metrô são acentuados” (Anexo M – questão 4, p. 119). Em A14 (Cereja; 

Magalhães, 1998, p. 55 – Anexo N – questão 1, p. 120), o MD1 se ocupa, em parte, 

de solicitar a identificação da voz e agente da passiva, indagando qual o tipo de voz 

presente no anúncio e quem é o agente da passiva na frase que o compõe. 

Assim, com essas abordagens dadas no manual, posso dizer que a palavra 

está silenciada, uma vez que se ocupa do som e do reconhecimento dos elementos 

reiteiráveis do discurso. Esse silenciamento do MD1 fere a liberdade do aluno, pois, 

numa diferenciação da exterioridade, “prende-o” em um mundo menos complexo, e, 

concomitantemente, difícil por não manter a relação existente entre língua e vida. 

Savioli expõe um pouco sobre possíveis consequências advindas da “tirania da 

certeza” e da “verdade absoluta” - que é um tipo de silenciamento - construídas pela 

gramática normativa: 

Esse tipo de tirania da certeza e da verdade absoluta atinge a 
liberdade não apenas da autoria como também a do próprio aluno, 
na medida em que seu modo de pensar, seus hábitos cognitivos 
ficam acorrentados a fórmulas rígidas, desprovidas da modalidade 
necessária para compreender grande parte da realidade do mundo, 
da sociedade e de si mesmos. O resultado é a criação de uma 
postura passiva do aluno frente ao universo do conhecimento, a 
aceitação reverente da voz daquele que se apresenta como 
autoridade. É a exaltação do monólogo em vez de diálogo, a 
anulação da liberdade de discutir, do direito de discordar, da 
vantagem de duvidar, de desenvolver o olhar crítico e libertar-se da 
ingenuidade do olhar dogmático (SAVIOLI, apud GREGOLIN; 
LEONEL, 1997, p.117). 

 
 
 

Já frente ao A8 (Anexo H – questões 1 a 4, p. 114) e ao A10 (Anexo J – 

questões 1 e 2, p. 116), o mesmo manual constrói seu discurso considerando a 

intertextualidade e o dialogismo; nesses momentos, não tem o silenciar como limite, 

mas requer o calar como condição de produção. Diante do GPP, o MD1 pode se 

apropriar das diversas formas do calar, do falar alusivo, parodístico, indireto, irônico, 

da ambiguidade, da polissemia, do subentendido, do implícito, do desvio do dizer e 
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construir uma palavra outra, que dá condição ao aluno de responder. Quando ele se 

utiliza desse gênero e produz questões que permitem ao aluno relacionar a 

publicidade e a linguagem utilizada com a vida, com o cotidiano, com a sua 

particularidade, o manual valora aquelas questões, permitindo o entendimento do 

que vem a ser “estar no mundo e no outro”, dando corpo e movimento ao anúncio e 

ao que foi nele produzido. 

Portanto, percebo que, há nesse manual (MD1), ao utilizar-se do GPP, uma 

palavra entre o silenciar e o calar; aquela que não se encontra totalmente voltada 

para a condição de individualização, mas que caminha para a compreensão do 

sentido da enunciação, como no caso de questões do tipo: “Ao mencionar os 

milhares de telefonemas, que tipo de impressão o anunciante quer causar em seu 

consumidor sobre a importância que ele, o consumidor, tem?”, “Qual foi a intenção 

do anúncio ao empregar a voz passiva analítica: evidenciar os produtos ou os 

consumidores?” (ambas referentes ao A14 – Anexo N – questões 2 e 3, p. 120). 

Essas questões se aproximam do calar uma vez que são uma via que 

possibilita a enunciação a eximir-se do silêncio, obrigando um dizer, uma escuta que 

responde. Provoca o aluno a pensar no labor do agente da passiva, em suas 

práticas enquanto agentes da ação verbal; isso pode ser entendido como um 

(re)conhecimento do outro numa relação de reciprocidade, uma percepção de que a 

palavra sempre procede de alguém e se dirige para outro alguém, servindo de 

expressão a um em relação ao outro, com intencionalidade, não desprovida de 

sentidos ideológicos. 

Considerando agora o outro manual, observei que, após uma década, autores 

ainda continuam reiterando discursos. Utilizando o A11 (Campos et al, 2008, p. 105 

– Anexo K, p. 117), o MD2 desenvolve a linguística do silenciar, enfatiza apenas o 

uso de verbos no modo imperativo informado que essa é uma estratégia de 

persuasão utilizada na publicidade, uma forma de estimular o leitor ao consumo. 

Constrói seu discurso buscando a atenção do aluno quanto ao uso de verbos em tal 

modo (Anexo K, p. 117). A ação do manual diante desse anúncio é limitada, carente 

de uma exotopia do observador; reproduz “uma consciência” já presente em outros 

manuais editados antes da publicação dos PCN de PL, bem como, presente em 

muitas questões produzidas no MD1, editado há uma década. 
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Sabendo que o MD1 é um livro editado no mesmo ano de publicação dos 

PCN, posso dizer que nele há passos iniciantes para o ensino de língua voltado para 

uma abordagem discursiva que privilegia o externo no interno, o discurso outro, a 

situação social, a polifonia, a heterogeneidade. Concomitantemente, nesse manual 

há muitas marcas do centramento na gramática, da ideia de que o livro didático deve 

apresentar um conjunto de unidade de conteúdos; isso dificulta a percepção de uma 

relação coesa dentro do manual, de um elo entre esse conjunto e uma espécie de 

“gramática de uso”17, que preza pela interatividade. Essa relação coesa parte da 

ideia de o manual oferecer ao aluno condições para ampliar suas experiências de 

letramento, não se desvinculando, totalmente, de abordagens dos fenômenos da 

língua “padrão”, que devem vir interligados a outras variedades/abordagens. 

No MD2 a situação se diferencia em nível considerável, porém, após uma 

década, a abordagem gramatical ainda tem relevância na palavra que se encontra 

entre o silenciar e o calar. Para aprofundar os “conhecimentos linguísticos”, como 

assim é nomeada a seção para um determinado tipo de atividade, o manual propõe 

questões gramaticais. A partir do A2, o MD2 solicita a classificação dos verbos 

destacados, a identificação e classificação dos objetos dos verbos transitivos; faz 

uso de expressão do tipo “circule”, “sublinhe” para formular suas questões: “Copie as 

frases no caderno. Circule os verbos e sublinhe os nomes. Depois diga se os termos 

destacados são objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal”, “Dê a função 

sintática das expressões e circule o complemento nominal” (Anexo B – questão 3, p. 

102). 

Em momentos como esses, o manual reproduz o silenciar, trata a língua  

como unidade abstrata, sistema fechado construído por fonemas, frases, e outros. 

São questões que não demandam a escuta e, por conseguinte, não contribuem para 

a prática de linguagem em sociedade. Para Geraldi, ensinar a classificar palavras ou 

orações de um período e justificar esse ensino com a necessidade que os 

 
17 Travaglia usa esse termo expondo que “a gramática de uso é não consciente, implícita e liga-se à 
gramática internalizada do falante. No ensino ela se estrutura em atividades que buscam desenvolver 
automatismos de uso das unidades, regras e princípios da língua (ou seja, dos mecanismos desta), 
bem como os princípios de uso dos recursos das diferentes variedades da língua. Essas atividades, 
portanto, são especiais para a finalidade de alcançar a internalização de unidades linguísticas, 
construções, regras e princípios de uso da língua para que estejam à mão do usuário, quando deles 
necessitar para estabelecer a intenção comunicativa em situações específicas” (TRAVAGLIA, 2009, 
p. 111). 
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estudantes têm de aprender a classificar, é um exemplo de boa intenção no ensino 

de gramática descritiva. Entretanto, o essencial do raciocínio classificatório é a 

aprendizagem da construção de critérios embasadores para a classificação. O autor 

enfatiza que “aprender a definição de uma classe, e depois procurar exemplares 

desta classe é um exercício mecânico e normalmente de difícil resolução quando o 

critério a partir do qual as classes foram obtidas não é estudado” (GERALDI, 2010a, 

p. 185). 

Noutra obra, o autor diz que a prática da linguagem é fundamental no 

desenvolvimento de todo e qualquer homem, “é condição sine qua non na 

apreensão de conceitos que permitem aos sujeitos compreender o mundo e nele 

agir” (GERALDI, 1991, p. 5). Por isso, aprender a língua, seja de forma natural no 

convívio social, seja de forma sistemática, implica sempre reflexão sobre a 

linguagem, formulação de hipóteses e verificação de acertos, ou não, das mesmas 

sobre a constituição e funcionamento da língua. O autor afirma, entretanto, que nas 

situações de interação há sempre reflexão sobre a língua, uma vez que os 

interlocutores sentem, necessariamente, o desejo de corresponder as suas palavras 

às do outro, a fim de entender e se fazer entendido (GERALDI, 1991, p. 17). 

Em outro momento, o MD2 preza por essa condição; privilegia a prática da 

linguagem em sociedade. Ao apresentar questões como “Considere o título do 

quadro de Leonardo da Vinci e a imagem da propaganda e dê sua opinião: Por que 

o autor do anúncio escolheu parodiar esse quadro, e não outro?”, “Agora explique a 

relação entre a marca, o produto, o texto principal e a imagem”, “Que tipo de beleza 

feminina a propaganda valoriza”, “Identifiquem os valores, mitos e o ideal presentes 

na propaganda”(Anexo B – questões 2, 3, 5, 7, pp. 102 e 103), o manual também 

privilegia a interação como constituinte da linguagem, apresenta a palavra como 

recurso expressivo. O ensino da língua, partindo de questões desse tipo, pode ser 

visto como uma forma de compreensão do mundo, uma via de desenvolvimento das 

relações dialógicas, haja vista que tal ensino é direcionado a sujeitos que nunca 

estão prontos, acabados, mas que estão sempre se constituindo e se completando 

em seus processos interativos. 

Entretanto, em tempos atuais, nem sempre o manual a ser trabalhado 

apresenta oportunidades ao aluno de se pensar a língua a partir de suas práticas. 
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Na eleição do MD há um jogo de interesse que envolve fatores históricos, 

ideológicos, comerciais; a editora que oferece mais “custos e benefícios” é a 

escolhida para distribuição dos livros às escolas nacionais. Nesse contexto, há uma 

relação entre comercialização e legitimação do livro didático ainda correspondendo 

aos “ranços” e “fantasmas” de uma época em que o manual era o portador de 

verdades que deveriam ser assimiladas tanto por aluno quanto por professores; 

sendo esses últimos portadores de um diploma, legitimavam o manual 

comercializado e o consideravam a base para seu trabalho em sala de aula 

(CORACINI, 1999, p. 33). A autora diz que, 

o caráter de autoridade de livro didático encontra sua legitimidade na 
crença de que ele é depositário de um saber a ser decifrado, pois 
supõe-se que o livro didático contenha uma verdade sacramentada a 
ser transmitida e compartilhada. Verdade já dada que o professor 
legitimado e institucionalmente autorizado a manejar o livro didático, 
deve apenas reproduzir, cabendo ao aluno assimilá-la (SOUZA apud 
CORACINI, 1999, p. 27). 

De modo progressivo, porém lento, esse quadro vem tomando outra forma. 

Entre os manuais analisados, percebo que o manual publicado no ano de 2008 

(MD2) oferece propostas mais condizentes com as prescrições dos PCN de LP, no 

que se refere ao ensino de língua(gem) a partir dos gêneros discursivos. Assim, 

constato que os dois manuais, ao utilizarem o GPP, buscam outra funcionalidade, 

trabalham esse gênero a partir da perspectiva de divulgação cultural. Todavia, o 

MD1, em número maior de ocorrências, demarca o silêncio, contribuindo para um 

ensino de língua distante da sua essência comunicativa. O GPP é utilizado nesse 

manual, na maioria das vezes, como pretexto normativo, ofuscando a potencialidade 

e funcionalidade da língua. 

O GPP, em muitos casos, é posto para, a partir dele, serem desenvolvidos 

exercícios gramaticais destituídos de valor discursivo, com perguntas de verificação 

de contexto que se apresentam em nível superficial, fato que contribui para a 

compreensão do que diz Geraldi (1991, p.170): 

E mais uma vez o que poderia ser uma oportunidade de 
discurso/ensino/aprendizagem, um diálogo de sentido enfático de 
fala conjunta, de um com o outro em busca de respostas, produz-se 
o discurso de sala de aula que, como a pergunta didática, faz do 
texto um meio de estimular operações mentais e não um meio de, 
operando mentalmente, produzir conhecimentos. Não há perguntas 
prévias para se ler. Há perguntas que se fazem porque se leu. E é 
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muito freqüente os alunos lerem primeiro as perguntas que se 
seguem ao texto de leitura do livro didático para encontrarem alguma 
razão para o esforço que farão. Mais freqüentemente ainda, como 
tais perguntas podem não exigir qualquer esforço, de posse delas, o 
aluno passeia pelo texto e sua superfície em busca de respostas que 
satisfarão não a si, mas à aferição de leituras que o livro didático e 
professor podem vir a fazer. 

 
Já o MD2 apresenta um número maior de propostas que estima a 

heterogeneidade, a contextualização, a plurisignificação, uma menor quantidade de 

exercícios mecânicos, descontextualizados, metalinguísticos18, de “uma teoria 

gramatical inconsistente – uma espécie de gramática tradicional mitigada e 

facilitada” (BRASIL, 1998b, p. 18). Esse manual propõe, a partir do GPP, a 

divulgação cultural com baixo teor normativo, ocupando-se, em maior escala, com 

exercícios que provocam a discursividade, o estudar a língua de uma maneira que 

se aproxima das perspectivas bakhtinianas. Analiso, dessa forma, que o MD2 tende 

a contribuir para que o ensino de Língua Portuguesa seja uma prática interlocutiva 

que visa à formação do aluno como sujeito capaz, porém que nunca está pronto, 

acabado, mas que está sempre se constituindo em suas interações. 

Com o uso do GPP, o MD2 apresenta uma proposta, como diz o PCN de LP, 

mais distanciada das críticas frequentes ao ensino tradicional: 

a desconsideração da realidade e dos interesses dos alunos, a 
excessiva escolarização das atividades de leitura e produção de 
texto; o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e 
como pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais; a 
excessiva valorização da gramática normativa e a insistência nas 
regras de exceção, com o conseqüente preconceito contras as 
formas de oralidade e as variedades não- padrão; o ensino 
descontextualizado da metalinguagem, normalmente associado a 
exercícios de identificação de fragmentos lingüísticos em frases 
soltas (BRASIL, 1998b, p. 18). 

Logo, é possível demarcar um avanço na produção de manuais didáticos a 

partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Considerando o 

jogo polissêmico presente na linguagem publicitária e demarcado o lugar de fala dos 

 
 

18 De acordo com Geraldi (1996), algumas concepções teóricas, como o estruturalismo 
francês, não focalizavam o humano a partir da linguagem. Fato que justifica a preocupação 
de ciências linguísticas anteriores a trazerem para o âmbito escolar a prática da 
metalinguagem. A concepção de linguagem adotada nesse contexto permitia apenas a 
construção de sistemas semiológicos; nessa concepção a língua é entendida como um 
sistema de signos utilizados por um grupo de falantes apenas para se comunicarem. 
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manuais, a memória de passado e de futuro, a valorização das vivências humanas,  

o riso como via de interação e a possível palavra que está entre o silenciar e o calar 

presente nos manuais, tendo em vista os anúncios e questionamentos em análise, 

construí um percurso de como os autores transpuseram a funcionalidade do GPP, 

apresentando um itinerário que desemboca na divulgação cultural. Assim, meu olhar 

voltou-se para encontrar o fenômeno que indica o conceito - a aplicabilidade do que 

é teorético -, um fenômeno iluminado pelas luzes bakhtinianas, sendo essas a 

essência que deu sustentação às minhas análises. 

No percurso foi possível observar a evolução aplicativa do que prescrevem os 

PCN de LP. Entretanto, notei a necessidade de continuidade do processo de 

(re)formulações dos manuais didáticos, a fim de se configurar a cada novo tempo a 

perspectiva dialógica no ensino de língua(gem). Isso não significa abolir questões da 

língua no que tange à gramática normativa, mas implica organizar essa discussão, 

alterando as prioridades, usando critérios e estratégias diferenciadas e inovadas, 

conforme os novos estudos linguíticos que consideram a significação, a 

discursividade e a interatividade da linguagem, seja ela publicitária ou pertencente a 

qualquer outro gênero. 

Em minhas considerações finais retorno à pergunta de pesquisa no propósito 

de afirmar, conforme as análises, se a hipótese configurada por mim foi refutada, ou 

não. Da mesma forma, busco justificar a relevância desta investigação para os 

estudos de lingua(gem). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Bakhtin foi o primeiro a pensar no uso contextualizado da linguagem na 

dimensão social da interação verbal. Seu trabalho nos ajuda a perceber que nenhum 

homem existe por si só, que os indivíduos se constituem como sujeito em relação 

com a alteridade e mediante o uso da linguagem. 

O conceito de gênero em Bakhtin constitui-se uma ferramenta importante para 

compreensão dessa realidade do homem com o homem e do homem com a vida.  

Os infinitos gêneros discursivos são organizados pelo diálogo e esse acontece via 

interação verbal. Compreendendo a importância do estudo dos gêneros, elegi o GPP 

como corpus desta pesquisa, com o objetivo geral de analisar como esse gênero 

adquire outra funcionalidade ao sair de um locus específico, sendo posto em outro 

espaço que tem intencionalidade diferenciada e distanciada da intenção primeira. 

Dito de outra forma, analisar, a partir da perspectiva dialógica, como o gênero 

publicidade e propaganda adquire a funcionalidade de divulgação cultural no manual 

didático. 

Como disse no momento introdutório, pensando na conjuntura que envolve 

linguagem, língua, gêneros discursivos, educação, manual didático e ensino, 

formulei a pergunta de pesquisa: como o gênero publicidade e propaganda (GPP) é 

trabalhado no manual didático, uma vez que nele o GPP adquire a funcionalidade de 

divulgação cultural? A hipótese que norteou essa investigação partiu do pressuposto 

de que o GPP, sendo da ordem do discurso para o consumo, no manual didático 

ainda é pouco trabalhado como estratégia discursiva para divulgação cultural, 

considerando-se os recursos linguístico, semântico e discursivo da linguagem. 

Tomando como aporte teórico a concepção dialógica da linguagem, observei 

que, nos dois manuais analisados, o GPP é utilizado, em alguns momentos, fora do 

uso contextualizado da linguagem. Isso corrobora com a concepção, defendida por 

mim, de que o livro didático ainda carece da aplicabilidade do prescrito pelos PCN 

de LP no que se refere à necessidade de oferecer exercícios que venham 

desenvolver a discursividade, prezando a relação texto-homem-contexto. 
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Nessa investigação ficou perceptível que os manuais, ao efetivarem uma 

divulgação cultural, itineram tanto pela via normativa quanto pela perspectiva 

dialógica. Sendo que, o manual elaborado em 1998, Português: linguagem, propõe 

uma quantidade limitada de questões que contribuem para o desenvolvimento da 

segunda perspectiva. Mesmo contendo um número maior de questões que 

promovem a perspectiva dialógica, também se tornou notória, no manual editado em 

2008, Viva Português, a recorrência a questões que prezam por exercícios 

normativos, apresentados de maneira descontextualizada/mecanicista, pouco 

observando a relação dos enunciados com a atividade interativa da linguagem. 

Assim, espero que esta dissertação, ao discutir questões como essas, venha 

ser relevante para os estudos linguísticos, ou de outra área que tem a linguagem, a 

língua, o ensino como fatores importante na discussão de propostas e metas de 

desenvolvimento humano em suas relações de interação verbal. Contudo, esse 

trabalho não caminha rumo a um fechamento conclusivo, pelo contrário, provoca 

questionamentos sobre a então política de legitimação do livro didático, a 

constituição discursiva dos PCN de LP interligada às práticas pedagógicas vigentes, 

sobre a continuidade de novas propostas para o ensino de LP pautadas tanto nos 

estudos de gêneros discursivos como em outros desenvolvidos nas áreas da 

linguística que defendem o uso contextualizado da lingua(gem). O resultado a que 

cheguei demarca a necessidade de configuração desses questionamentos para que 

os espaços educacionais/acadêmicos sejam constituídos por sujeitos responsáveis e 

responsíveis em sua (re)ações cotidianas. 
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Anexo B – Anúncio 2 (A2) 
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