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ENSINO A DISTÂNCIA: uma análise crítica das representações discentes em 
 

publicidade da Eadcon 
 
 
 

RESUMO 
 
 

Essa pesquisa teve por objetivo investigar as representações discentes em 
publicidade da Eadcon. Tomamos para análise propagandas da referida instituição 
veiculadas em canal de televisão aberto que visaram, no ano 2008, a captação de 
corpo discente. O corpus desse estudo se constituiu por cinco desses textos 
propagandísticos que estão disponíveis atualmente apenas através do site 
youtube.com. Para a construção dessa pesquisa, fundamentamo-nos em estudos 
anteriores sobre Educação a Distância (EaD); no instrumental teórico-metodológico 
fornecido pela Gramática do Design Visual (GDV), de Kress e van Leeuwen (1996; 
2001; 2006), e referencial teórico da Análise Crítica do Discurso (ACD). Embora o 
termo Análise Crítica do Discurso se proponha um corpo teórico e um conjunto de 
métodos, referimo-nos aqui especificamente à proposta de Fairclough (1989; 2001; 
2003). É intenção desse estudo mostrar que a descrição dos recursos visuais da 
Gramática do Design Visual (GDV) é relevante para reconstruirmos os discursos 
subjacentes às imagens. As questões que nortearam essa pesquisa foram: (01) O 
discurso das propagandas revela um público-alvo? O que isso significa? (02) Qual a 
representação de estudante em EaD? (03) O público-alvo que a Eadcon almeja está 
habilitado a lidar com o ensino a distância por ela ofertado? Pretende-se com esse 
trabalho contribuir para o avanço na (re)construção de uma proposta de educação 
mais integradora perpassando problemáticas, tais como: a mercantilização do  
ensino superior ofertado pela Eadcon e o estudante pretendido (público-alvo) por 
essa instituição para ingressar nessa metodologia educacional. 

 
Palavras-chave: Linguagem; Educação a Distância; Propagandas; Eadcon. 



Educación a distancia: un análisis crítico de la representación del alumno en 
 

las publicidades de la Eadcon 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

Esta investigación tuvo por objetivo averiguar de qué forma los estudiantes fueron 
representados en anuncios de la Eadcon. Tomamos para análisis propagandas de la 
referida institución vinculadas en canales de televisión abiertos que buscaba, en el 
año de 2008, captar estudiantes para sus cursos. El corpus de este estudio está 
compuesto por cinco textos publicitarios que están disponibles actualmente apenas  
a través del sitio youtube.com. Para la construcción de esta pesquisa nos hemos 
fundamentado en estudios anteriores sobre Educación a Distancia (EaD); en el 
soporte teórico-metodológico dado por la Gramática de Design Visual (GDV), del 
autor Kress e van Leeuwen (1996, 2001; 2006), e de la base teórica provista por el 
Análisis Crítico del Discurso (ACD). A pesar de que el término Análisis Crítica del 
Discurso proponga un cuerpo teórico y un conjunto de métodos; aquí nos referimos 
específicamente a la propuesta de Fairclough (1989; 2001; 2003). La intención de 
esta disertación es probar que la descripción de los recursos visuales de la 
Gramática de Desing Visual (GDV) es relevante para la reconstrucción de los 
discursos adyacentes a las imágenes. Los cuestionamientos que direccionaron esta 
investigación fueron: (01) ¿el discurso de las propagandas revelan el público que 
desean? (02) ¿Quál es la representación del estudiante en EaD? (03) ¿El público 
especifico que la Eadcon pretende está habilitado a trabajar con la enseñanza a 
distancia que es ofertado por este instituto? Buscamos con este estudio contribuir 
para el avanzo en la (re)construcción de una propuesta de educación más 
integradora propasando problemáticas, tales como: la mercantilización de la 
enseñanza superior ofrecido por la Eadcon y el tipo de estudiante que busca esta 
institución para ingresar a esta forma metodológica educacional. 

 
Palabras – claves: Lenguaje; Educación a Distancia; Propagandas; Eadcon. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A proposta deste estudo se pautou em justificativas pessoais, teóricas e 

metodológicas no que tange ao convite, por meio de propagandas televisionadas, à 

educação nominada a distância, ao letramento e aos contextos onde não há 

privilégios econômicos, geográficos e sociais. Primeiramente, meu pertencimento a 

um grupo social não abastado foi preponderante para a realização deste trabalho em 

função de a minha trajetória em escola pública municipal e estadual ter arrastado, 

até o ensino superior, inúmeras limitações, por exemplo, em línguas estrangeiras 

onde tropecei em maiores obstáculos. 

O curso no qual me graduei, ofertado pela universidade no modelo presencial, 

exigia-nos conhecimentos em língua estrangeira. O fato é que, minha trajetória não 

me propiciou desenvolver habilidade alguma com a(s) língua(s) estrangeira(s). 

Oportunizando-me de meu acesso à internet de minha própria residência, passei 

então a assistir aulas online através de videoconferência e discussões em fóruns, 

mas nada calcado em curso online institucionalizado. 

Já no curso de Especialização em Leitura, Interpretação e Produção de 

Textos, realizado na União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME), em 2007, 

uma disciplina ofertada me chamou especial atenção: Hipertexto. Essa disciplina, 

realizada, em parte, pela metodologia EaD fazia uso do Moodle – um AVA, e 

promoveu uma série de entraves no que diz respeito aos usos das ferramentas 

tecnológicas necessárias. Inquietava-me saber, por meio de bate-papos em 

intervalos entre as aulas, que a maioria das discentes ocupava seus filhos nas tarefas 

de upload, em que deveríamos postar exercícios, além de necessitar deles para 

tarefas mais simples, tais como: o acesso à página do moodle; o uso dos fóruns de 

discussões e post de dúvidas. O fato é que o curso/disciplina tinha uma curta duração 

(40h) e não atendia a necessidade que o público-alvo teve em familiarizar-se com as 

ferramentas tecnológicas e compreender como se dá a aprendizagem nessa 

metodologia. 

O meu foco de estudo neste trabalho considera, de modo mais específico, o 

contato que tive com uma propaganda impressa, do gênero panfleto, que fez com 

que me sentisse convidada e apta a realizar um curso de graduação a Distância em 
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Serviço Social. Na oportunidade, fui submetida a um vestibular que exigia uma 

produção textual. Passei então a fazer parte da Educação a Distância enquanto 

discente. Na ocasião, imaginei que a EaD era o único modo de realizar um curso de 

Serviço Social, já que, a época, esse curso não era ofertado na universidade pública 

pela qual me graduei. 

No ano seguinte, participei de uma seleção para tutores do curso de 

graduação em Letras, ofertado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), assim, 

passei a fazer parte desse novo paradigma em educação pelos dois pólos: discência 

e docência. Daí, o interesse que motivou este estudo, que certamente poderá vir a 

contribuir para aperfeiçoar essa metodologia educativa emergente. 

Ao examinarmos a revisão da literatura sobre educação a distância 

observamos, segundo Siqueira (2004), haver diversos artigos que privilegiam o 

ponto de vista de teóricos, professores e administradores, esmerando-se em 

apresentar concepções sobre o desenho de ambientes virtuais de aprendizagem 

colaborativa ou em enfatizar a necessidade de capacitação dos docentes para esse 

novo desafio. Acrescentamos que estudos recentes de Collins (2009), Lajonquière 

(2009), Moran (2009), entre outros, suscitam a questão dos AVAS, a problemática 

da formação de tutores e questões discentes, além desses autores, observamos 

também livros e teses desenvolvidos área de conhecimento da Engenharia de 

Produção, tais como os estudos de Ramos (1996); outros no campo das Letras e da 

Educação como Sampaio e Leite (2001), Kenski (2003) que se debruçaram em 

compreender como é o processo de aprendizagem no formato EaD. 

Sem negar a importância desses trabalhos em suas diferentes áreas – que 

acreditamos serem absolutamente necessários para melhor compreender a 

educação nesse formato - sentimos falta de estudos no que tange ao estudante 

representado na publicidade, aquele que ainda não se tornou o estudante empírico, 

mas que o produtor pretende atingir. As questões a seguir, norteiam essa pesquisa: 

• Como o discurso das propagandas apresenta um público-alvo? 

• Qual a representação de estudante em EaD? 

• O público-alvo que a Eadcon almeja está habilitado a lidar com o 

ensino a distância por ela ofertado? 

Compreendemos que essas propagandas foram elaboradas a fim de captar o 

espectador para o corpo discente nesse novo paradigma em educação que advém 
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de experiências educativas tradicionais, é nessa lacuna o estudo que visamos, 

investigar o estudante em publicidade EaD. Ademais, esse estudo pretendeu 

explorar recursos persuasivos utilizados no texto e ainda demonstrar que a estrutura 

de análise textual, com suas características verbais, visuais e sonoras 

(FAIRCLOUGH, 2003) é um produto sócio-histórico-cultural, cuja autoria é 

compartilhada com a sociedade que naturaliza e legitima valores e ideologias que a 

ele subjazem (HALL, 1998 apud REIS, 2010, p.497). 

Nosso objetivo foi descrever a composição visual das propagandas 

selecionadas, para observarmos quais e como os discursos são transmitidos a fim 

de respondermos às perguntas feitas nesse trabalho. Para tanto, fundamentamos 

esta pesquisa no instrumental teórico-metodológico fornecido pela Gramática do 

Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2001; 2006), e referencial teórico da 

Análise Crítica do Discurso (ACD), embora o termo Análise Crítica do Discurso se 

proponha um corpo teórico e um conjunto de métodos, referimo-nos aqui 

especificamente à proposta de ACD de Fairclough, que será o foco de nossa 

reflexão. Apresentaremos os principais pressupostos que configuram a corrente da 

Análise Crítica do Discurso, bem como o referencial teórico-metodológico da 

Gramática do design Visual (GDV), teoria que discute a visualização da linguagem e 

o uso de diversos modos linguísticos na construção de textos. 

Nesta pesquisa buscamos descrever as propagandas da Eadcon, veiculadas 

em canais de televisão aberta no ano de 2008, hoje disponíveis para consulta no site 

youtube.com, com o intuito de observarmos o poder representativo da imagem, do 

poder das mensagens, dos procedimentos e recursos nelas utilizados, como cores, 

linhas, sinais convencionais, logomarca, sinestesia, relação entre palavra e imagem 

e o poder apelativo aplicando, para isso, os fundamentos da GDV. 

Em termos de organização desta dissertação, o texto final está composto por 

quatro capítulos. No primeiro capítulo, contextualizamos o corpus, fazemos  um 

breve percurso histórico sobre educação a distância a fim de compreender como as 

mudanças nesse conceito transformaram a EaD atual e refletiram nas propagandas 

da Eadcon. O segundo capítulo será reservado às considerações sobre a Eadcon, 

descrição da multimodalidade textos selecionados, apresentação e a análise dos 

dados aplicando conceitos da GDV e considerando o aporte da ACD. No terceiro 

capítulo objetivamos entender e problematizar os textos propagandísticos e a 

proposta de ensino a distância compreendendo as razões de o multiletramento ser 
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condição necessária ao estudante considerado apto a aceitar o “convite” feito pelas 

propagandas. No capítulo quarto, analisamos o que a Eadcon oferece aos que 

aderem aos convites propagandísticos. Por fim, tecemos algumas considerações 

finais e possibilidades para estudos posteriores. 
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CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: TEMPO DE OBSTÁCULOS E 
POSSIBILIDADES 

 
 
 

1.1 Educação a Distância: breve perspectiva histórica 
 

 
A EaD possui uma longa trajetória histórica, mas a delimitação de suas 

origens é bastante controversa. Alguns autores consideram que a primeira 

experiência EaD ocorreu na invenção da imprensa, no século XV, de Gutemberg. 

Mas é no início do século XX até a o período da Segunda grande Guerra que 

grandes experiências foram realizadas nessa perspectiva de melhoria das 

metodologias aplicadas ao ensino a distância, até então feito por correspondência e 

influenciados pelos meios de comunicação em massa. Considerando Nunes (1993, 

p.7): 

A necessidade de capacitação rápida de recrutas norte-americanos durante 
a II Guerra Mundial faz aparecerem novos métodos (entre eles se destacam 
as experiências de F.Keller para o ensino da recepção do Código Morse, 
V.Keller, 1943) que logo serão utilizados, em tempos de paz, para a 
integração social dos atingidos pela guerra e para o desenvolvimento de 
capacidades laborais novas nas populações que migram em grande 
quantidade do campo para as cidades da Europa em reconstrução. 

 
 

Embora a EaD tenha surgido no Brasil com data de 1904, quando as Escolas 

Internacionais lançaram alguns cursos por correspondência, é a partir dos anos  

1930 que passou a ter algum destaque em função do enfoque no ensino 

profissionalizante. Nesse período, a EaD funcionava como alternativa na educação 

não formal. Passou então a ser utilizada para tornar o conhecimento acessível às 



14 
 

 
 
 

pessoas que residiam em áreas isoladas ou não tinham condições de cursar o 

ensino regular no período normal. 

Popularmente passou a ser conhecida a partir de projetos de ensino supletivo 

via televisão e fascículos. Porém, segundo Hermida (2006), adquiriu nomenclatura 

popular de “educação pela televisão”, tal como, para a maioria das pessoas, os 

telecursos eram cursos pela televisão. 

Nunes (1993) escreve que a EaD no Brasil teve início com a implantação do 

Instituto Rádio Monitor, em 1929, e com o Instituto Universal Brasileiro, em 1941. As 

experiências brasileiras, governamentais ou não, têm sido caracterizadas pela 

descontinuidade dos projetos e ainda por apreensão em se adotar procedimentos 

rigorosos e científicos de avaliação. 

Nas últimas décadas, a EaD tomou um novo impulso com o uso das 

tecnologias tradicionais de comunicação, como o rádio e a televisão, associadas aos 

materiais impressos enviados pelo correio, o que favoreceu a disseminação e a 

democratização do acesso à educação em diferentes níveis, permitindo atender à 

grande massa de estudantes. 

Em conformidade com Hermida (2006), consideramos que alguns programas 

de EaD marcaram a história. Dentre esses, damos os destaques de cada época 

segundo tabela abaixo: 

 
 

Décadas de 1930 e 1940: a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 
Roquette-Pinto (1930); a Rádio-Escola Municipal Rio de Janeiro (1934); o Instituto 
Rádio Técnico Monitor, em São Paulo, instituição privada que oferecia cursos 
profissionalizantes (1939); a Universidade do Ar, da Rádio Nacional voltada para o 
professor leigo/ Instituto Universal Brasileiro (1941); 

Década de 1950: em 1954, a Universidade do Ar - criada para treinar comerciantes 
e empregados em técnicas comerciais no Serviço Social do Comércio (SESC) e no 
Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC); o Sistema Rádio Educativo Nacional 
(SIRENA) passa a produzir programas transmitidos por diversas emissoras (1957); 
a Arquidiocese de Natal no Rio grande do Norte lançou um sistema de radiodifusão, 
cujo sucesso inspirou a criação do Movimento Nacional de Educação Básica (MEB), 
em 1958; 

Década de 1960: o Movimento Nacional de Educação de Base, concebido pela 
Igreja e patrocinado pelo Governo Federal (1961); a solicitação do Ministério da 
Educação de  reserva de  canais VHF e  UHF para  a TV   Educativa;  a  criação  da 
Fundação  Centro  Brasileiro  de  Televisão  Educativa  na  UFRJ/  Fundação Padre 
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Landell de Moura - FEPLAM - RGS/ TV Universitária de Recife – Pernambuco 
(1967); a Fundação Maranhense de Televisão Educativa (1969) e o Decreto n.º 
65.239, de 1969, que criou o Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais – 
SATE, em âmbito Federal; 

Década de 1970: a Associação Brasileira de Teleducação (ABT) ou Tecnologia 
Educacional/ Projeto Minerva, em Cadeia Nacional; a fundação Roberto Marinho 
inicia Educação supletiva à distância para primeiro grau e segundo graus; o 
Programa Nacional de Teleducação (PRONTEL); o Projeto Sistema avançado de 
Comunicações Interdisciplinares (SACI); a Emissora de Televisão Educativa (TVE) 
Ceará; o Projeto de Piloto de Teledidática da TVE; Projeto Logos - MEC; Telecurso 
do 2º grau; Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa/ MEC; Projeto 
Conquista; Programas de alfabetização – (Movimento Brasileiro de Alfabetização, 
MOBRAL); 

Década de 1980: a Universidade de Brasília cria os primeiros cursos de extensão à 
distância; Curso de Pós-Graduação Tutorial à distância; TV Educativa do Mato 
Grosso do Sul; Projeto Ipê; TV Cultura de São Paulo; Fundação Nacional para 
Educação de Jovens e Adultos; 

Década de 1990: Telecurso 2000 e Telecurso Profissionalizante – Fundação 
Roberto Marinho e SENAI; TV Escola – Um Salto para o Futuro; Programa Nacional 
de Informática na Educação (PROINFO); Canal Futura – canal do conhecimento; 
Criação do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa – SINRED; Sistema 
Nacional de Educação a Distância SINEAD; PROFORMAÇÃO – Programa de 
Formação de Professores em Exercício. 

Fonte: Tabela formulada a partir do texto de HERMIDA (2006, p.168-169). 
 
 

Em função das dimensões territoriais brasileiras e suas enormes demandas 

em termos de capacitação da força de trabalho nacional e o potencial das novas 

tecnologias, foi possível considerar a EaD como uma contribuição metodológica para 

responder aos desafios da aceleração do processo técnico. 

Em termos de legislação a EaD no Brasil está normatizada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 

1996), regulamentada pelo Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05 (que 

revogou o Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto n.º 2.561, de 

27 de abril de 1998), com normatização definida na Portaria Ministerial n.º 4.361, de 

2004 (que revogou a Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998). 

Os artigos 80 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) 

estabelecem, mais especificamente, algumas regulamentações, tais quais: 
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• definição de educação a distância, abrangendo todos os cursos que não 

sejam estrita e integralmente presenciais; 

• exigência de credenciamento específico das IES para oferecer quaisquer 

cursos de EaD, organizada esta com abertura e regime especiais; 

• exigência de autorização/reconhecimento de cursos de graduação; 

• exigência de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos de pós-graduação stricto sensu dependentes da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação e da Avaliação da CAPES; 

• dispensa de processo de autorização/reconhecimento para cursos de pós- 

graduação lato sensu para instituições credenciadas para EaD; 

• transferência e aproveitamento de estudos entre as modalidades; 

• exigência de exames presenciais nos cursos de graduação e pós-graduação 

stricto e lato sensu. 

 
 
 

1.2 Educação a distância: uma mudança de paradigma 
 

 
Pelo breve percurso histórico foi possível notar que uma das contribuições do 

século anterior para a educação foi a Educação a Distância quando o discente 

passou a não necessariamente deslocar-se até a escola e/ou universidade, e, sim, a 

universidade e/ou escola passaram a ir até seus discentes através das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC). Pretendemos, nas páginas que 

seguirão, tratar dessa contribuição para a educação – que foi e tem sido a EaD - 

uma vez que sua contemporaneidade e complexidade provocam, além de temores, 

desentendimentos e incertezas. 

A metodologia de educação a distância nem sempre foi bem quista nos meios 

acadêmicos. Questionava-se, por exemplo, o quão eficaz seria a transmissão do 

conhecimento sem que houvesse um professor/orientador que guiasse ou 

concentrasse a atenção da classe a ponto de estimular o interesse didático de cada 

estudante. 

Ademais, dizia-se que a formação intelectual estaria gravemente prejudicada, 

pois a figura do professor não só induzia ao estudo, como também servia de modelo 

à vida e à conduta dos estudantes. Assim, esse profissional uma vez ausente no 
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âmbito físico, os discentes estariam expostos a desvios de aprendizado e a 

desregrados hábitos comportamentais que, posteriormente, afetariam suas próprias 

vidas profissionais. 

Ora, tais argumentos soam válidos se considerados apenas quanto a jovens 

estudantes das fases primárias e secundárias de educação, o que, no entanto, não 

significa uma verdade absoluta. Ora, não seriam as atividades de realização 

doméstica um subtipo de “ensino a distância”? Remete-nos, inclusive, aos primeiros 

meios utilizados por esse modelo: as correspondências. Portanto, consideremos 

que, às citadas fases, tal instrumento de ensino só viria por complementar o 

acompanhamento in loco indispensável. 

No caso, discute-se a formação de indivíduos no ensino superior, o que exige 

maior maturidade ao se ponderar os prós e contras do ensino a distância. Trata-se 

de um novo paradigma a ser compreendido, pois os indivíduos habilitados a esse 

estágio – o ensino superior - já possuem formação básica consolidada e muitos 

foram previamente introduzidos ao mercado de trabalho, tendo objetivos bastante 

delimitados no tocante aos potenciais proveitos da nova formação, no caso referido, 

a educação superior. 

Não há que se preocupar essencialmente na mantença comportamental, pois 

se deve respeitar os processos individuais de concentração, assim como as 

habilidades de construção de conhecimento de cada discente. Busca-se, de fato, o 

aprendizado, o que é obtido na relação entre o estudante, como parte interessada  

no aprofundamento de conhecimentos na dada área de estudo, e o docente, atuante 

e responsável pela preparação de conteúdo didático ao seu público-alvo, fazendo-a 

seja por meio das videoaulas, sejam pelos outros diversos artifícios de orientação, 

como atividades, apostilas complementares etc. 

Do estudante EaD se exige uma série de requisitos. Não bastam a mera 

habilitação por meio de exame classificatório ou a noção de manejo tecnológico. 

Muito além, indispensável é a sua formação básica, a sua autonomia em distinguir 

as obrigações recém-assimiladas. Assim, tal qual um estudante do método 

presencial, o discente do modelo à distância será submetido a testes, exercícios e 

trabalhos acadêmicos. A diferença residirá no modo de administrá-los. 

Não se trata de uma nova dimensão educacional tão somente por envolver o 

uso da informática, mas sim porque proporciona uma nova interação entre discente 
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e docente, mediada pela presença de um tutor, e ainda permeada pelas diversas 

possibilidades de informação e contato que o meio digital fornece. 

Não obstante, à parte das acaloradas discussão acerca das particularidades 

dessa metodologia é inegável a crescente importância que a metodologia EaD vem 

adquirindo recentemente no Brasil, crescimento este associado ao cada vez maior 

número de estudantes, colaboradores e simpatizantes desse novo paradigma de 

ensino. 

Em meio a isso, cumpre destacar as particularidades da referida metodologia, 

em especial por ser ela a responsável por absorver parte significativa do contingente 

de novos estudantes de ensino superior surgidos a cada ano no Brasil. 

Compreendemos a EaD a partir das seguintes características básicas para sê-la: 
 
 

• está dispensada, nesse modelo de ensino, a presença de professores 

e alunos no espaço denominado sala de aula; 

• a EaD, atualmente, se vale das NTICs na metodologia de seus cursos. 
 

Conforme Palloff e Pratt (2002, p.26), “O surgimento do computador para o 

propósito de educar criou uma redefinição do que se quer dizer quando se fala em 

educação a distância”. Compreender como acontece a educação nessa metodologia 

é simples: estudantes, professores e tutores estão distantes, geograficamente, 

enquanto aprendem e ensinam. Embora esse seja um modelo recente de educação 

do Brasil, o último censo sobre Educação a Distância no Brasil, realizado pela 

Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED), somou, no ano 2008 (dois mil e 

oito), 2.648.031 (dois milhões seiscentos e quarenta e oito mil e trinta e um) 

estudantes matriculados no país. Em perspectiva, estima-se que hoje temos mais de 

3.000.000 (três milhões) de pessoas envolvidas enquanto discentes e, por essa 

razão, não podemos ignorá-la e sim devemos compreendê-la e discuti-la. 

Os cursos de graduação a distância, segundo Kenski (2007), têm aumentado 

pelos seguintes motivos: 

 
1. necessidade de aprender mais; 
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2. as tecnologias digitais oferecem condições de interação e comunicação a 

distância que são muito adequadas para o desenvolvimento de atividades de ensino- 

aprendizagem; 

3. as pessoas estão muito ocupadas e não tem mais tempo para se deslocar até 

a escola ou universidade e ali permanecer uma parte do seu dia. 

4. ao invés de o aluno ir até a escola, é a escola que vai até o aluno onde quer 

que ele esteja. Além disso, ele pode escolher o melhor horário para participar da 

aula e aprender. 

 
Litwin (2001, p.13), considera que: 

 
 

Educação a distância é uma causa e um resultado de mudanças 
significativas em nossa compreensão do próprio significado da educação 
como de mudanças mais óbvias na compreensão de como ela deveria ser 
organizada. No nível mais óbvio, a educação a distância significa que mais 
pessoas estão obtendo acesso mais facilmente a mais e melhores recursos 
de aprendizado do que podiam no passado, quando tinham de aceitar 
somente o que era oferecido localmente. À medida que a utilização da 
educação a distância se disseminar, populações anteriormente em 
desvantagem, como os alunos de áreas rurais ou de regiões no interior das 
cidades, poderão fazer cursos nas mesmas instituições e com o mesmo 
corpo docente que anteriormente estavam disponíveis apenas para alunos 
em áreas privilegiadas e residenciais de bom nível. Alunos com deficiência 
física também poderão ter acesso aos mesmos cursos ministrados às 
demais pessoas, mesmo permanecendo em suas residências ou em 
instituições. Adultos que precisarem de treinamento especializado para 
melhorar seu desempenho profissional ou obter aptidões básicas poderão 
fazer cursos sem ter de se afastar de casa ou do trabalho. Os alunos em um 
determinado país podem aprender com professores e colegas em outras 
nações. Os cursos poderão ser acessados sempre que o aluno desejar e no 
seu ritmo preferido, a partir de quase todo local. A educação a distância, em 
termos gerais, permite muitas novas oportunidades de aprendizado para um 
grande número de pessoas. 

 

Por essas razões as instituições que oferecem uma educação nesse formato 

precisam organizar o trabalho de especialistas diferentes, com diferentes estratégias 

de ensino. Estão em jogo os critérios de uso desses novos instrumentos 

tecnológicos que proporcionam a uma infinidade de pessoas o acesso ao 

conhecimento, antes mediados, necessariamente, por um professor em uma sala de 

aula tradicional, numa dinâmica vertical em que o professor é o detentor de um 

conhecimento enciclopédico rígido e o estudante (aluno) seria “iluminado” por esse 

conhecimento de modo passivo e pacífico. 
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Conforme os estudos de Beato (2009) esse modelo nominado vertical, 

necessariamente, pressupõe uma hierarquia. A autora esclarece ser uma 

metodologia fortemente baseada no modelo militar, organizada segundo uma 

hierarquia que mantém o comando centralizado e a execução descentralizada. 

 
Como no exército, existe a figura do estado-maior, o lugar de onde emanam 
as decisões, as escolhas, os valores, a verdade, em última instância, e 
existem as instâncias hierarquicamente inferiores que são meramente as 
executoras da vontade, das decisões, dos valores, da verdade que vêm de 
cima: do pai, do chefe, do general, do padre, do professor (BEATO, 2009, 
p.52). 

 
 
 

O modelo de educação que nos referimos leva em consideração a 

globalização e faz uso de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), 

tecnologias que “desorganizam” a chamada organização vertical e linear do saber. 

Produz mudança na organização vertical na medida em que o conhecimento, não 

necessariamente, é transmitido do professor para o aluno e produz mudanças na 

linearidade na medida em que esse aluno traz informações e constrói novos saberes 

com o (professor) tutor ou com outros alunos. Souza (2011) afirma que o fato de o 

curso ser ministrado no modo presencial ou a distância não muda os fins a serem 

alcançados com a educação, trata-se apenas de uma opção metodológica. Mas está 

estabelecido sim um novo paradigma de construção do saber: 

 
Vê-se como o novo paradigma da navegação (oposto àquele do cursus) que 
se desenvolve nas práticas da busca de informação e de aprendizagem 
cooperativa no seio do ciberespaço mostra a via de um acesso ao mesmo 
tempo maciço e personalizado ao conhecimento (LÉVY, 1994). 

 

O professor parisiense destaca ainda que a cibercultura desestrutura a 

formação única e exclusivamente institucionalizada do saber, pondo discentes e 

docentes em troca generalizada de saberes, provocando a “autogestação” do 

conhecimento, além de apostar no plano da baixa de custos e acesso de todos à 

educação, do “presente” ao ensino “a distância” e do escrito e oral tradicionais à 

“multimídia”. 

Ainda conforme Pierre Lévy (1994), 
 
 

Até os anos 60, na escala de uma vida humana, a maior parte dos saberes 
úteis eram perenes. Hoje, a situação mudou consideravelmente, já que de 



21 
 

 
 
 

agora em diante a maioria dos saberes adquiridos no início de uma carreira 
estarão obsoletos ao final de um percurso profissional (ou até mesmo 
antes). As desordens da economia assim como o ritmo precipitado das 
evoluções científicas e técnicas determinam uma aceleração geral da 
temporalidade social. Com isso, os indivíduos e os grupos não se 
confrontam mais com saberes estáveis, com classificações de 
conhecimentos legadas e confrontadas pela tradição, mas com um saber 
fluxo caótico, de curso dificilmente previsível no qual se trata, de agora em 
diante, de aprender a navegar. A relação intensa com o aprendizado, com a 
transmissão e com a produção de conhecimentos não está mais reservada 
a uma elite, mas diz respeito doravante à todas as pessoas em sua vida 
cotidiana e em seu trabalho (grifo nosso). 

 

Essas mudanças reelaboram os espaços de construção do saber e instituem 

o que Lévy (2000, p.17) nomina de cibercultura, um campo gerador de infinitas 

possibilidades de informação e comunicação: “o conjunto de técnicas materiais e 

intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 

Podemos afirmar, conforme a discussão acima exposta, que a EaD ampliou 

os modos de pensar a educação; alterou o seu paradigma; recolocou o papel do 

professor e do estudante; alterou as “patentes” e, principalmente, passou a exigir, 

ainda mais que na educação tradicional, sujeitos multiletrados aptos a lidarem com a 

multimodalidade nos diversos gêneros discursivos, em especial, os escritos nos 

espaços nominados ciberespaço. Discutiremos, a partir das análises posteriores 

feitas às propagandas, se esses textos veiculados amplamente já propagam essas 

mudanças consistentes que refletem diretamente no corpo discente acadêmico. 

 
1.3 Imagens publicitárias: a escolha do corpus e a abordagem 

 
 

A maioria das propagandas com que nos deparamos apresentava uma 

estrutura razoavelmente similar: pequenos anúncios verbais sobre EaD, uma figura 

pública artística, além de suposto depoimento de estudante da instituição 

compunham um hipertexto. Dada a semelhança entre tais propagandas, tomamos 

como critério de seleção as propagandas de uma das instituições – Eadcon-, por 

notarmos que as propagandas já veiculadas na televisão aberta são facilmente 

encontradas por qualquer usuário de internet curioso sobre o tema. Ademais, levou- 

nos a supor que essas propagandas fossem bastante acessadas, levando em conta 

o fato de sua URL ser uma das primeiras opções apresentadas pelo site 

youtube.com quando as palavras-chave para a busca são “propaganda EaD”. 
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Interessa-nos refletir, a partir da constituição textual dos vídeos 

propagandísticos, sobre a maneira como os diversos modos linguísticos tais quais: 

textos verbais, áudio, sons variados e imagens podem originar um hipertexto 

publicitário, e não um desordenado e des-intencional emaranhado de textos, 

visando, posteriormente, revelar que através desses recursos há discursos usados 

nas representações que vão para além da superfície visual. 

Provisoriamente, acreditamos que a construção hipertextual verdadeiramente 

multimodal nas propagandas não pode ser garantida simplesmente pela 

disponibilização de imagens, vídeo e áudio com narrações ao fundo. Conscientes de 

que a “mídia de massa é um aparato de governanças cujas mensagens que veicula 

recontextualizam práticas sociais” (FAIRCLOUGH, 2003 apud REIS, 2010, p.495), 

discutiremos como as propagandas (ou mídia de massa) fazem uso efetivo desses 

diversos modos linguísticos tentando extrair deles um efeito de complementaridade, 

para então, por meio deles, representar/convocar estudantes da/para EaD. 
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CAPÍTULO II - SEMIÓTICA SOCIAL: GDV E ACD 
 
 

Conforme Rosado (2011, p.6) há aproximadamente oito décadas, na Europa, 

três importantes escolas de Semiótica se desenvolveram aplicando ideias do 

domínio da Linguística nos modos não linguísticos de comunicação. No período 

entre 1930 a 1940 encontramos a Semiótica nos estudos da Escola de Praga, na 

qual os trabalhos dos Formalistas Russos foram aplicados a tais modos com uma 

base linguística. Ainda conforme Rosado, nessa escola, o pressuposto geral era o 

de que sistemas semióticos tais quais: a arte, o cinema, o vestuário e o teatro 

cumpriam as mesmas funções comunicativas catalogados por Jakobson (2009): a) 

emotiva; b) referencial; c) poética; d) fática; e) metalinguística e f) conotativa. 

A Escola de Paris, por sua vez, nominou a semiótica por Semiologia, termo 

cunhado pelo linguista Ferdinand de Saussure, que concebia a Semiologia como a 

ciência geral dos signos, estudando a vida destes no interior da vida social 

(SAUSSURE, 1986). É importante lembrar que o olhar de Saussure sobre a 

linguagem estava voltado para a estrutura da língua enquanto sistema de signos ao 

notar as relações que as unidades linguísticas do sistema mantêm entre si. 

Saussure já previa a relação entre o sistema de signos linguísticos com outros 

sistemas semióticos na seguinte afirmação: 

 
 

Pode-se, então, conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio 
da vida social; ela constituiria uma parte da Psicologia geral; chamá-la-emos 
de Semiologia (do grego s e meîon, "signo"). Ela nos ensinará em que 
consistem os signos, que leis os regem. [...]. A linguística não é senão uma 
parte dessa ciência geral; as leis que a Semiologia descobrir serão 
aplicáveis à Linguística e esta se achará dessarte vinculada a um domínio 
bem definido no conjunto dos fatos humanos (SAUSSURE, 1975 [1916], p. 
24, grifos originais). 
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Concretizando em parte o prognóstico do linguista genebrino, ocorre 

atualmente a incorporação do estudo de outras semioses - principalmente imagens - 

na área da linguística, ocasionada, especialmente, pela mudança da perspectiva 

epistemológica que vem ocorrendo nessa ciência, do sistema imanente para a 

abordagem da língua em uso (abrangendo os estudos de gêneros 

textuais/discursivos). A fundamentação teórica desse estudo está calcada na 

chamada Semiótica Social, terceira escola, que teve seu início na Austrália e foi 

influenciada pelo Círculo Semiótico de Sidnei, sobretudo pelas contribuições de 

Gunther Kress e Theo van Leeuwen. Segundo Kress e van Leeuwen (2006), essa 

escola possui como principais convicções as postulações de Michael Halliday sobre 

a linguagem, nessa perspectiva compreendida como um tipo de comportamento 

social que tem uma função, construída a partir das interações humanas e  

organizada em sistemas contextualmente sensíveis e a Linguística Crítica, 

desenvolvida na Universidade de East Anglia, durante a década de 1970. 

No que se refere à produção de imagens, Kress e van Leeuwen (2006) 

advogam que as estruturas visuais se assemelham às linguísticas, pois elas 

expressam interpretações particulares da experiência dos produtores e são também 

formas de interação social, de modo que a crescente proliferação de práticas 

comunicativas por meio de textos não verbais (ou, mais comumente, pela mescla 

entre o verbal e o não verbal) possibilitada pelos mais diversos meios, requer um 

letramento visual. Nesse contexto, é produzida a Gramática do Design Visual 

(doravante GDV), que tem por intuito descrever de modo explícito e sistemático os 

significados das regularidades encontradas em imagens produzidas na cultura 

ocidental, tornando-se um instrumento de apoio para os estudos linguísticos quando 

os objetos de análise forem textos/gêneros multimodais constituídos, no mínimo, 

pelos códigos semióticos verbal e visual. 

A consolidação e o desenvolvimento da Semiótica Social marcam uma nova 

fase de estudos semióticos, já que o significado é posto de modo diferente dos 

estudos semiológicos realizados no seio da Escola de Paris. Natividade e Pimenta 

(2009) ressaltam que a Semiótica Social está interessada no significado enquanto 

processo de significação. 

Assim, a atuação da terceira escola de Semiótica é observar e mapear o 

significado levando-se em conta as dinâmicas e diferenças culturais e ideológicas 

nas quais tal significado está imerso. Kress e van Leeuwen (2006) também 
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consideram que o sistema semiótico tem o signo como a noção central e o definem 

como: 

 
1Em semiótica social o signo não é o conjunto pré-existente de um 
significante e um significado, um sinal pronto para ser reconhecido, 
escolhido e usado como ele é, de forma que os signos são geralmente 
pensados para serem "disponíveis para uso' na 'semiologia'. Em vez disso, 
focamos no processo de criação de signos, no qual o significante (a forma) 
e o significado (o sentido) são relativamente independentes uns dos outros 
até que eles sejam reunidos pelo significador (quem faz o signo) em um 
novo signo (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p.8, tradução nossa). 

 
 

Portanto, o significante e o significado são trazidos pelo produtor de signos, o 

ator social, em um novo processo de produção sígnica. Fairclough ratifica a 

afirmação ao enunciar que criar novas palavras significa construir novos significados 

e codificar novos itens lexicais. O autor apresenta ainda o exemplo da cirurgia 

cosmética, que torna novo velhos vocábulos, tais quais: remoção de olheiras, 

afinamento de nariz, etc. É, em parte, o vocabulário técnico que confere à cirurgia 

cosmética “o status prestigiado de uma terapia com base científica”, contribuindo 

com “novas categorias culturalmente importantes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 237). 

Assim, os signos ao serem criados têm um significado que querem expressar, 

e esse significado é “expresso através de um modo semiótico, que torna disponível a 

mais plausível subjetividade, a forma mais apta” 2(Kress e van Leeuwen, 2000, p.6), 

ou seja, o significante. Logo, Kress e van Leeuwen vêem o signo como conjunções 

motivadas de significados e significante. A motivação, para a Semiologia, é definida 

em termos de uma relação entre significante e significado. Rosado (2011, p.4), 

ratifica o dito apresentando a noção de escolha como sendo 

 
Peça fundamental para os autores que trabalham com a Semiótica Social, 
uma vez que ela pressupõe que quem produz um signo escolhe o que 
considera ser a representação mais apropriada do que se quer significar, 

 
1 No original: in social semiotics the sign is not the pre-existing conjunction of a signifier and a 
signified, a ready-made sign to be recognized, chosen and used as it is, in the way that signs are 
usually thought to be „available for use‟ in „semiology‟. Rather we focus on the process of sign-making, 
in which the signifier (the form) and the signified (the meaning) are relatively independent of each 
other until they are brought together by the sign-maker in a newly made sign (KRESS; VAN 
LEEUWEN, 2006, p.8). 

 
2 No original: “… express it through the semiotic mode which makes available the subjectively most 
plausible, most apt form…” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 6). 
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garantindo que junção de um significante e um significado seja sempre 
motivada. E devido a este pressuposto, a noção de representação também 
possui um papel importante para a Semiótica Social. 

 

Representação e comunicação são conceitos definidos por Kress e van 

Leeuwen (2006): 

 
(...) 3 como um processo em que os produtores de signos, criança ou adulto, 
procuram fazer uma representação física ou semiótica de um objeto ou 
entidade, e em que o seu interesse no objeto, ao ponto de fazer a sua 
representação, é um complexo resultante da história cultural, social e 
psicológica do produtor de signo, e focada no contexto específico que do 
produtor do signo. Tal "interesse" é a fonte da seleção que é vista como 
aspecto criterioso do objeto, e esse aspecto representa adequadamente o 
objeto em um determinado contexto. Em outras palavras, nunca é o "objeto 
total", mas apenas seus aspectos criteriosos são representados (KRESS; 
VAN LEEUWEN, 2006, p. 7, tradução nossa). 

 

Os autores destacam ainda que toda representação é uma metáfora que gera 

um signo, de modo que todos nós (seres humanos) estamos empenhados na 

construção de metáforas. Os atores sociais escolhem o que consideram ser a forma 

mais apta e do que se deseja representar, construindo, dessa forma, metáforas 

através da analogia e classificação; no entanto, eles realizam tal processo 

metafórico levando-se em conta a ideia de que a mensagem seja entendida no 

contexto em que ela ocorre. É nesse ponto que o nível da comunicação ocorre. Para 

Kress e van Leeuwen (2001, p. 20) a comunicação é “um processo no qual um 

produto ou evento semiótico é ao mesmo tempo articulado ou produzido e 

interpretado ou usado”. Através desta definição, podemos entender que a 

comunicação é bidirecional, ela não ocorre somente no polo do produtor, mas 

depende também do interpretante, o que garante que as estruturas sociais estejam 

inevitavelmente presentes na comunicação. 

Vale ressaltar o destaque feito por Mota-Ribeiro e Pinto-Coelho (2011) quanto 

a oposição entre a Semiótica clássica de Barthes, centrada na imagem em si e 

 
3 No original: as a process in which the makers of signs, whether child or adults, seek to make a 
representation of some object or entity, whether physical ou semiotic, and in which their interest in the 
object, at the point of making the representation, is a complex one, arising out the cultural, social and 
psychological history of the sign-maker, and focused by the specific context in which the sign-maker 
produces the sign. That „interest‟ is the source of the selection of what is seen as the criteria aspect of 
the object, and this criteria aspect is then regarded as adequately representative of the object in a 
given context. In other words, it is never the „whole object‟ but only its criteria aspects which are 
represented (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 7). 
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limitada por isso a critérios textuais, e a semiótica social que defende que as 

estruturas das relações entre o produtor e o espectador da imagem assumem 

sempre um caráter prioritário: a forma como o produtor da imagem e do espectador 

da imagem se situam, socialmente afeta tanto aquilo de que a imagem “enuncia” 

como as suas leituras e usos. Ainda em conformidade com as autoras, não só 

constroem a realidade como organizam as relações entre o produtor e o espectador 

de determinada forma. Fazem algo ao espectador ou para o espectador. O ato da 

imagem, ou seja, se a imagem pede algo ao espectador ou lhe oferece algo, é 

crucial, assim como aquilo que pede ou que oferece. É a natureza do ato da imagem 

que determina seu conteúdo e, este por sua vez, é determinado parcialmente pela 

escolha de sintaxe visual. 

É evidente, então, que as estruturas sociais, marcadas pelas relações de 

poder, afetam as escolhas dos atores sociais, bem como podemos supor que a 

produção de significado é parte da construção social, tendo em vista que o signo 

produzido significa e constrói o mundo, além da ideia de que a produção sígnica 

gera metáforas que devem ser transparentes no contexto em que a comunicação 

ocorre, e o conceito de discurso como sendo um conhecimento construído sobre 

algum aspecto da realidade fazem, segundo Rosado (2011, p. 24), com que a 

Semiótica Social seja um dos enfoques da Análise Crítica do Discurso (ACD). 

Essa linha de estudo é uma proposta teórica que contrasta com o estudo da 

língua por ela mesma, proposta por Saussure, que, segundo Benveniste “consistiu 

em tomar consciência de que a linguagem em si mesma não comporta nenhuma 

outra dimensão histórica, de que é sincronia e estrutura, e de que só funciona em 

virtude da sua natureza simbólica” (BENVENISTE, 2005, p. 05), essa perspectiva 

põe em evidência o funcionamento da linguagem em uso. Componentes 

pragmáticos e a dimensão social passam a fazer parte do estudo da língua dando 

lugar a diversas práticas rotuladas por análise de discurso. Essa perspectiva abre 

espaço para o surgimento de abordagens variadas que tratam de “discurso”, e, para 

tal termo, há várias concepções, desse modo, é necessário aclarar que o conceito 

de discurso eleito pela a análise proposta neste estudo. Compreendemos, com base 

em Fairclough (2001), o discurso como uma prática social reprodutora e 

transformadora de realidades sociais, ou seja, o objeto de estudo nessa proposta 

não se trata somente da língua, enquanto estrutura, mas o que há por meio dela: 
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relações de poder, institucionalização de identidades sociais e processos de 

inconsciência ideológica. 

A ACD examina, por meio da análise de textos (orais ou escritos), as relações 

de poder e as ideologias neles contidos e, por conseguinte, nas instituições nas 

quais esses textos circulam ou são produzidos. Seu surgimento data do início da 

década de 1990 após o Simpósio realizado em Amsterdã, em janeiro de 1991. 

Segundo Fairclough e Wodak (2000), a ACD considera a linguagem como um 

fenômeno social, na qual os indivíduos, instituições e grupos sociais possuem 

significados específicos expressos na e por meio da linguagem. Tanto a ACD quanto 

a Semiótica Social investigam a relação entre diferentes semioses e as estruturas 

sociais. Quanto a primeira, Fairclough afirma que: 

 
A ACD é a análise das relações dialéticas entre a semiose (incluindo a 
linguagem) e outros elementos das práticas sociais. Sua preocupação 
particular está nas trocas fundamentais que têm lugar na vida social 
contemporânea, e no modo em que figura a semiose nos processos de 
troca (FAIRCLOUGH, 2003, p. 181). 

 
 

Em sua obra, Fairclough (2001) enxerga o discurso como uma prática 

ideológica e política que auxilia no estabelecimento, na manutenção e na 

transformação das relações de poder assim como das entidades coletivas em que 

existem tais relações. Para analisar o discurso como uma prática social, Fairclough 

(2001, p. 100) propõe um modo de análise tridimensional pautado em: a) análise 

textual, que verificaria fatores como a estrutura textual, coesão, gramática e 

vocabulário; b) análise discursiva, que seria focada na análise da produção, da 

distribuição e do consumo do texto, assim como das condições das práticas 

discursivas e; c) análise social, que se preocuparia em verificar a matriz social do 

discurso, as ordens do discurso e os efeitos ideológicos e políticos do mesmo, 

evocando claramente Foucault como um dos principais pressupostos teóricos. 

Nos termos em que foi formulada por Fairclough (2001), a ACD tem três 

tendências discursivas contemporâneas: a democratização, a comodificação e a 

tecnologização. A primeira consiste em substituir os marcadores explícitos de 

hierarquia e assimetria por formas mais sutis, simulando uma informalidade, pelo 

tom conversacional adotado pelas mídias, como podemos observar nas 

propagandas analisadas em análise feita na seção 3.2. Quanto ao conceito de 

“comodificação”, formulado por Fairclough (2001, p.255-257), trata-se do 
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processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo propósito não 
seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito de artigos para 
venda, vem não obstante a ser organizados e definidos em termos de 
produção, distribuição e consumo de mercadorias. Não surpreende mais, 
por exemplo, que setores das artes e da educação, como o teatro e o 
ensino da língua inglesa, sejam referidos como 'indústrias' destinadas a 
produzir, a comercializar e a vender mercadorias culturais e educacionais a 
seus 'clientes' ou 'consumidores' [...]. O discurso educacional comodificado 
é dominado por um vocabulário de habilidades, incluindo não apenas a 
palavra „habilidade‟, e palavras associadas como „competência‟, mas uma 
relexicalização completa. 

 

Sobre o último conceito, nominado tecnologização, o autor destaca que as 

tecnologias discursivas estão caminhando para locais institucionais específicos, 

onde são conscientemente cuidadas, planejadas e aperfeiçoadas por especialistas 

para atender às exigências institucionais na transmissão das técnicas. Os 

especialistas ou tecnólogos, como são chamados, têm acesso ao conhecimento 

sobre a linguagem, o discurso e a semiose que moldam as práticas discursivas 

institucionais. Nas propagandas, a tecnologização é revelada demonstrando resultar 

em mudanças discursivas e na manutenção das relações de poder. 

Dessa forma, o discurso é compreendido pela ACD como uma forma de 

prática social historicamente situada, ou seja, como um modo de ação em que as 

pessoas agem sobre o mundo, significando-o, e agem sobre outras pessoas, 

influenciando-as. Na ACD, a relação do discurso e sociedade é concebida de 

maneira dialética: o evento discursivo está moldado pelas situações, instituições e 

estruturas sociais, mas, inversamente, o discurso também constitui essas mesmas 

situações, instituições e estruturas. Ou seja, “(...) o social molda o discurso, mas 

este, por sua vez, constitui o social: constitui as situações, os objetos de 

conhecimento, a identidade social das pessoas e as relações destas e dos grupos 

sociais” (FAIRCLOUGH; WODAK, 2000, p. 367). 

Aplicado à nossa pesquisa é possível afirmar que o arcabouço teórico- 

metodológico da ACD possibilitou não só analisar e descrever o discurso 

promocional da Eadcon como, tendo estabelecido um elo com a GDV, foi possível 

compreender e explicar como os textos propagandísticos intermedeiam as práticas 

discursivas educacionais e as práticas sociais mais amplas de construção de 

“mercados consumidores” e de relações de poder. 
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2.1 Considerações sobre a Eadcon 
 
 
 

A criação do Sistema Educacional Eadcon data de 1999, no estado do 

Tocantins, por iniciativa do ex-ministro Luiz Carlos Borges da Silveira. Desde então, 

a instituição passou a desenvolver parcerias com diversas outras instituições, como 

a UNIVALE – Universidade do Vale do Itajaí – e a UNITINS – Fundação 

Universidade do Tocantins –, firmando-se como o maior centro educacional a 

distância da atualidade no país. 

A ideia do projeto foi, desde o princípio, garantir uma interação entre 

professores e indivíduos dispostos em diferentes locais do país com a transmissão 

de aulas via televisão ou web streaming, de modo a proporcionar uma 

democratização do ensino e alcançar mesmo àqueles que, limitados pela distância 

ou escassez de tempo, encontravam-se à parte da comunidade acadêmica. 

A Eadcon é mantida não só pela iniciativa privada, mas também por várias 

relações firmadas com o poder público, seja na parceria com universidades e outras 

instituições de ensino estatais – a exemplo da UNITINS -, seja por meio dos 

regulares contratos mantidos com os governos estatais e prefeituras. Cite-se, quanto 

ao último caso, que a instituição mantém programas de qualificação de prefeitos, 

secretários municipais, vereadores e funcionários públicos de mais de 130 

municípios só no Tocantins. 

Foram algumas dessas parcerias que, em 2008, levaram a um grande 

impasse com o Ministério da Educação: a Eadcon, embora ofertante de vagas em 

cursos de pós-graduação, só efetivamente oferece vagas nos cursos de graduação. 

As turmas daquele grau, em verdade, eram oferecidas por parcerias da instituição - 

a FAEL e a UNITINS -, as quais também emitiam as certificações de conclusão, 

prática não aceita pelo MEC. Frente ao iminente fim dessas turmas, a Eadcon tem 

procurado suprir tais irregularidades com a formação de turmas próprias e a 

presença das condições mínimas exigidas, como tutor presencial capacitado, 

biblioteca, um computador para cada três discentes e laboratórios especializados. 

Segundo consta aos registros disponibilizados no website da instituição, o 

Sistema Educacional Eadcon conta atualmente com seis estúdios de televisão que 

transmitem conteúdo diário aos polos e centros de apoio credenciados de todo o 

país, que somam cerca de 1.200 telessalas. Ainda, cada um desses polos dispõe de 
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uma biblioteca e um laboratório de informática à disposição dos estudantes. A 

metodologia, então, utiliza-se além das aulas online, do envio de questionários e 

textos complementares, bem como a participação dos graduandos em discussões  

de fóruns e chats. 

Tal praticidade acabou por atrair grandes turmas – cite-se que, segundo 

dados do último censo sobre Educação a Distância no Brasil, realizado pela 

Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED), existem mais de 2,6 milhões de 

alunos matriculados no ensino a distância no Brasil – e apresentou resultados 

satisfatórios quanto à continuidade e conclusão de turmas: dados anunciados 

durante o 16º Congresso Internacional de Educação a Distância, realizado em 2010 

no Paraná, apontam que o índice de abandono nesse modelo em educação cerca os 

18,5%, enquanto o ensino presencial apresentou taxas de 19,1% durante o mesmo 

período. 

Em função de poder ofertar inúmeras vagas, e ainda, por razão da crescente 

demanda discente, a Eadcon veiculou, só no ano de 2008 (dois mil e oito), cinco 

propagandas em variados horários no canal de televisão mais assistido do país 

dando publicidade aos seus vestibulares. Atualmente, as propagandas citadas não 

são transmitidas pelo canal de televisão, mas podem ser assistidas pela internet 

através do site Youtube.com sob os títulos: 

 
1º Campanha pós-graduação: sistema educacional Eadcon4; 

2º Comercial Eadcon5; 

3º Eadcon Regina Casé6, 

4º Eu, José e Helu no comercial do Eadcon7; 

5º Luana Roloff - Eadcon 30's8. 

 
Esses textos publicitários, certamente, funcionaram para muitos como um 

primeiro contato feito entre a instituição de ensino e o possível discente, aqui é onde 

se constrói uma primeira impressão sobre o que seja a instituição; sua metodologia 

de ensino-aprendizagem; o que se pretende da comunidade discente, entre outras. 

 
4 Disponível em: <http://www.youtube.com/ watch?v=01fwcV0Nrcc> Acesso em: 03 jan. 2012. 
5 Disponível em: <http://www.youtube. com/watch?v=dP25J7Nwf3Y> Acesso em: 03 jan. 2012. 
6 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=kNvEicNh_E4> Acesso em: 03 jan. 2012. 
7 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Yw476JC54WI> Acesso em: 03 jan. 2012. 
8 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=lubKb7CSVCM> Acesso em: 03 jan. 2012. 
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Do outro lado da televisão está o espectador, experimentando o dito e se 

percebendo incluído nesse novo paradigma em educação. 

Na próxima seção, abordaremos, mais especificamente, a Gramática do 

Design Visual, enquanto arcabouço teórico-metodológico para descrição e análise 

da sintaxe visual, ou seja, do design visual. 

 
 

2.2 O percurso discursivo das propagandas Eadcon 
 

 
Na sociedade pós-moderna, ou como de acordo com Fairclough (2001) na 

modernidade tardia9, a semiose10 tornou-se um elemento cada vez mais 

proeminente nas práticas sociais (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999, p. 7). É 

possível considerar, com base na Linguística, diversas definições/conceitos para o 

termo discurso, como já apontamos anteriormente a acepção que utilizamos nesse 

estudo é a de Fairclough (2001, p.90) “o uso de linguagem como forma de prática 

social e não como atividade puramente individual ou reflexo de variáveis 

situacionais”. Ao considerar esse conceito, surgem três atribuições ao discurso: agir, 

representar e dialogar com a estrutura social. Como ação, ele permite as pessoas 

ajam sobre o mundo e sobre as outras pessoas (FAIRCLOUGH, 2001, p.91). Nessa 

interação, as pessoas assumem papeis (professor/aluno, tutor/aluno) que são 

representados pelos seus discursos. O diálogo entre discurso e estrutura social 

(classe econômica, nível de escolaridade, profissão e hierarquia dos participantes do 

discurso) condiciona os discursos a serem realizados. 

Ao tomarmos o discurso como prática social e considerarmos sua relação 

com a estrutura social, percebemos que há um condicionamento entre os dois, de 

forma que são interdependentes. Segundo Fairclough (2001, p.22), “qualquer evento 

discursivo é considerado como simultaneamente um texto, um exemplo de prática 

discursiva e um exemplo de prática social”. Podemos julgar que o autor considera 
 

9 Fairclough, para dar nome ao período atual de grandes e profundas transformações no seio da 
sociedade contemporânea, mergulhada na globalização, usa o termo “modernidade tardia”. Outros 
teóricos utilizam o termo “pós-modernidade” para referir ao mesmo período. Registramos que a partir 
daqui nos referiremos a esse contexto de atuais mudanças pelo termo proposto por Fairclough. 

10 Semiose para Fairclough (2001, p. 123) “inclui todas as formas de produzir sentido – imagens, 
visuais, movimentos do corpo, bem como a linguagem”. 
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discurso como texto e considerar a seguinte afirmação: “realmente nunca se fala 

sobre aspectos de um texto sem referência à produção e/ou à interpretação textual” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 101). Hodge e Kress (1988 apud FAIRCLOUGH, 2001, p. 

23) ampliam a consideração afirmando ser “muito apropriado estender a noção de 

discurso a outras formas simbólicas, tais como imagens visuais e textos que são 

combinações de palavras e imagens”, podemos compreender, então, imagens como 

discursos e, consequentemente, textos. 

Esse poder constitutivo se dá na construção hipertextual multimodal que 

integra dentro de um meio de um gênero discursivo (leia-se: as propagandas sobre 

EaD) as diversas manifestações linguísticas, a linguagem visual ou de imagens, oral 

e escrita. Poderemos notar que as propagandas publicitárias sobre EaD da 

instituição Eadcon, não relacionam ingênua e arbitrariamente imagens e narrações, 

Dionísio (2005 apud FERREIRA, p. 158) ratifica afirmando que “imagem e palavra 

mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais integrada”. Kress e Van 

Leeuwen afirmaram crer que essa integração advém do desenvolvimento das novas 

tecnologias. 

Nosso ponto de partida para essas considerações é a teoria do discurso 

multimodal de Kress e van Leeuwen (2001), da qual traçaremos um breve esboço. 

Nela, desenvolvem-se conceitos multimodais que podem ser utilizados em análises 

de textos produzidos a partir de diversos modos de linguagem, sem que se pense 

separadamente em cada um deles. Ao contrário, os autores objetivam que se pense 

numa linguagem constituída como multimodal, em que o sentido advenha da relação 

textual estabelecida entre os diferentes modos utilizados para sua constituição. 

Ressaltamos que multimodalidade tem seu aporte na Linguística Sistêmico- 

Funcional (LSF). As funções da linguagem, construídas por Halliday (1985) na LSF, 

são reelaboradas por Kress e van Leeuwen (1996) e aparecem na obra da 

Gramática do design visual, no original Reading images: the grammar of visual 

design, e nela as funções de Halliday (1985) a ideacional, interpessoal e textual 

passaram a ser descritas, respectivamente, por: metafunção representacional, 

metafunção interativa e metafunção composicional. Abaixo veremos cada uma das 

metafunções: 

 
I. A Metafunção Representacional é definida como aquela pela 

qual a linguagem organiza a experiência e a interpretação do real, em 
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conformidade ao que é representado. Sob o olhar da metafunção ideacional,  

a GDV estuda duas estruturas de representação: a narrativa e conceitual. A 

primeira descreve os participantes representados em ação, reação e 

processos, já a conceitual descreve os participantes quando são 

apresentados de maneira estática e atemporal. Esse tipo de processo 

descreve os participantes em termos de classe, estrutura e significado. 

 
II. A Metafunção Interativa: representa, através da linguagem, a 

interação social entre o emissor de um signo (produtores) e o receptor desse 

signo (espectadores), ou seja, os participantes interativos que, por sua vez, 

são mediados pelos participantes representados pela configuração do design, 

a partir dos quais ocorrem os processos de comunicação da mensagem 

gráfica. Na nossa pesquisa, poderíamos afirmar que as imagens (mensagens 

visuais) de uma propaganda cumprem um papel em relação ao espectador 

com o qual interage. A interação estabelecida determina a escolha de formas 

de tratamento dos vídeos propagandísticos. Os autores da GDV identificam 

quatro aspectos como indicadores dos processos relativos à comunicação 

interpessoal mediadas pelo design gráfico: contato, distância social, atitude e 

modalidade. 

 
III. A Metafunção Composicional designa a composição do 

conjunto como um todo a partir da interrelação de três princípios básicos: 

informação, saliência, estruturação. Rigolin (2002, p.9), em conformidade com 

Kress e van Leeuwen (1996), cita a existência desses princípios de 

composição das imagens que são visualizados pelo espectador e os define: a) 

Valor de informação: onde os elementos têm valores informacionais 

específicos incluídos nos diversos pólos da imagem: lado direito e esquerdo, 

parte superior e parte inferior, centro e margem; b) Saliência: não se pode 

medir objetivamente, mas é o “resultado de uma complexa interação entre 

várias características dos elementos: tamanho, distância, foco, contraste, 

saturação, localização no campo visual (…), como de fatores culturais, como 

a aparência da figura humana ou a presença de um potente símbolo cultural” 

(KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 202). Essa categoria é quem estabelece 

uma hierarquia entre os elementos com o objetivo de seduzir o espectador em 
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diferentes graus: plano de fundo ou primeiro plano, tamanho, contrastes de 

tons e cores, diferença de nitidez etc.; c) Estruturação: a presença ou 

ausência de planos de estruturação (realizado por elementos que criam linhas 

divisórias, ou por linhas de estruturação reais) desconecta ou conecta 

elementos da imagem, significando que eles pertencem ou não ao mesmo 

sentido. O significado, a partir dessa perspectiva, resulta da interação desses 

códigos e da influência que eles exercem entre si de acordo com a construção 

textual. 

 
Podemos considerar então que os autores da GDV crêem que todo e 

qualquer modo de linguagem formador de um texto é composto a partir das três as 

funções básicas de qualquer sistema de signos que, segundo Pereira Jr.11 são: 

 
a) deve ser capaz de representar aspectos do mundo experienciável; 

b) ser hábil para estabelecer relações entre o produtor de signos e o seu 

recipiente/reprodutor; 

c) ser capaz de produzir textos. 
 
 

A proposta da gramática do design visul de Kress e van Leeuwen (1996) se 

constitui de um repertório de elementos visuais e normas com formas específicas de 

comunicação compreendendo que assim como a língua possui diferentes classes de 

palavras ou estruturas sintáticas, onde é possível eleger os termos adequados para 

expressarmos verbalmente, na comunicação entendida como visual elegemos 

recursos tais como uso de cores e diferentes estruturas composicionais. 

Pontuam Kress e van Leeuwen (1996 apud ROCHA, 2005, p. 51) que a 

gramática no campo da linguagem segue regras de combinação entre elementos 

formais para compor palavras, frases e textos, e ainda, estuda os processos de 

formação/construção que constituem e caracterizam o sistema de uma língua. Já a 

gramática  visual  elege  recursos  tais  como  uso  de  cores  e  diferentes estruturas 

 
 
 

11 PEREIRA JR., Antonio Davis. A constituição multimodal de textos digitais: a superposição e a 
integração   de   modos   diversos   de   linguagem   na   construção   hipertextual.   Disponível   em: 
<http://ead1.unicamp.br/e-lang/publicacoes/down/ 09/09.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
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composicionais para comunicar, mais valorizando o sentido, a descrição da maneira 

como pessoas, lugares e coisas se ordenam em cada plano fático. 

Os autores defendem que, assim como há coisas inexpressíveis verbalmente, 

nem tudo pode ser apresentado no plano visual. “Mas, quando as coisas podem ser 

transmitidas em ambos os sistemas, a maneira pela qual elas serão realizadas será 

diferente” (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996 apud ROCHA, 2005, p. 51). 

A Gramática do Design Visual, segundo Rocha (2005, p. 51), “aponta para 

diferentes interpretações da experiência e para diferentes formas de interação  

social. Ela pode orientar tanto a análise de uma pintura quanto o layout de uma 

revista”. Tal modelo acaba por analisar o design mormente observado nas culturas 

ocidentais, focando a descrição formal e estética de imagens e a maneira como a 

composição foi montada a fim de atrair especificamente a atenção do público 

receptor pretendido. 

A comunicação visual ultrapassa a classe das palavras e estruturas sintáticas 

ao utilizar diferentes recursos, como o uso de cores e estruturas composicionais 

diversas. É nesse sentido, então, que Kress e Van Leeuwen (1996 apud ROCHA, 

2005, p.51) pretendem apresentar e extrair as principais estruturas composicionais 

estabelecidas no curso da história da semiótica visual, e analisar como são usadas 

no marketing contemporâneo. 

Referido processo criativo acaba por particularizar um dado código semiótico 

da língua e um uso específico da imagem, de modo que, o que na língua é realizado 

por palavras - a ação dos verbos -, naquela é realizado por características formais 

que criam o contraste entre o primeiro plano e o fundo. 
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CAPÍTULO III - O DISCURSO MULTIMODAL NAS PROPAGANDAS EADCON 
 
 

A propaganda, como gênero discursivo, preocupa-se diretamente com a 

eficácia da transmissão de mensagem ao receptor, utilizando-se principalmente de 

imagens (linguagem visual) e da linguagem verbal, recursos sempre associados à 

intenção de persuadir aquele que a assiste a aderir, comprar ou agir coletivamente 

em conformidade com aquilo anunciado. A palavra é gerúndio latino do verbo 

propagare, em português propagar, funciona, de certo modo, como um produto 

ideológico, marcado pelo modo de ser e pela visão de mundo de ambos o 

enunciador e o receptor. 

Ela é, no magistério de Gomes (2001, p. 117), 
 
 

Um (...) processo de disseminação de ideias (...) com a finalidade de 
promover no grupo ao qual se dirige os objetivos do emissor (...), é o 
controle do fluxo de informação, direção da opinião pública e manipulação 
não necessariamente negativa, (...) de modelos de conduta. 

 
Ou seja, a propaganda está diretamente ligada a uma atividade comercial e o 

intuito direto de auferir lucro, o que nos leva a inferir que o integrante do público-alvo 

pode ser confundido como potencial cliente e não, de fato, como um possível 

estudante de curso superior. Somamos a carga do termo propaganda a 

mercantilização do mercado educacional chamada, por muitos e pela UNESCO 

(2005) de “macdonaldização” do conhecimento, promovido, principalmente, pelo 

forte crescimento de universidades privadas e, consequentemente, no número de 

vagas em ensino superior. Segundo a UNESCO (2005) esse fato é de grande 

preocupação já que há diferença entre “querer fazer dinheiro” e o propósito de 

educar, portanto, não cabe a esse trabalho descartar que embora seu corpus seja 

formado por propagandas, chamamos a atenção para o fato de serem propagandas 
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que tem por objetivo captar corpo discente, e não um conjunto de propagandas que 

ofertam simples produtos a serem consumidos, por isso, como afirmou o relator da 

Organização das Nações Unidas pelo Direito à Educação, Vernor Muños Villa- 

Lobos: “a educação é um direito humano que deve ser garantido, e não um serviço a 

ser oferecido”. 

As propagandas que compõem o corpus servem-se de elementos verbais e 

visuais que são apresentados em ritmo acelerado, muitas vezes em simultaneidade, 

dado o curto espaço de tempo que é destinado a sua exibição. O texto, portanto, 

deve ser curto e direto, pois precisa ser entendido rapidamente, daí porque sua 

associação a outros elementos gráficos servirá não apenas para atrair, mas como 

uma garantia da total compreensão da mensagem destinada. 

As técnicas modernas de persuasão, por vezes muito sutis, dão ao receptor a 

ilusão de falsa liberdade, de integração a um meio destituído de interesses  

obscuros, o que não ocorre no plano real. O material de publicidade, em geral, evolui 

ao plano do receptador, alternando a linguagem em transmissão, de modo a 

prender-lhe a atenção aos diversos alertas pretendidos. Assim, um anúncio do 

gênero comumente se utiliza textos - em tamanhos, fontes, cores e profundidades 

variadas -, efeitos sonoros, imagens em movimento que aticem ao público-alvo - em 

razão de haver identificação pessoal ou pela figura pública apresentada -, além da 

linguagem verbal. 

Essa associação de diferentes modos de representação contidos em um só 

gênero discursivo – no caso em exemplo, a propaganda -, é fruto de diversos 

estudos no campo de Letras, sendo denominado pelos teóricos da Multimodalidade, 

pois como fenômeno textual, realiza-se na formação de mais um código semiótico. 

Esse é também o entendimento de Mayer (2001, p.2) ao conceituar 

multimodalidade, que ele chama de multimedia: 

 
A apresentação de um material usando palavras e imagens. Por palavras, 
eu quero dizer um material que é apresentado na forma verbal, tais como 
textos escritos ou orais. Por imagens, eu me refiro ao material que é 
apresentado na forma pictórica, tais como os que fazem uso de gráficos 
estáticos, incluindo ilustrações, tabelas, fotos, ou mapas, ou os que usam 
gráficos dinâmicos, que incluem animação ou vídeo. 

 

Não muito distante, Kress (1995) afirma que a multimodalidade é algo 

presente em todos os textos ou objetos quando identificados em seus contextos 

naturais. Além deles, a própria linguagem falada é multimodal. Isso acontece 



39 
 

 
 
 

porque, segundo exemplo apresentado pelo mesmo, numa simples ida ao 

supermercado para comprar uma garrafa de água mineral, encontrando-a, o 

interlocutor avaliará tudo que é contido no rótulo, como as cores, as informações 

apresentadas e a aparência, e mesmo o formato da garrafa do produto. Todas essas 

avaliações inferirão às percepções de estilo de vida, gosto, tradições e toda a 

herança cultural que permeia o comprador em potencial. 

Essa formação não pode ser entendida por todo e qualquer espectador, mas 

sim, por aqueles detentores de determinado conhecimento prévio, de modo que 

estes são definidos como o público-alvo ideal aos objetivos pretendidos por aquela 

“ideia propagada”. Assim sendo, por exemplo, ao visualizar uma propaganda de 

televisão especificamente sobre turmas de um curso superior a distância em oferta, 

espera-se do espectador que compreenda as circunstâncias de tal modelo: como 

funciona o sistema de aulas, quais exigências são feitas do estudante nele inserido, 

quais parcelas da população aquele curso pretende atender etc. 

É justamente nesse cenário que estão inseridas as propagandas ora 

selecionadas para debate no presente trabalho. 

O discurso pode, portanto, ser construído de diferentes maneiras a partir da 

combinação de diferentes modos semióticos formatados na prática linguística.  

Nesse sentido, Pimenta indica que a noção de texto de Kress (1995, p.7) parte do 

seguinte pressuposto: 

 
Um „tecer‟ junto, um objeto fabricado que e formado por fios „tecidos juntos‟ 
– fios constituídos de modos semióticos. Esses modos podem ser 
entendidos como formas sistemáticas e convencionais de comunicação. Um 
texto pode ser formado por vários modos semióticos (palavras e imagens, 
por exemplo) e, portanto, podemos chegar a noção de multimodalidade. 
Com o advento de materiais computadorizados, multimídia e interacional, 
esta forma de conceituar a semiose se torna cada vez mais pertinente. 

 
 

Presente nos mais variados discursos, a multimodalidade permite aos leitores 

uma diversidade de significados dos modos ou meios semióticos. O modelo 

multimodal considera, assim, não só os produtores de textos, mas também a 

interpretação dada a eles, uma vez que a comunicação só efetivamente ocorre 

quando há articulação dos seus aspectos para a devida interpretação. 

Resulta-se, pois, em avanço no campo semiótico, mudança disseminada 

também pelo advento de novas tecnologias e novos hábitos de socialização, formas 
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de trabalho, modelos de educação, relações políticas etc., isto é, da forma como se 

vê e percebe a sociedade, que geram o que Kress (1995) denomina de mindsets. 

As mindsets seriam, então, fruto dessas novas formas de interação surgidas 

nas últimas décadas, principalmente em função do desenvolvimento dos formatos 

digitais de mídia e suas consequentes mudanças no modo de construir o 

pensamento e disseminar ideias, na interação social e na própria compreensão da 

leitura de mundo. Essas mudanças são salientadas pela multiplicidade em que a 

linguagem toma forma – a multimodalidade - e, de mesmo modo, pela exigência de 

múltiplos conhecimentos que se faz ao público receptor – o multiletramento, cujo 

conceito será mais tarde trabalhado. 

Quanto a essas novas modalidades de comunicação que emergiram 

recentemente, tais como as mensagens virtuais acompanhadas de fundo musical, as 

mensagens inseridas aos vídeos de sites como o youtube.com, etc., o teórico 

esclarece que elas não são apenas formas de comunicação, pois são tão amplas 

que podem ser caracterizadas como formas de expressão, o que envolve não só o 

“comunicar”, mas o próprio “expressar-se” e “interagir”, estendendo-se a um número 

indeterminado de interlocutores. 

Os avanços conferem às práticas sociais, portanto, diversas novas 

configurações de construção de sentido, que fazem uso das multissemioses e estão 

inseridas principalmente no plano digital. Ademais, segundo Bolter (1991, p. 27), as 

multissemioses se caracterizam pela possibilidade de o hipertexto interconectar, 

simultaneamente, a linguagem verbal com a não-verbal (visual e gestual) de forma 

integrativa, o que seria impossível no livro impresso, de modo que a apresentação 

na televisão ou mediada pelo computador tende a apresentar um plano mais 

abrangente de conteúdos ao receptor. 

Podemos, por fim, acrescentar que caso as imagens pareçam mostrar “o que 

é” é necessário mostrar que elas podem não ser sempre assim. “Se as imagens 

parecem apenas aludir a coisas e nunca dizê-las explicitamente, é necessário tornar 

essas alusões explícitas” (VAN LEEUWEN, 1998, p. 137). A definição de linguagem 

em que ambas se baseiam é a de lingüística instrumental: o estudo da linguagem 

para compreender outros fenômenos, apresentando características que dependem 

do propósito do estudo. 
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3.1 As categorias de análise da GDV: apresentação e descrição do corpus 

 

 
Muito embora não haja sempre relação entre o código e a devida referência 

visual, vale destacar os sentidos da composição tal qual categorizaram Kress e van 

Leeuwen (1996 apud ROCHA, 2005, p. 55) na análise de propagandas. São três os 

níveis dos sentidos de representação e de interação: a) o valor da informação, isto é, 

o local onde os elementos utilizados e a informação estão dispostos – se na 

esquerda ou na direita, centro ou margem, etc.; b) a saliência, que é o modo pelo 

qual diferentes elementos e sintagmas de representação são produzidos em 

diferentes locais para intencionalmente atrair a atenção dos receptores em  

diferentes graus – seu posicionamento em primeiro ou segundo plano, dimensão 

relativa, contrastes de cor, diferenças de formas, etc.; e c) o framing, ou seja, o 

enquadramento realizado por elementos que criam linhas divisórias, que 

desconectam ou conectam a composição da imagem, compondo o sentido em 

conjunto ou não. 

Assim, segundo os autores, os sentidos são aplicáveis tanto a textos visuais 

simples, quanto aos que combinam o verbal e a imagem, além de outros elementos 

gráficos, dividindo-se em diversos pares de categoria: 

 
a) O dado e o novo: a interpretação dada às posições dos 

elementos é a de que o dado que vem primeiro representa o que já era 

conhecido pelo recebedor; o novo, por sua vez, ocupa espaço que prenda a 

atenção de modo especial, pois é algo ainda não conhecido pelo recebedor; 

b) O real e o ideal: alguns elementos da composição visual são 

postos na parte superior e outros na parte inferior do espaço da imagem ou 

da página. Aqueles localizados em cima (ideal) representam o idealizado, ou 

generalizado; o que está em baixo (real) são as informações mais 

categóricas, detalhadas; 

c) Centro e margem: a informação contida na imagem central é o 

núcleo a que todos os outros elementos são, em algum sentido, dependentes; 

d) Saliência: a integração dos elementos visuais serve para dar 

coerência e ordenar o todo. Assim, uma só imagem ou página pode criar 

diferentes graus de saliência aos elementos que a compõem, de modo a 
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hierarquizá-los por importância. De acordo com Rocha (2005, p. 56): “O dado 

pode ser mais saliente que o novo, ou este mais saliente que o outro, ou 

ambos igualmente salientes. O mesmo ocorre com os pares ideal e real”. 

Ainda segundo Rocha (2005, p. 56), a saliência é avaliada com base nas 

pistas visuais, na forma como se compôs e se integrou o complexo de fatores, 

como tamanho, forma do foco, contraste de tom e cor, simetria no campo 

visual etc.; 

e) Enquadramento (ou framing): eis a integração rítmica.  

Afirmam Kress e van Leeuwen (1996 apud ROCHA, 2005, p. 56) que o 

emolduramento visual é um problema de grau, pois os elementos da 

composição podem ser emoldurados fraca ou fortemente. Estará fortemente 

emoldurado quando caracterizar-se como unidade separada da informação; 

ausente a moldura, identifica-se o grupo como uma unidade. Conforme Motta 

(2008, p. 25) “quanto mais os elementos de uma composição espacial 

estiverem coesivos, mais serão apresentados como uma unidade de 

informação, formando uma unidade”; 

f) Linearidade: a leitura sempre é principiada pelo elemento mais 

saliente/atrativo da composição. Assim, opta-se geralmente por uma  

fotografia ou manchete, sendo esses o ponto de partida no itinerário do leitor. 

Ocorre que tal fórmula não se aplica a todos os leitores, dada a formação 

cultural de cada um. É nesse sentido que afirma Rocha (2005, p. 57) que 

“uma coisa pode ser saliente para uma cultura, e para outra não – membros 

de diferentes culturas estão aptos a ter hierarquias na saliência”. 

 
Ormundo (2007) explorou os significados à expressão visual que, segundo 

van Leeuwen, permitem gradação. Expõe o autor que o julgamento da modalidade 

visual está estritamente relacionado aos significados da expressão visual, sendo 

esta dividida em uma série de variações de graus que, por sua vez, resultam em 

várias possibilidades de configurações de modalidade. Portanto, existiriam, segundo 

van Leeuwen (2005 apud ORMUNDO, 2007, p. 81), os seguintes graus atinentes à 

saliência visual: 

 
a. Graus de articulação do detalhe: formam uma escala que parte 

da mais simples linha de desenho e chega à exata e nítida fotografia. 
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b. Graus de articulação do pano de fundo: escala de zero 

articulação, quando alguma coisa é mostrada contra um pano de fundo 

branco ou preto, ou levemente esboçado ou fora de foco para um máximo de 

nitidez e detalhamento do pano de fundo. 

c. Graus de saturação de cor: escala da ausência de saturação – 

preto e branco – ao uso da saturação máxima de cores, entre cores que são 

misturadas com cinza de várias gradações. 

d. Graus de modulação de cor: parte do uso da cor sem 

modulações, em um mesmo plano, até a representação de finas nuanças da 

modulação de uma cor dada. 

e. Graus de diferenciação de cor: escala que parte do 

monocromático até o uso de uma paleta para misturar cores. 

f. Graus de articulação da profundidade: escala da ausência de 

qualquer representação de profundidade à máxima perspectiva de 

profundidade. 

g. Graus de articulação de luz e sombra: escala de zero até a 

articulação do número máximo de graus de profundidade de sombras. 

h. Graus de articulação de tom: escala que vai desde apenas dois 

tons da gradação de cor (preto e branco), ou a versão clara e escura de outra 

cor, até a máxima gradação tonal. 

 
Apresentamos 62 (sessenta e duas) imagens captadas, por meio de 

fotografias, do corpus composto por 05 (cinco) propagandas da EADCON 

selecionadas fazendo referência ao campo visual que permitirá revelar as 

representações e discursos presentes nas imagens em destaque. Atualmente as 

referidas propagandas estão disponíveis para consulta no site youtube.com. 

Com vistas a problematizar discursos relativos ao modelo de ensino a 

distância e estudante pretendido, primeiro, aplicamos a GDV de Kress e van 

Leeuwen, descrevendo o modo de funcionamento de cada um dos recursos. No 

capítulo seguinte, prosseguimos a análise desses dados com base na proposta de 

análise tridimensional de Fairclough (2001) - detalhada na seção 2, e expomos o 

produto resultante da articulação desses recursos. A descrição das propriedades 

visuais e sonoras, bem como a reprodução e transcrição de material verbal oral e 
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escrito, foram necessárias à preparação dos dados. Segue a apresentação e 

descrição: 

 
 

Texto 01) Eadcon Regina Casé12 
 
 

 

Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03 
 
 

Imagem 04 Imagem 05 Imagem 06 
 
 

margem centro margem  margem   centro margem  margem centro margem 

Imagem 07 Imagem 08 Imagem 09 
 
 
 
 
 
 

12 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=kNvEicNh_E4> Acesso em: 03 jan. 2012. 
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Transcrição: A atriz Regina Casé caminha do fundo do transporte coletivo para a 

frente, pede silêncio [ - Shh!] para que não seja notada pela garota sentada no 

banco ao lado da janela, senta-se ao seu lado e diz: [ - Oi, tava (referindo-se à 

garota) pensando no futuro] [(Regina Casé insinua, como uma narradora onisciente, 

saber o que pensa a garota ao seu lado)“O que é que vou fazer da minha vida?”; 

“Queria tanto fazer um curso superior, mas não tenho dinheiro”, (a própria Regina 

Casé oferece uma resposta a suposta inquietação da moça) dá pra pagar, a 

mensalidade é assim (a protagonista da cena faz um sinal aproximando o dedo 

polegar do dedo médio) baratinha] [- Ah, já sei (portando-se ainda como uma 

narradora onisciente, a atriz Regina Casé continua o texto apresentando 

verbalmente o pensamento daquela garota) “eu não tenho tempo!”], [(retoma a fala 

apresentando a solução para aquele suposto problema) “as aulas são só uma vez (a 

atriz ratifica o que disse fazendo sinal com o dedo indicador para cima) por semana, 

mais de mil e quinhentos centros associados, desceu aqui tem um perto garota]. 

[(Nesse momento a atriz desloca o olhar para a câmera) Vai logo faz a sua inscrição 

no vestibular da Eadcon. (Volta o olhar para a garota ao lado e segue o texto 

apontando para o rapaz sentado imediatamente atrás dela) Leva o cara aí que não 

tira o olho de você, ó, ta te dando o maior mole, hein.] 

 
Texto 02) Campanha pós-graduação: sistema educacional Eadcon13 

 
 

 

Imagem 10 Imagem 11 Imagem 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
Disponível em: <http://www.youtube.com/ watch?v=01fwcV0Nrcc> Acesso em: 03 jan. 2012. 
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Imagem 13 Imagem 14 Imagem 15 
 
 

Imagem 16 Imagem 17 Imagem 18 
 

Imagem 19 Imagem 20 Imagem 21 
 
 

Imagem 22 Imagem 23 Imagem 24 
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Imagem 25 
 
 

Transcrição: Voz ao fundo narra [Você estudou, batalhou e conquistou um lugar no 

mercado, mas...] (o narrador é reticente) [...e agora?] (a partir de então, a fala é 

convicta e firme) [Pra dar aquele salto você precisa fazer uma pós-graduação pelo 

Sistema Educacional EADCON], [com certificação da FAEL, em parceria com os 

institutos Chiavenato e Wanderley Luxemburgo, você pode se especializar nas áreas 

de Educação, Administração e Gestão Desportiva a sua oportunidade de ter um 

diploma de pós-graduação de reconhecidas instituições de ensino. E, o melhor, você 

pode se matricular a qualquer momento porque todos os cursos são modulares, 

além disso as aulas são via satélite, ao vivo, semanais ou quinzenais e o restante do 

curso você faz de acordo com o seu tempo através das apostilas e do portal do 

aluno. Mensalidades a partir de apenas 140 reais nossos consultores estão 

esperando sua ligação ligue agora para o 0800 ou acesse eadcon.com.br e faça já a 

sua matrícula, não perca tempo, cursos de pós-graduação pelo sistema educacional 

Eadcon, a pós-graduação que cabe na sua vida]. 
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Texto 03) Comercial Eadcon14 
 
 

Imagem 26 Imagem 27 Imagem 28 
 

Imagem 29 Imagem 30 Imagem 31 
 

Imagem 32 Imagem 33 Imagem 34 
 

Imagem 35 Imagem 36 Imagem 37 
 
 
 
 

14 Disponível em: <http://www.youtube. com/watch?v=dP25J7Nwf3Y> Acesso em: 03 jan. 2012. 
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Transcrição: (Personagem-discente-masculino 1): Pensava que não podia fazer 

uma faculdade (Personagem-discente-feminina) 2):Precisava trabalhar, 

(Personagem-discente-feminina 3): Cuidar da família, (A próxima fala é distribuída 

entre três personagens) [foi aí que descobri a EADCON]. É isso mesmo [todos]: E-A- 

D-CON. (Personagem-discente-feminina 3) Gente, eu tô na faculdade agora. 

(Personagem-discente- feminina 4): A aula é uma vez por semana, você tira dúvidas 

na internet, em casa ou na lan-house, eu vou lá e “tic, tic e ta”. (Personagem- 

discente-masculino 1): Professores maravilhosos, (Personagem-discente-feminina 

4): material didático, então! (Personagem-discente-feminina 5): e, ó... (Personagem- 

discente-masculino 6) tem vestibular agora, hein [apontando para frente]. 

(Personagem-discente-feminina 7) Largue na frente. (Personagem-discente-feminina 

3): Estude na melhor! 

 
 

Texto 04) Luana Roloff - Eadcon 30's15 
 
 
 

Imagem 38 Imagem 39 Imagem 40 
 

Imagem 41 Imagem 42 Imagem 43 
 

15 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=lubKb7CSVCM> Acesso em: 03 jan. 2012. 

Personagem 
invisível 

Personagem 
entrando na 

EACDon 

Completamente 

visível 

Tornando- 
se visível 
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Imagem 44 Imagem 45 Imagem 46 

 
 
 

Transcrição: A personagem está em casa, na sua cama, quando soa o  

despertador. Ela então acorda (nesse instante a imagem da personagem é apagada, 

dando a impressão de invisibilidade), a personagem se levanta, desliga o alarme e 

narra: Eu me sentia apagadinha, sabe, nunca era notada. Lógico que as 

oportunidades não apareciam pra mim, né?! [o colega de trabalho a empurra como 

se não a percebesse a fim de parabenizar a colega que, aparentemente, foi 

promovida no emprego]. Foi então que decidi fazer uma pós-graduação [entrando na 

EADCON, a imagem da personagem está praticamente apagada]. (O cenário agora 

é uma sala de aula) [prossegue a narração]... e quanto mais eu estudava ( a imagem 

da personagem passa a ganhar maior nitidez) mais eu aparecia. A mudança foi tão 

grande que logo todo mundo notou, viu? (referindo-se aos rapazes que mesmo na 

chuva param para observá-la passar). [A narração é feita por uma voz masculina, 

firme e categórica]: Cursos de pós-graduação do Sistema EADCON (imagem do 

número telefônico), FAEL e Instituto Chiavenato. Ligue (a imagem dos números da 

combinação telefônica vai ganhando destaque conforme vai sendo narrado o 

número da instituição)... e apareça você também. Matrículas abertas. 
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Texto 05) Eu, José e Helu no comercial do Eadcon16 
 
 

 

Imagem 47 Imagem 48 Imagem 49 
 

Imagem 50 Imagem 51 Imagem 52 
 

Imagem 53 Imagem 54 Imagem 55 
 

Imagem 56 Imagem 57 Imagem 58 
 
 
 
 
 

16 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Yw476JC54WI> Acesso em: 03 jan. 2012. 
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Imagem 59 Imagem 60 Imagem 61 

 

Imagem 62 
 
 

Transcrição: A personagem, a atriz, Regina Casé, cumprimenta uma turma no 

cenário que representa uma sala de aula da Eadcon: (entra da direita para a 

esquerda) - Oi, gente! Tá boa a aula? 

[Passa a narrar]: - Essa aqui é uma sala de aula da Eadcon no Rio de Janeiro. As 

aulas são assim, ao vivo através daquele televisor ali (aponta para trás). A mesma 

aula que eles estão assistindo (giro com o braço) milhares de outros alunos estão 

assistindo agorinha (imagem de Regina é projetada no televisor ao fundo e continua 

a narração) em salas espalhadas em todo o Brasil (a tela é tomada por várias 

imagens de uma mesma pessoa que supomos ser a professora formadora). Olha, já 

estão abertas as inscrições para o vestibular 2008 da Eadcon (inscreva-se.  

imagem), você, aí mesmo na sua região (aponta para a câmera) pode fazer parte 

(apontando para os estudantes sentados em suas respectivas carteiras) dessa 

turma. Vestibular Eadcon, a primeira em educação a distância. 
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3.2 A Linguagem verbal, a comunicação visual e sua dimensão social e 
comunicativa 

 

 
É por intermédio da metafunção interpessoal que podemos estudar e analisar 

as tentativas de aproximação ou de afastamento do produtor de um texto, no caso 

de nossa pesquisa, os textos propagandísticos acima, com relação ao seu 

leitor/espectador. No que diz respeito a esse aspecto, o texto é entendido como um 

diálogo, no caso específico das propagandas em questão entre produtor-anunciante 

e leitor-consumidor, e assim, são identificados os graus de interação entre esses 

participantes. Podem ser identificados três tipos de relações que acontecem por 

meio da mensagem, neste caso, a propaganda: a primeira delas acontece entre os 

participantes representados (PR), isto é, entre aquelas pessoas, lugares e coisas, 

representados na mensagem; a segunda, entre os participantes interativos (PI), ou 

seja, entre aquele que produz o texto e aquele que o recebe como mensagem, aqui, 

anunciante e cliente (doravante espectador-futuro-discente); a terceira relação, que 

pode ser identificada, ocorre entre os PRs e os PIs, ou seja entre as personagens 

representadas na imagem e aqueles que recebem a mensagem por meio desses 

personagens. 

Na proposta de Kress e van Leeunwen (2006) são considerados, 

especialmente, quatro aspectos que estão relacionados à interação entre os 

participantes. O primeiro deles é denominado contato, sendo determinado pelo vetor 

entre as linhas de olho que se formam ou não entre o PR (humano ou de algum 

modo personificado) e o PI (futuro-discente). Nesse primeiro aspecto podemos 

incluir várias imagens dos textos citados (no Texto 01: imagens de 6 a 8; Texto 03: 

de 26 a 29 17e da 33 a 37; Texto 05: imagens de 48 a 52, 54 a 57 e 60 a 62). Nas 

imagens citadas, observamos o vetor conectando PR e PI, pela representação de 

um personagem que olha na direção do olhar do espectador-futuro-discente, esse 

aspecto é denominado pedido ou interpelação. Nas imagens 07 (texto 01) e 36  

(texto 03) são lançados dois vetores, além do olhar direcionado aos PIs , os PRs 

 
 

17 As imagens de 26 a 29 incluem-se no aspecto da interpelação, mas não direciona da mesma forma 
explícita seu texto verbal no mesmo sentido. O texto verbal sugere problemas enfrentados pelos PRs 
contidos nas imagens em encontrar uma instituição que pudesse adequar-se às suas necessidades. 
Isso é feito direcionando o vetor ao espectador-futuro-discente claramente com o objetivo de que 
esse, por sua vez, identifique-se com a problemática e, como o feito pelo PR, matricule-se naquela 
instituição referida. 
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apontam, gesticulando com o dedo indicador, no mesmo sentido, ratificando a 

interpelação. 

O segundo caso, quando esse vetor parte do olho do PR, mas não acaba nos 

olhos do PI, é denominado oferta. Nesse caso, o intuito da representação não seria 

de aproximação, mas, ao contrário, de colocar-se em uma posição que não é a 

mesma em que o espectador-futuro-discente se encontra. Nesse caso, a sedução 

está em fazer com que o espectador deseje estar na posição daquele PR, como 

acontece na figuras do texto 04 (imagens: 41, 43 e 44); texto 02 (imagens: de 10 a 

25) e texto 05 (imagem: 62 – lado esquerdo), o que se pretende, possivelmente, não 

é uma identificação entre PR e PI, mas sim, um distanciamento proposital, no 

sentido de que uma aproximação entre eles só aconteceria no caso de o espectador 

torna-se “também” um discente da Eadcon. 

A GDV aponta como segundo aspecto a chamada distância social 

estabelecida entre PR e PI. Segundo os autores, o tipo de corte utilizado na 

gravação determinará o tipo de distância social. Se o plano for geral, exibindo o 

corpo inteiro do PR, a distância foi estabelecida do modo máximo, dando um caráter 

de impessoalidade, como podemos observar nas imagens citadas no parágrafo 

anterior, com exceção da imagem 41 onde a distância social é média. O rapaz 

representado no texto 04 (em todas as imagens), assim como a  mulher 

representada no texto 02, em todas as imagens não mantém contato com o 

espectador, enquadrando-se também no aspecto que foi analisado acima como 

oferta. O espectador, neste caso, assume a postura de um mero observador. 

Diferente das imagens analisadas acima, as imagens do texto 01 (de 01 a  

08), texto 05 (51, 52, 54 e 55) se apresentam em plano médio, ou seja, corte pela 

cintura do PR. Pode-se dizer que a distância social estabelecida é intermediária, 

nem máxima, nem mínima. O enquadramento vai da cabeça ao colo, revelando uma 

relação de muita intimidade, como na interação social cotidiana, na comunicação 

face a face, as normas sociais determinam a distância real que mantemos face a 

diferentes pessoas (HALL, 1966 apud KRESS & VAN LEEUWEN, 2006,  p. 124). 

Isso é o que se pode identificar nas imagens já mencionadas, assim, o PR 

apresenta-se ao PI como se fosse alguém conhecido, em quem se pode confiar.  

Não é nenhum desconhecido, como nas imagens dos textos 02 e 04. De fato não o 

é, a PR eleita para figurar como protagonista das propagandas que aparece em 

distância social intermediária entre PR e PI é a atriz Regina Casé conhecida 
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nacionalmente por apresentar programas na televisão brasileira que tratam de 

questões sociais sempre enfatizando sua relação próxima com a “periferia” como 

podemos observar estando atentos aos próprios títulos dos seus programas tais 

como “Muvuca", em 1997 e "Central da Periferia", em 2006. 

Percebe-se que, ao longo das propagandas, Casé adota um texto coloquial: 

"vai logo”, “leva o cara aí”, “dá pra pagar”, linguagem usual de um público mais 

popular. Essa informalidade, que sugere intimidade, tornou-se uma marca. Existe 

"uma Regina Casé divertida, engraçada, que usa todos os elementos populares que 

encontra à mão para posicionar-se como uma popular, quase tão anônima e 

ordinária quanto os personagens que representa (...)" (CHAVES, 2007, p.62). A fala 

sem diferença de posição com um público de periferia remete à discussão posta em 

Fairclough (2001) sobre democratização do discurso, entendida como "(...) a retirada 

de desigualdades e assimetrias dos direitos, das obrigações e do  prestígio 

discursivo e linguístico dos grupos de pessoas" (FAIRCLOUGH, 2001, p. 248). 

A garota-propaganda da Eadcon habitualmente repete a fala de ter o que 

chama ser “cara de pobre”, atribuindo na maior parte dos casos a sua aparência 

física à ascendência nordestina de seu avô. “Tenho essa cara de pobre, meio 

branca, meio preta, meio nordestina. Quase tudo que tenho de bom em mim veio de 

um nordestino pobre ou de um preto favelado18”, considera. Essa miscigenação que, 

segundo a protagonista das propagandas, lhe confere uma “cara de pobre” dialoga 

com o perfil socioeconômico do discente em EaD - extraído de pesquisas do 

professor Dilvo Ristoff19-, onde os dados apontaram que os discentes do modelo a 

distância são preponderantemente casados; têm filhos; são menos brancos; mais 

pobres; contribuem em maior proporção para o sustento da família; têm menos 

acesso à internet em casa e utilizam mais os recursos da rede no ambiente do 

trabalho; cursaram o ensino médio em escolas públicas, e têm pai e mãe com menor 

escolaridade em relação aos discentes de cursos presenciais. 

Essa aproximação entre a PR (Regina Casé) e o estudante empírico do 

modelo EaD traça o perfil de público-alvo que as propagandas acima procuraram 

alcançar e, chama atenção ainda, a tentativa dos produtores e de Casé em mostrar 

 

18 “Regina Casé: Miss Brasil Legal”. junho/julho 2006. Revista Oi. 

19 Dilvo Ristoff é professor Titular da Universidade Federal de Santa Catarina e atuou como diretor do 
INEP desde 2003 até o ano de 2008. 
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o lado afirmativo de visibilidade afirmativa dos PR que representam os possíveis 

estudantes nos textos propagandísticos, ao associar que caso o espectador-futuro- 

discente torne-se, parte da referida instituição, e.g. “A mudança foi tão grande que 

logo todo mundo notou, viu?” [trecho do texto 04] ele ascenderá econômica e 

socialmente e, então, será notado. 

Ainda assim, não podemos considerar a PR das imagens com distância social 

intermediária, referidas anteriormente, como amigo íntimo que é caracterizado pelo 

corte em close. Para esse caso, pode-se tomar o texto 03 (todas as imagens: de 26 

a 37) como exemplo. Em se tratando de nível superior no modelo a distância, pode- 

se identificar como prática comum entre os que fizeram a escolha por esse modelo 

de ensino a explicação de que esse modelo atende às necessidades daqueles que 

porventura não tenham tempo, mas que almejam um diploma de ensino superior. 

Assim, para representar uma distância social mínima entre PR e PI, utiliza-se o 

close, neste caso, os rostos de todos os PRs aparecem em detalhes. Esse corte é 

utilizado também, e obviamente, em propagandas de ensino a distância para que 

sejam evidenciadas as variedades de faixas etárias, etnias, gênero e classe social 

que podem fazer parte dessa comunidade acadêmica. 

O terceiro aspecto destacado na gramática do design visual de Kress e van 

Leeuwen (1996) está relacionado à atitude, que pode ser de subjetividade quando o 

leitor se submete a um único ponto de vista – o do produtor da imagem; ou de 

objetividade em relação à imagem, quando o produtor faz com que o leitor tenha a 

sensação de poder observar a imagem por diversos pontos de vista. Todas as 

propagandas da Eadcon exploram o conceito da subjetividade, o único ponto de 

vista é o do produtor, as imagens subjetivas são classificadas, na gramática do 

design visual, de duas maneiras: uma que representa envolvimento por parte do PR, 

sendo definida pelo ângulo frontal do corpo do PR, e outra que representa 

desprendimento por parte deste personagem, sendo definida pela posição do corpo 

do PR em perspectiva. 

Ambas as possibilidades podem ser identificadas nas propagandas da 

Eadcon. Quanto à primeira classificação podemos observar no texto 01(imagens: 07, 

08, 09); texto 03 (imagens: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 e 37); texto 04 

(imagem 41) e texto 05 (imagens: de 48 a 62). Sobre a perspectiva - diz respeito aos 

ângulos em que os participantes são retratados - no texto 01 (imagens: 02, 05 e 06) 

estão em ângulo levemente vertical, revelando o movimento da câmera na captação 
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da imagem e sugerindo relações de poder entre leitor e imagem. Temos ângulo alto 

quando o participante é captado de cima para baixo, isso é possível ser observado 

apenas no texto 02 (imagem: 11), nesse caso, afirma-se que o poder é do 

observador. Em todos os demais casos, em que o PR envia um convite direto ao 

espectador e o ângulo das imagens é em nível ocular, ou seja, a perspectiva é 

colocada em um mesmo nível entre espectador-futuro-discente e imagem, a relação 

de poder é igualitária. Há, uma única imagem, texto 05 (imagem: 62), em que há 

duas imagens recortadas, a da PR, Regina Casé, em nível ocular, e a do PR trajado 

de beca, captado de baixo para cima revelando uma posição de poder em relação 

ao PI. 

O último aspecto inscrito na gramática do design visual é a modalidade. Esta 

codifica o nível de realidade que a imagem representa apresentando-se sempre do 

mais próximo do real ao menos próximo do real. Quanto à modalidade, a escolha, 

com exceção ao texto 02, foi pela modalidade naturalística. Os cenários (textos: 01 e 

05), funcionaram como um contexto, uma envolvente que qualifica o ambiente, 

posicionando as personagens e fornecendo frequentemente importantes pistas face 

às mesmas, seja em termos psicológicos, de classe social, grupo de pertença ou 

estilo de vida (MOTA-RIBEIRO, 2002). O texto 01 usa de cenário um transporte 

coletivo, o texto 05 simula uma própria sala de aula no modelo referido de ensino. 

Dyer (1982 apud MOTA-RIBEIRO & PINTO-COELHO, 2011) aponta para a clássica 

distinção entre cenários interiores e exteriores, narrando que os primeiros parecem 

normalmente mais reais, enquanto que os segundos compreendem frequentemente 

uma maior encenação. 

O transporte público funciona como um cenário ideal para aludir o público- 

alvo pretendido pela Eadcon. O uso da linguagem, assim como as escolhas lexicais 

feitas pelo enunciador visam anunciar a “oportunidade” de acesso ao nível superior 

pagando pouco, dessa forma apaga-se a educação enquanto direito do cidadão e 

reforça a real situação que se configura: a educação mercantilizada, especialmente 

quando se trabalha com discursos de propagandas. A respeito disto, Fairclough cita: 

 
As tecnologias discursivas estabelecem uma relação muito íntima entre o 
conhecimento sobre a linguagem e discurso e poder. Elas são planejadas e 
aperfeiçoadas com base nos efeitos antecipados mesmo nos mais apurados 
detalhes de escolhas linguísticas no vocabulário, na gramática, na 
entonação, na organização do diálogo, entre outros, como também a 
expressão facial, o gesto, a postura e os movimentos corporais. Elas 
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produzem mudança discursiva mediante um planejamento consciente 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 265). 

 
Com vistas ao texto verbal enunciado nas propagandas observamos que são 

itens lexicais recorrentes aqueles referentes a conveniência de um público-alvo 

específico que têm pouco tempo e pouco dinheiro, tais quais: “dá pra pagar” ; “é 

baratinha”; “aulas só uma vez por semana”; “pode se matricular a qualquer 

momento”; “de acordo com o seu tempo”; “apenas RS 140,00”; “não perca tempo”, 

todos esses enunciados são concomitantes a gestos e sinais variados, descritos 

acima, que dão coerência ao significado do que foi dito. Desse modo apresentado, o 

ensino a distância, representa-se e constitui-se mais como uma estratégia de 

mercantilização da educação, configurando-a como um promissor “mercado 

educacional”, de que um espaço onde há produção de conhecimento. 

Tratando ainda da não ignorada questão capitalista, as propagandas apelam 

para um conjunto de significados que aludam a ideia de um futuro financeiro 

próspero ao espectador-futuro-discente que venha aderir a aquela proposta de 

ensino anunciada (vide textos 02, 03 e 04), alertando-o para um futuro abastado em 

função de uma formação acadêmica nos moldes apresentados nos textos 

propagandísticos. Atentando-se mais ainda ao texto 02, onde temos a representação 

do estudante pós-graduado naquela instituição, é que podemos notar –através de 

sua vestimenta, o seu sucesso financeiro- que foi possível, segundo o significado 

construído pelo texto, em função de ter subido os degraus da carreira acadêmica. 

Primeiro, o estudante representado olha para o alto onde vê uma torre formada por 

variadas palavras, as primeiras (equivalentes aos primeiros degraus que o ator irá 

subir) são: vestibular, estágio, monografia e trabalho, em seguida, é possível notar 

que do outro lado da imagem está uma outra torre com a palavra sucesso em seu 

topo, para chegar ao “sucesso” o PR constrói uma ponte com as letras que formam  

a sigla Eadcon e, então, vai caminhando através da ponte para o sucesso. 

Embora o texto propagandístico aponte para uma realidade de sucesso 

profissional ao estudante, o ensino superior a distância constitui-se como um meio 

extremamente lucrativo mais objetivamente para o seu investidor, nesse caso, o já 

citado ex-ministro, Luiz Carlos Borges da Silveira, em função de necessitar de uma 

infraestrutura que necessita pouco investimento e, em contrapartida, tem largo 

alcance, constitui-se como um modelo de negócio viável e lucrativo. Está aí o que 

nominamos mercantilização da educação: na proposta da Eadcon estamos incluindo 
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os que sempre estiveram à margem da sociedade, como foi a proposta inicial do 

modelo de educação a distância, ou excluindo o direito à educação, que deve ser 

garantido pelo Estado, e transformando-o em atividade comercial? 

Outros elementos merecem o devido destaque, como, por exemplo, o silêncio 

das propagandas em questão ao deixar de mencionar as atividades de pesquisa e 

extensão inerentes a toda e qualquer instituição de ensino que pretenda lidar com a 

modalidade de ensino superior. Segundo Landim (1997, p.10), há uma diferenciação 

entre os termos educação e ensino a distância. De acordo com o autor, 

 
O termo ENSINO está mais ligado às atividades de treinamento, 
adestramento, instrução. Já o termo EDUCAÇÃO refere-se à prática 
educativa e ao processo ensino-aprendizagem que leva o aluno a aprender 
a aprender, a saber pensar, criar, inovar, construir conhecimentos, participar 
ativamente de seu próprio conhecimento. 

 
 

A instituição não demonstra através das propagandas uma preocupação em 

realizar pesquisa e extensão, o que lemos é um esforço em reforçar uma 

preocupação em transferir conhecimento através nas múltiplas ferramentas citadas 

nos textos propagandísticos. 

Podemos afirmar que não há um modo de representação mais apropriado a 

cada tipo de propaganda, o que observamos haver são modos de representações 

adequados para o que se quer dizer sobre determinada coisa. É, aparentemente, 

evidente que a propaganda tente sempre uma aproximação entre PR e PI, mas foi 

possível identificar que, por vezes, é interessante que o desejo de estar onde o PR 

está impulsione a ação do espectador-futuro-discente. Essa é uma justificativa para 

julgarmos como de fundamental importância a análise de textos multimodais, com o 

propósito de verificar os sentidos produzidos por cada um dos códigos. No entanto, 

conforme Peterman (2006, p.8), “no verbal é, muitas vezes, priorizado em análises 

discursivas, que acabam por subestimar as estratégias de persuasão que podem 

estar imbricadas na estrutura visual”. Está nesse ponto a grande contribuição da 

gramática do design do visual de Kress e van Leeuwen (1996). A aplicação dessa 

teoria a textos propagandísticos, ou midiáticos em geral, deve servir para a 

percepção de as que imagens não estão em vão em determinados espaços e que 

também não são produzidas com elementos aleatórios. Desse modo, 

compreendemos que as estruturas visuais devem ser lidas da mesma maneira como 
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são lidas as estruturas verbais, buscando uma interpretação dos sentidos que 

perpassam por ambas. 

 
3.3 Aprofundando a questão mercantilista: Educação, um direito? 

 
 

Sem perder de vista que as propagandas da Eadcon formam o corpus dessa 

pesquisa, não podemos ignorar os contextos sociais atravessados pela Educação 

formal. É necessário rever fases históricas para compreender não só a superfície 

das propagandas referidas, mas o seu discurso. O período do século 20 – 

especialmente pós 1945 - atravessou um processo de socialização da política e a 

política educacional, nesse contexto, acompanhou o movimento das políticas 

sociais, de alargamento da cidadania, e desenvolveu níveis de educação. 

O paradigma de produção desse período traz como consequência para a 

educação a dualidade, ou seja, aqui passa a haver necessidade de escolas 

diferenciadas por tipo de futuros trabalhadores: um modelo que atenda àqueles que 

irão “pensar” e outro para aqueles que executarão as tarefas planejadas pelos 

primeiros. O primeiro modelo foi o antigo segundo grau, nominado também de 

científico, estava dirigido àqueles que podiam retardar sua entrada no mercado de 

trabalho para após o termino do ensino superior. Para estes, portanto, os cursos os 

preparavam para a entrada na universidade. Já o segundo modelo estava destinado 

aos filhos dos menos abastados, os mais pobres. Para esses, que não podiam 

aguardar a conclusão de um curso de nível superior para a entrada no mercado de 

trabalho, havia os cursos – também de segundo grau – profissionalizantes, assim, 

eram encaminhados às carreiras técnicas, em geral, executar trabalhos em ofícios 

subalternos. Essa dualidade, em termos de lei, durou até a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em dezembro de 1996 (Lei 

9.394/96). 

Portanto, segundo Pereira (2009), com a instituição do padrão fordista 

keynesiano e de uma cultura urbano-industrial, o amplo desenvolvimento do 

aparelho escolar durante a segunda metade do século 20 

 
respondeu às exigências produtivas de um maior nível educacional, para a 
formação de um homem de novo tipo, adaptável ao padrão de produção e 
consumo em massa e imunizado do espectro do comunismo em tempos de 
Guerra Fria (p.269). 
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Por outro lado, ainda conforme Pereira (2009, p. 269), “tal ampliação 

respondeu também às lutas da classe trabalhadora pela socialização do 

conhecimento gerado pela humanidade”. Desde então, é possível verificar um veloz 

crescimento do aparelho escolar em todos os níveis, ressaltando- se a “explosão” de 

matrículas em nível superior: de 13 milhões de estudantes, em 1960 para 82 

milhões, em 1995 (UNESCO, 1999a; 1999b). 

Para a compreensão deste abrupto crescimento, Harvey (1992) chama-nos 

atenção para as transformações societárias ocorridas no pós-1970, decorrentes da 

crise do padrão de acumulação capitalista erigido no pós-guerra Conhecido pela 

“crise do petróleo” de 1973, tal fenômeno, mais do que uma crise energética, 

significou uma dificuldade intensa de realização do ciclo de acumulação capitalista, 

até então baseado na máxima fordista: 

 
Produção em massa para um consumo/mercado de massa e nas políticas 
anticíclicas keynesianas. Nas décadas de 1960 e 1970, ainda no contexto 
geopolítico de “Guerra Fria”, os mercados – europeu e japonês, 
principalmente – encontravam-se em fase de saturação, enquanto a 
ideologia desenvolvimentista impunha-se aos países periféricos, 
particularmente aos da América Latina. Como formas de enfrentamento da 
crise – sem alterar logicamente o status quo – buscou-se um tripé de 
“soluções”, com processos de reestruturação produtiva, liberalização do 
fluxo dos capitais financeiros e a retração dos Estados nacionais no que 
concerne ao provimento dos direitos sociais conquistados ao longo do 
século 20. Tal processo, associado à derrocada do mundo soviético- com a 
emblemática queda do Muro de Berlim (1989) –, trouxe um amplo espaço 
para a movimentação do capital em todos os espectros da vida social 
(HARVEY,1992). 

 
Constata-se, até a década de 1960, certo acesso da classe trabalhadora, 

através das políticas sociais demercadorizantes, aos bens sociais, mas a partir da 

década seguinte houve uma disputa entre capital e trabalho, pelo uso do fundo 

público (OLIVEIRA, 1998 apud PEREIRA, 2009, p.273). Nos anos 1980 

inauguraram, através dos governos Tatcher, na Inglaterra, e Reagan, nos EUA, a 

avalanche demolidora do ideário neoliberal que ressurge espalhando sua cartilha 

homogeneizadora: ajuste fiscal, repressão aos sindicatos, diminuição drástica e/ ou 

corte nos investimentos sociais, liberalização dos fluxos financeiros por todo o globo, 

exaltação ao individualismo e alastramento da cultura pós-moderna (ANDERSON, 

1998 apud PEREIRA, 2009, p. 275). 
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Nesse contexto, políticas sociais como saúde, previdência e educação foram 

distanciadas das prioridades dos Estados que passaram a abrir para a exploração 

mercadológica essas três importantes necessidades sociais. Aqui, a saúde, a 

previdência e a educação passaram a ser concebidas como serviços cujos objetivos 

pautam-se na lógica mercantil e têm por finalidade a obtenção do lucro. Dessa 

forma, a figura do cidadão reposiciona-se para a de “cidadão-consumidor” e 

“cidadão-pobre” (MOTA, 1995), alvo das políticas focalistas estatais e/ou 

“beneficiário” de projetos sociais realizados pelo Terceiro Setor20, majoritariamente 

com recursos públicos. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) revelou, na Conferência Mundial sobre Educação Superior de 2009, que 

os provedores privados já atendem 30% da matrícula global no ensino superior. 

Esse dado revela o quadro atual, onde a existência de políticas sociais 

universalizantes e o acesso à educação pública torna-se extremamente limitada. 

Constata-se a abertura da educação superior como um amplo e lucrativo campo de 

exploração para grandes grupos empresariais, 

 
Contudo, a expansão mercantilizada do ensino superior – já em curso e 
concentrada nos países periféricos e EUA – precisa ser sustentada por 
elementos ideológicos que justifiquem tal processo e anulem a concepção 
de direito à educação pública superior, agora transmutada em um “serviço” 
(PEREIRA, 2009, p. 269). 

 
Dois elementos ideológicos podem justificar tal processo de sustentação da 

necessidade de expansão do ensino superior: a ideia de “aldeia global” 21, ou seja, 

em mundo globalizado, a educação é o meio principal dos países periféricos a ela se 

integrarem (LEHER, 1998 apud PEREIRA, 2009) e, o segundo elemento sustentador 

da educação como meio para resolver os problemas da humanidade, é a defesa de 

que a difusão da educação superior deve se dar fundamentalmente via ensino a 

distância através do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), 

argumento que pode ser comprovado através dos incontáveis documentos 

internacionais e brasileiros que advogam a esse favor . 
 

20 O termo Terceiro Setor é usado para fazer referência ao conjunto de sociedades privadas ou 
associações que atuam no país sem finalidade lucrativa. 
21 O termo “aldeia global” refere-se à globalização, a uma perspectiva de mundo em que o 
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, assim como, a facilitação e rapidez 
dos meios de transporte, impediriam as separações geográficas entre centros e periferias, esse 
conceito foi criado por Herbert Marshall Mcluhan, na década de 1960. 
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Ambos os conceitos tem inerente a ideia de que estaríamos em uma 

sociedade na qual o principal fator de produção seria o conhecimento. Portanto, 

todos os indivíduos teriam a possibilidade de possuírem o próprio meio de produção, 

o que dependeria da aquisição de conhecimentos centrada no indivíduo. Logo, o 

raciocínio é de que estaríamos passando por uma verdadeira revolução, em direção 

a uma “sociedade pós-capitalista”, “informática”, interligada em redes, ou seja, uma 

verdadeira “revolução informacional” (LIMA, 2007 apud PEREIRA, 2009 p. 278). 

O que está posto nos dois conceitos é que a tecnologia, tal como está posta, 

aponta solução para o problema da sociedade partida em classes sociais, criando, 

assim, um verdadeiro fetiche tecnológico que visa “incluir” à aldeia global aqueles 

que estão no “subúrbio global”. Tal fetichismo baseia-se no pressuposto da 

necessidade de disseminação do uso das TICs, o que traria, por si só, a integração 

dos países à “aldeia global”, velando também a existência da divisão internacional 

do trabalho e das desigualdades regionais, intra e entre países (LIMA, 2007 apud 

PEREIRA, 2009). Portanto, como já mencionamos, a EaD configura-se como uma 

via extremamente lucrativa para a expansão capitalista e a formação de intelectuais 

necessários à ordem burguesa. 

A sociedade brasileira, na década de 1990, preparou um vigoroso campo 

ideológico para realizar a transformação necessária já que havia preparou recém- 

saído de uma longa ditadura militar e com uma nova Constituição Federal 

promulgada através de ampla participação popular, a burguesia brasileira organizou 

um amplo processo de contrarreforma, atrelado às novas exigências do capital 

mundializado. 

Assim, o Estado brasileiro, ao longo da década de 1990, realizou ativamente  

a sua missão educadora: abriu largos caminhos para o setor privado, e, ao mesmo 

tempo, efetivou ações concretas de construção de uma “nova pedagogia da 

hegemonia”, pautada no aclassismo e no objetivo de construir uma participação 

política colaboracionista, redefinindo o padrão de politização fordista (NEVES, 2005 

apud PEREIRA, 2009, p. 280). 

Conforme estudos de Pereira (2009) para que viesse a ocorrer a aceitação da 

desresponsabilização do Estado frente à “questão social” e a transferência de tal 

responsabilidade para as “comunidades”, foi fundamental a incorporação da 

ideologia da Terceira Via em todas as classes sociais, o que demanda a formação 
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de intelectuais em todos os níveis educacionais, que estejam munidos da ideologia 

liberal do empreendedorismo. 

As governanças que estiveram entre as décadas de 1990 até a atual década 

expandiram (em) e mercantilizaram (am) fortemente a educação superior pautados 

no pressuposto de que a educação é um bem público, sendo, portanto, um direito de 

instituições públicas e privadas oferecerem seus serviços educacionais à população. 

Cabe ao Estado a partilha dos recursos públicos: naturaliza-se a entrega de verbas 

públicas para o setor privado e, ao mesmo tempo, o financiamento privado para as 

IES públicas, numa explícita diluição de fronteiras entre o público e o privado. Esse 

fator tem sido amplamente difundido e denunciado no estado do Tocantins, no 

tocante às a irregularidades entre a UNITINS (universidade pública) e seus vínculos 

econômico-financeiros com a Eadcon (instituição privada). 

É válido ressaltar que presença do setor privado na educação superior 

mantém-se predominante. Dados do Censo da Educação Superior de 2007 indicam 

a existência de 2.281 IES, sendo 89% de natureza privada. Pereira (2009) afirma 

haver uma predominância, quanto à organização acadêmica, de instituições não 

universitárias, ou seja, instituições que não precisam realizar pesquisa, apenas 

transferir conhecimento. Observa-se que 86,7% das IES encontram-se registradas 

como faculdades, enquanto as universidades e centros universitários respondem por 

8% e 5,3%. Cabe salientar que os centros universitários também não são obrigados 

à realização de pesquisa, o que faz as IES não universitárias representarem mais de 

90% do total das IES existentes no país (BRASIL, 2009). 

Dados levantados em pesquisa realizada por Pereira (2009) sobre a 

organização acadêmica, revelam clara a preferência do setor privado por atividades 

menos custosas e, logo, mais lucrativas. Revela, ainda, o censo de 2007 que 

 
[...] o maior número de faculdades (92,5%) e de centros universitários 
(96,7%) está vinculado ao setor privado, enquanto as universidades estão 
distribuídas em proporção aproximada entre o setor público e o privado, 
52,5% e 47,5%, respectivamente (BRASIL, 2009). 

 
Os dados antes expostos corroboram a tese da continuidade da expansão do 

ensino superior, via setor privado, discurso governamental baliza-se pela defesa da 

expansão da educação superior, isto é, a democratização do acesso ao nível 

superior de ensino, mas é fundamental destacar que o discurso de democratização 

do ensino superior apresentado pelo governo atual e anteriores, na realidade, um 
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processo de certificação e não de formação qualificada de novos profissionais. Não 

se nega a necessidade de ampliação do acesso ao ensino superior, o que no Brasil 

é uma demanda latente. Contudo, reitera-se que o acesso deve ser um direito social, 

isto é, não mercantilizado. 

Soma-se as informações acima com o vasto crescimento da oferta de vagas 

em cursos EaD que pode ser verificado comparando o número de matrículas do ano 

de 2006 que somava 4,2% do número de matrículas com os dados do ano 2011: 

“em 12 anos essa modalidade alcançou 20% das matrículas” 22 (MEC). 

O setor privado também tem a maior participação na oferta de cursos no 

modelo EaD: de acordo com os dados do Censo da Educação Superior, 97 

instituições ofereceram, em 2007, 408 cursos de graduação no modelo EaD, sendo 

260 (63,7%) de caráter privado (BRASIL, 2009). Portanto, apreende-se que a 

Eadcon, considerada nesse estudo uma empresa educacional, interessa-se 

consideravelmente por esse vasto público interessado em continuar seus estudos, 

mas que por falta de qualificação e tempo não puderam ingressar numa 

universidade pública de qualidade e, ainda, pela parcela desse público, pouco 

abastado, que não pôde investir numa universidade privada presencial de qualidade. 

A Eadcon, assim como as demais instituições de ensino que se encaixam 

nesse perfil, oferece cursos que vão para além das licenciaturas, e explora a 

abertura de cursos, geralmente, concentrados na área do conhecimento nominada 

de Humanidades, devido aos baixos custos. A seguir, estão apresentados os cursos 

para os quais as propagandas da Eadcon convocam o espectador-futuro-discente. 

As informações abaixo estão no website divulgado, através de legenda, ao final de 

cada uma das propagandas que compõem o corpus desse estudo: 

 
 
 
 

LICENCIATURAS 

Letras 

Duração: 3 anos letivos 

 

 
 

22 A estimativa é do diretor de Regulação e Supervisão da Educação a Distância do Ministério da 
Educação (MEC), Hélio Chaves Filho. Ela foi divulgada em um debate realizado na Universidade de 
São Paulo (USP) EM 18/08/2011. 
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Pedagogia 

Duração: 3,5 anos letivos 

 
 
 
 

 
BACHARELADOS 

Administração 

Duração: 4 anos letivos 

 

Ciências Contábeis 

Duração: 4 anos letivos 

 
 
 
 

TECNOLÓGICOS 

Gestão de Recursos Humanos 

Duração: 2 anos letivos 

 

Comércio Exterior 

Duração: 2 anos letivos 

 

Gestão Comercial 

Duração: 2 anos letivos 

 

Gestão da Produção Industrial 

Duração: 2 anos e meio letivos 

 

Gestão Financeira 

Duração: 2 anos letivos 

 

Gestão Pública 

Duração: 2 anos letivos 

 

Marketing 
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Duração: 2 anos letivos 

 

Processos Gerenciais 

Duração: 2 anos letivos 

 

Secretariado 

Duração: 2 anos letivos 

 

Logística 

Duração: 2 anos letivos 

 

 

Como vimos, os cursos ofertados pela Eadcon concordam com os ofertados 

pela maioria das instituições de EaD privadas, são cursos da área de conhecimento 

Humanas. É notório ainda que as Licenciaturas e os Tecnológicos são céleres 

cronologicamente assim como o público-alvo das propagandas pretendem: agilidade 

em receber seu diploma de graduação. A formação deve ser rápida. 

As propagandas dos cursos de ensino a distância oferecidos pelo instituto 

Eadcon revelam em discurso pretender o público-alvo (mercado consumidor) que 

está à esquiva das universidades públicas e privadas presenciais, de modo obscuro 

e velado, comercializam um serviço educacional do qual o Estado tem se desviado 

desde a década de 1990, significando ainda “incluir” aqueles que por falta de tempo; 

qualificação; pouco dinheiro e, ainda, por razão de pouca oferta de vagas em 

universidades públicas, foi cerceado do ensino superior de qualidade que ofereça 

também a possibilidade de o estudante arvorar-se pelos caminhos de pesquisa e 

extensão universitárias. Para atingir esse público-consumidor-pobre, conforme 

indicado na análise da gramática visual das propagandas, a instituição usa 

associação de representações em linguagem multimodal que evocam o discurso de 

compra barateada e abreviada de um diploma em curso de nível superior, tais quais: 

 
• convoca o público por meio da PR Casé; 

• divide o cenário figurativo de uma sala de aula com supostos 

estudantes da instituição, todos animados com a expansão do serviço 

EaD e a perspectiva de novas turmas semestrais; 
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• convida o público-alvo ainda a partir de PRs que representam os 

estudantes da Eadcon como sendo pessoas das mais variadas faixas 

etárias, etnia, em sua maioria, representada pela cor negra, 

• demonstra que seus estudantes são aqueles que trabalham em tempo 

integral e têm filhos; 

• associam as ofertas de vagas a pequenas mensalidades e atendimento 

a todos os estados do país, que poderiam incluir todos aqueles que, 

por alguma limitação, seja financeira, temporal, territorial etc., não 

puderam ou podem frequentar cursos de graduação e pós-graduação 

em modo presencial. 

• Representam os estudantes que concluíram os cursos ofertados pela 

instituição como bem sucedidos financeiramente e, facilmente, 

inseridos no mercado de trabalho. 

 
Todas essas observações oriundas dos discursos das propagandas 

televisionadas estão contidas no que Gunther Kress e van Leuween (1996) 

entendem ser uma multiplicidade de significados contida em textos multimodais que 

refletem os respectivos contextos sociais, assim, as imagens visuais, como a 

linguagem e os demais modos semióticos, são socialmente construídas e servem de 

correlação à realidade do público-alvo da Eadcon. 

São essas propagandas, dotadas do que qualificamos de multimodalidade, 

que envolvem distintos elementos de linguagem com significação específica na 

transmissão sintetizada do funcionamento do EaD e da oferta de turmas. Nelas se 

exige do receptor um mínimo de discernimento para que identifique as 

circunstâncias principais do que lhe é passado: o grau de ensino ofertado, quais os 

cursos, como se funciona a relação tutor-estudante, a duração, os preços e, acima 

de tudo, como poderá ele – o receptor – se inscrever àquilo que acabou de 

visualizar. 

O uso da televisão é optado em razão de ser o meio de comunicação mais 

popular na sociedade brasileira, estando presente nas residências de indivíduos de 

todas as classes sociais, de modo que a propagação dos cursos ofertados nas 

propagandas que selecionamos atingirão desde aquele público-alvo em potencial às 

demais parcelas da população. 
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Nesse sentido, atenta Moita-Lopes & Rojo (2004 apud ROJO, 2009) para o 

fato de que a linguagem não acontece em um vácuo social e que textos orais e 

escritos têm o seu sentido construído por interlocutores localizados no mundo social. 

Assim sendo, é possível situarmos os discursos, e analisá-los a ponto de 

problematizar o discurso hegemônico da globalização e os significados antiéticos 

que desrespeitem a diferença. 

Tal processo resulta no que o autor classifica por cultural traning, que envolve 

o estudo da multimodalidade em discursos, na comunicação e na compreensão da 

construção na prática social, efeitos e agência da interlocução. A comunicação, 

como meio de transporte e transformação de sentidos, é, no entendimento de Kress 

(2000), estendida à compreensão semiótica da multimodalidade, de modo que o 

desenvolvimento da interpretação da linguagem pode incorpora fenômenos extra- 

linguísticos, como o ritmo, o tom, os aspectos de gênero, a tradição cultural e a 

expressão corporal daquilo que é recebido por através das propagandas 

televisionadas. Por meio da multimodalidade foi possível concluir que as 

propagandas da Eadcon comercializam o ensino superior para um público-alvo 

específico, representado, em resumo, como um consumidor-pobre, nesse contexto 

ademais das críticas feitas seguimos para a próxima seção no intuito de 

compreender se é possível ou não “incluir”, como se pretende, o espectador-futuro- 

discente na perspectiva de ensino da Eadcon. 
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CAPÍTULO IV - PROPOSTA DA EADCON: ENSINO A DISTÂNCIA DIFERE-SE DE 
ENSINO DISTANTE 

 

 
Nas seções anteriores discorremos sobre os recursos utilizados pelas 

propagandas para transmitir seu discurso, percebemos também o público-alvo 

pretendido pelas propagandas, a representação do discente feita no discurso das 

propagandas e os significados alcançados por meio desses recursos. Ademais, 

vimos que a intenção da Eadcon, não é de ofertar a Educação a Distância nos 

termos postos anteriormente (vide seção 3.2). Aclarada essa questão, resta-nos a 

última questão da pesquisa a ser respondida: O público-alvo que a EADCON almeja 

está habilitado a lidar com o ensino a distância por ela ofertado? 

O sistema EaD usa o chamado sistema AVA, isto é, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, que também deve ser entendido como um plano multimodal. Isso 

porque faz meio de diversos elementos funcionais presentes no meio digital para a 

consecução do efetivo aprendizado. O ambiente virtual de aprendizagem pode ser 

encontrado no endereço digital da instituição, no qual se direciona uma seção 

exclusiva para o uso dos discentes. 

O modelo adotado pela Eadcon é o chamado Moodle, que funciona como 

uma ferramenta direta de comunicação e colaboração entre os estudantes, 

professores e tutores do instituto. São diversos os conteúdos disponibilizados pelo 

sistema, como as wikis, com a disponibilização de conceitos semânticos e 

etimológicos; os chats, para o contato imediato aluno-tutor a fim de resolver 

pendências ou sanar dúvidas; os fóruns, para se discutir os assuntos da grade 

curricular com os outros discentes e os professores; os podcasts; conteúdos para 
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download etc., todos disponibilizados para a complementação, aprofundamento e 

releitura dos assuntos trabalhados em aula. De acordo com Türcke (2002, p. 297), 

 
A proximidade, instituída por tais aparelhos, consiste meramente numa 
superação de distâncias espaço-temporais, redução e aceleração ao 
máximo dos limitados processos de comunicação, e isto não pode ser 
confundido com "proximidade humana" no sentido da participação mútua e 
da identificação, que só podem ser gradativamente construídas ao longo do 
convívio mútuo e da troca de experiências. E para isto necessita-se, o mais 
urgentemente possível, daquilo que as novas tecnologias desejam 
economizar ao máximo: tempo. 

 

Como antecipado no tópico em supra, ainda há, infelizmente, impasses ao 

aproveitamento satisfatório dos sistemas AVA, o que decorre da inabilidade de parte 

significativa dos estudantes no tocante ao uso dos recursos presentes no sistema, 

principalmente os hiperlinks presentes nos textos - destinados ao redirecionamento 

das pesquisas a materiais adicionais ou similares àqueles focados em aula. 

Percebe-se que a maioria dos professores e estudantes, usuários dos AVAs, 

considera o sistema apenas uma ferramenta de consulta e exposição de assuntos já 

transmitidos, de modo que nem usufruem da gama de funcionalidades de 

comunicação e interação oferecidas, tampouco dos conteúdos complementares dos 

cursos superiores. 

Essa realidade ficou demonstrada nos resultados publicados pela Agência 

USP no Portal Aprendiz em 08 de março de 2010, de pesquisas feitas pelo professor 

de Sistemas de Informação Sílvio Carvalho Neto em seu doutorado acerca da 

importância dos AVAs como ferramenta de apoio ao ensino tradicional, defendido 

em dezembro de 2009, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

(FEA) da USP. 

O professor entrevistou grupos de estudantes do Centro Universitário de 

Franca (Uni-FACEF), em São Paulo, que utilizam os AVAs como ferramenta 

complementar às aulas presenciais. O questionário era baseado nos indicadores de 

qualidade do sistema, tais como a satisfação do uso, a atratividade do sistema, a 

interatividade, a facilidade de aprendizagem e o estímulo ao estudo. 

Na pesquisa inicial, observou-se que os estudantes mais se satisfaziam com  

a qualidade estrutural do sistema do que com a qualidade do conteúdo nele 

disponibilizado. Na segunda pesquisa, direcionada às ferramentas que o usuário 
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considerava mais úteis, foram apontadas a confiabilidade, relevância e exatidão, e 

quanto a qualidade do sistema em si, a velocidade, funcionalidade e interatividade. 

Da análise dos resultados, o professou notou que às funcionalidades de 

interação, como os blogs, chats e demais formas de comunicação os estudantes se 

mostraram indiferentes, e que estes consideraram de maior importância aquelas 

ferramentas que já são encontradas na sala de aula, isto é, fora dos ambientes 

virtuais e suas funcionalidades complementares. 

Nesse sentido, o Programa de Formação de Agentes Públicos (FORMAP) do 

Estado propõe a opção pelo Moodle de plataforma LMS (Learning Management 

Systems, ou Sistemas de Gestão de Aprendizagem), que associa conteúdos 

telepresenciais com a formação pelo uso do computador, o que incentiva a 

participação construtiva do estudante na resolução de problemas e na formação de 

um pensamento crítico quanto ao seu próprio aprendizado, cabendo ao professor o 

processo de “despertar” essa disposição do estudante, e ao tutor, de facilitar e 

orientar o aprendiz dos meios. 

A palavra Moodle, do inglês Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, foi originada dos estudos da tese de doutorado de Martin Dougiamas 

(DOUGIAMAS E TAYLOR, 2000 e 2002, apud PICCOLO E SANTANA, 2010, p. 7), 

profissional que revolucionou o campo do e-learning, partindo do desenho inédito de 

uma plataforma digital associada a aspectos pedagógicos. Com o desenvolvimento 

do Moodle, tomou destaque a teoria social-construcionista da educação, a qual, 

segundo Valente, Moreira e Dias (2009) deve ser organizada segundo quatro 

conceitos basilares: 

 
1. Construtivismo, conceito derivado das teorias piagetianas e que objetiva uma 

interação bastante ativa entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Assim, não 

poderá o sujeito acomodar-se nunca à situação, defendo buscar a assimilação do 

objeto e inserir-se a sucessivas adaptações ao meio, a fim de manter a constância 

do desenvolvimento do seu cognitivismo; 

 
2. Construcionismo, proposta que relaciona a construção de um efetivo 

conhecimento com a experimentação alheia, no sentido de que ao criar um 

determinado objeto – a exemplo de um conteúdo no computador -, a sua explanação 

a outrem contribuirá com a ampliação das habilidades do próprio autor; 



73 
 

 
 
 
 
 

3. Construtivismo social, teoria desenvolvida por Ernest e complementar àquelas 

defendidas por Piaget. Indica uma noção de domínio social sobre o desenvolvimento 

do indivíduo, pelo que o discente constrói ou se apropria de conhecimentos a partir 

das experiências passadas no(s) seu(s) contexto(s) social(is); e os 

 
4. Comportamentos Conectado e Separado, teoria pela qual se deve observar os 

fatos motivadores do indivíduo na prática discursiva. Seguindo esse conceito, 

aqueles que tentam impor suas próprias ideias a partir do apontamento de falhas 

nas que lhe são postas, tem comportamento separado; já os que procuram entender 

as ideias alheias, propondo um entendimento harmônico, tem comportamento 

conectado. 

 
Essas abordagens teóricas intentam por um novo paradigma na relação e 

desenvolvimento dos indivíduos envolvidos no ensino a distância – estudantes, 

professores e tutores -, a partir do qual se deve assumir um papel ativo na 

organização de atividades e na própria sustentabilidade do sistema pedagógico 

digital. Exigem, acima de tudo, que se reveja o modelo centralizador e tradicionalista 

que se adotava pelo professorado de outrora, de modo a evoluir a um processo em 

que o professor atue mais como um elemento integrante do grupo que um líder 

incorrigível e distante das práticas de diálogo e intervenção. 

Como leciona Salmon (2000), ao tutor/moderador cabe promover o 

envolvimento dos participantes com todo o sistema, de modo que se construa um 

conhecimento utilizável em novas e diferentes situações. Assim, as práticas de 

interação social e cognitiva possibilitadas pela plataforma constituirão meios de 

desenvolvimento das formas de participação e experiência colaborativa da 

aprendizagem não só naquele determinado tema, em outros campos de atividade. 

Ademais, a conscientização das diferentes perspectivas toma importante 

participação na sustentabilidade do grupo inserido no processo de e-learning, pois 

permite que se forme uma confiança mútua e conduz à crescente participação dos 

discentes e professores. Não obstante, consequentemente se cria uma autonomia 

na organização e no controle da aprendizagem, fato evidenciado pela a evolução do 

papel do moderador para o de facilitador da aprendizagem. 
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4.1 Os elementos técnico-metodológicos da EaD 
 

 
O emprego do software livre é de extrema importância para que haja avanços 

na metodologia educacional das universidades brasileiras, e isso não só se aplica 

aos cursos a distância. Diante das mudanças nos costumes, dos avanços 

tecnológicos e do abandono estatal das grandes bibliotecas e centros de estudo, a 

alternativa que mais vem ganhando espaço dentre os acadêmicos é o uso dos  

meios virtuais. 

Dada a necessidade de adaptação e em vista das deficiências identificadas 

nos estudantes quando da inserção aos sistemas digitais, propomos a 

implementação de disciplina curricular a fim de habilitá-los ao desenvolvimento de 

práticas pedagógicas e ao uso multidisciplinar das tecnologias, com o total 

aproveitamento dos recursos disponibilizados pelo AVA. 

É inegável que tal aproveitamento está diretamente ligado ao domínio do uso 

do computador e, não só isso, à autonomia do discente em gerir sua prática 

curricular a partir do uso dos ambientes virtuais. A título de ilustração desses 

espaços, destacamos uma imagem que entendemos útil para o desenvolvimento  

das turmas e para a aproximação da relação docente-discente, disponibilizadas na 

imagem a seguir: 
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Imagem: Trata-se da configuração mais comum dos AVAs, em que se percebe uma 

relação dos gêneros habitualmente utilizados – perfil individualizado, chat, fórum, e- 

mail direto ao professor etc. Observa-se também o destaque dado nas laterais às 

novidades do portal, a fim de atualizar o estudante, além de uma série de tutorais, 

divididos entre vários tópicos, que permitem o domínio total da plataforma e a 

organização temática dos conteúdos disponibilizados. 

 
Considerando tal ambiente e o ponto de referência do enunciador na atividade 

didática, nota-se a topicalização enunciativa, a partir da organização dos enunciados 

que concentra as informações mais importantes. A natureza sensível do espaço 

percebida é aquela mesma mencionada por Greimas e Courtés, quando da 

avaliação do sujeito como produtor e consumidor do espaço, meio em que 

participaria pelo uso dos sentidos – visuais, táteis, acústicos etc., segundo os quais: 

 
(…) convém considerar os sujeitos humanos que são os usuários dos 
espaços, os seus comportamentos programados são examinados e 
relacionados com o uso que fazem do espaço (GREIMAS & COURTÉS, 
1979, p. 156). 

 
Essa noção de multimodalidade dos AVAs leva a uma percepção diferenciada 

do seu uso e do comportamento dos seus participantes, haja vista a constatação de 

uma noção de estabilidade e segurança, no sentido de sempre haver uma gama de 

possibilidades de aprendizagem sempre ao alcance, paralela à da noção de escolha, 

pois cabe a cada participante selecionar ou se “programar” aos conteúdos e 

características ali ofertados, na seleção dos que mais se adéqua aos seus anseios. 

As inovações não trouxeram vantagens somente aos estudantes, mas 

também aos professores e tutores. Muito além da possibilidade de contato regular 

com os discentes, para a resolução de todo tipo de pendência, àqueles é possível se 

verificar o uso dos conteúdos disponibilizados aos discentes por meio de diversas 

tabelas, que relacionam desde aqueles assuntos mais acessados ou comentados 

até a frequência de participação dos discentes, conforme se pode verificar nas 

imagens disponibilizadas pelo site da Badiu23, empresa associada ao Centro de 

Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB): 
 

23 Badiu – Soluções em TI para EAD. Disponível em:<http://www.badiu.net/nportal/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=16>. Acesso em: 14 fev. 2012. 



76 
 

 
 
 

Tal imagem demonstra a complexidade do uso do sistema, cuja natureza 

exige uma série de habilidades do participante, seja ele discente ou docente. As 

habilidades que dizem respeito a lidar com a técnica necessária para ministrar o 

sistema virtual educativo não cabem explorar nessa pesquisa, e sim, a multiplicidade 

de habilidades que está diretamente relacionada ao chamado letramento escolar e, 

mais ainda, a associação desses conhecimentos básicos a questões de âmbito 

social, o que chamamos de multiletramento. 

 
 

4.1.1 Propondo aos alfabetizados analogicamente um ensino pautado no 
multiletramento digital 

 
 

Muito embora o objetivo dessa pesquisa seja analisar o corpus composto por 

propagandas dos cursos Eadcon veiculadas na televisão, busca-se primordialmente 

perceber e estudar aqueles indivíduos tais quais são representados nos anúncios, 

comparando-os aos que efetivamente se espera integrar aos cursos ofertados. 

Intentamos, assim, por contribuir para a formação de uma comunicação mais clara e 

adequada à realidade do público pretendido. 

As propagandas, por certo, atingem o espectador-futuro-discente que tem um 

perfil específico apontado nas propagandas e já revelado nessa pesquisa, esse 

espectador-futuro-discente quando observado o plano histórico e temporal, possui 

no mínimo 18 anos, que é a idade média com que se conclui o ensino médio no 

Brasil. 

Ocorre que, para que tenha concluído o ensino básico aos 18, infere-se que o 

indivíduo tenha principiado seu processo de alfabetização aos 07 anos de idade e, 

considerando que as propagandas selecionadas datam de 2008, tal processo 

iniciou-se em 1997. Mas o que há de relevante nessa relação de datas? 

Ora, todo o processo pedagógico ocorrido até meados da década de 2000 era 

majoritariamente composto no plano material impresso, de modo que os estudantes 

alfabetizados durante todo esse período não tiveram a oportunidade de um 

desenvolvimento didático-pedagógico em suporte de meios digitais, por exemplo. 

Ocorre que, por meio das tecnologias de mídia e meios de comunicação 

expressos, como a internet, e-mails, imagens digitais, entre vários outros, o 

estudante é apresentado a formas de representação e comunicação que 
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frequentemente nos remetem ao fato de que os discentes dos dias atuais têm 

percepções diferentes dos que nasceram em um mundo onde predominavam os 

meios impressos (ALMEIDA, 2009). Não obstante, os discentes do sistema EaD aqui 

debatido, até por este se tratar de ensino de nível superior, possuem idade mais 

avançada, tendo se inserido ao universo digital tardiamente e apresentando 

frequentemente dificuldades de adaptação e manuseio dos instrumentos digitais. 

O grupo mais presente nos cursos EaD é aquele de indivíduos denominados 

pela Sociologia como “Geração Y”, isto é, nascidos entre meados dos anos 70 e 

meados dos anos 90. Tal geração viveu sob uma perspectiva bastante tradicional de 

educação, em que os métodos utilizados eram estritamente ligados a cartilhas e a 

processos metódicos de aprendizagem, como a palavração e a sentenciação. A 

metodologia educacional passou a mudar no Brasil no fim dos anos 80, quando se 

começou a questionar a satisfatoriedade do método sintético ora utilizado. Assim, 

definiu o Ministério da Educação, em 1990, novas diretrizes dos processos de 

aprendizagem e educação no país, incluindo aí o chamado letramento, em forma 

substituta às ultrapassadas maneiras de se educar, tão ligadas a atividades 

decorativas e pouco expansíveis para as demais áreas de conhecimento. 

A institucionalização do construtivismo educacional se deu principalmente nos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) do início dos anos 90, em que se fundou 

uma nova tradição no ensino nacional: a desmetodização da alfabetização, o caráter 

interacional aplicado ao ensino e a multiplicidade de aspectos aplicados a 

perspectiva do letramento dos discentes. 

Originado da expressão latina littera, o termo letramento é correspondente à 

versão contida na língua inglesa, literacy, que significa tanto alfabetização, no 

sentido da apreensão do código da escrita e da sua cognição, quanto as práticas 

sociais de leitura desenvolvidas em simultaneidade a ela. Letramento, assim, pode 

ser entendido como o uso social da leitura e da escrita, uma espécie de extensão e 

complemento ao conceito aplicado ao termo “alfabetização”. 

Enquanto um indivíduo alfabetizado é aquele que tão somente sabe ler e 

escrever, o letrado é aquele que, associando esses conhecimentos, corresponde às 

demandas sociais e culturais da leitura e da escrita, tem uma compreensão além, é 

capaz de interpretar e compreender o que lhe é exposto. Nessa linha, Soares (2004, 

p. 15) defende que a criação do letramento leva consequentemente à desconstrução 
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da alfabetização, e que ambos os conceitos possuem especificidades próprias, 

modo que: 

 
Letramento [...] – imersão das crianças na cultura escrita, participação em 
experiências variadas com a leitura e a escrita, conhecimento e interação 
com diferentes tipos e gêneros de material escrito – [...] alfabetização [...] – 
consciência fonológica e fonêmica, identificação das relações fonema– 
grafema, habilidades de codificação e decodificação da língua escrita, 
conhecimento e reconhecimento dos processos de tradução da forma 
sonora da fala para a forma gráfica da escrita (grifos da autora). 

 
Ainda, ambos funcionam de modo interdependente e não devem ser tratados 

de forma polarizada, uma vez que 

 
a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais 
de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, 
por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da 
aprendizagem das relações fonema–grafema, isto é, em dependência da 
alfabetização (Id. ibid., p. 14, grifos da autora), 

 

A relação de interdependência entre os referidos não exclui, contudo, a 

existência de indivíduos que participem das práticas letradas da sociedade, mas não 

alfabetizados, e, por óbvio, vice-versa. Isso acontece porque, mesmo destituído dos 

conhecimentos básicos de escrita e leitura, um receptor habilitado pode identificar 

aquilo que lhe é exposto no meio social. Assim, a título de exemplo, pode um sujeito 

ser capaz de associar uma marca, logotipo ou gênero de produtos a uma 

determinada procedência ou empresa, apesar de ser incapaz de ler o respectivo 

rótulo ou anúncio. De mesmo modo, no caso dos alfabetizados não-letrados, é 

possível que se leia o que está exposto, ou mesmo se reproduza na escrita, sem, 

entretanto, compreender ou correlacionar aquele objeto ao contexto social. 

No entanto, o ideal buscado é de que se proveja a alfabetização de um 

discente ao ritmo que lhe é proporcionado também o letramento. Tal expectativa, 

muito embora presente nas diretrizes do plano de educação do país desde anos 90 

(vide PCNs), só passou de fato a tomar formas há muito pouco tempo, pois a 

reforma legal que previa o fim da classe de alfabetização e a ampliação do Ensino 

Fundamental – dando início ao sistema de nove anos, e não mais oito séries, do 

ensino fundamental -, existente desde 2004 (lei nº 3.675/04), só passou a ser 

obrigatória aos estados e municípios após 2010. 

É discutível, pois se todas essas escolas conseguiram desvincular-se desse 

processo de alfabetização histórico e culturamente construído. De todo modo, 
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mesmo fazendo-o, a tal renovação só será refletida nas mais recentes turmas de 

ensino básico em formação, isto é, recorrendo-se novamente ao conceito 

sociológico, aos estudantes da “Geração Z”, nascidos após 1995. 

Em sequência, retomado o conceito de letramento, devemos destacar que a 

habilitação não se refere apenas à escrita e leitura – ou o chamado letramento 

básico -, pois também pode ser compreendido nos âmbitos visual, científico, 

econômico, digital etc., ou ainda no coletivo designado multiletramento, que 

ocorrerem simultaneamente e estão presentes em todos os meios de mídia hoje 

encontrados. Haja vista que o presente trabalho se propõe a dar luzes aos 

conhecimentos das práticas linguísticas e discursivas, ateremos aos tipos que se 

encaixam nas propostas do sistema de ensino a distância e os anúncios 

relacionados. 

Ante o pressuposto de que a comunicação contemporânea é veiculada em 

dois sentidos, aponta Pereira Júnior (2009) que o primeiro, da escrita, teria as 

funções de narração, apontamento, descrição, explicação e classificação, e o 

segundo, das imagens, seria a responsável pelas informações que dispõem e 

caracterizam aspectos do mundo enquanto a linguagem verbal seria aquela que 

orienta o leitor para a informação propriamente dita. 

É nesse panorama que está inserida a linguagem visual, tal qual percebida 

por Kress, que a aponta como a principal construção de comunicação na atualidade. 

Para ele e van Leeuwen (1996), o campo da comunicação visual tem se 

desenvolvido de forma mais expressiva que a linguagem entendida por si só. Assim, 

a cultura global de mídia tem exercido um caráter normalizador para a leitura e 

produção visual, o que nos fornece mais ferramentas para seu estudo. 

O predomínio de imagens na mídia atual tem influenciado um novo conceito 

de letramento que permite o acesso às habilidades visuais, amplia as possibilidades 

pedagógicas e promove o desenvolvimento da capacidade crítica dos discentes no 

sentido de exercitar a reflexão sobre a formação ideológica desenvolvida com a 

composição de estruturas semióticas visuais. O letramento visual transforma uma 

percepção generalizada das imagens enquanto meios de entretenimento sem 

significado ideológico (ALMEIDA, 2009). E apesar de não ser esta a modalidade 

diretamente encontrada nos AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), está 

intrinsecamente ligada ao letramento virtual, pois comunga com este o uso midiático. 
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O julgamento da modalidade visual está relacionado, também, aos 

significados da expressão visual, que consiste em variações de graus, o que resulta 

em várias possibilidades de configurações de modalidade (VAN LEEUWEN, 2005 

apud ORMUNDO, 2007, p.81). No pensamento de Kress (2000), ainda, o letramento 

visual associa as práticas de leitura e escrita num contexto em que o letramento é 

visto como uma prática social permeada por aspectos sociais, tecnológicos e 

econômicos. 

O letramento visual assume, então, a habilidade em interpretar a informação 

visualmente apresentada, partindo da premissa de que as imagens podem ser lidas 

e seus significados decodificados através do processo de leitura. A representação 

visual tem assumido um caráter cada vez mais autônomo ao texto verbal, não mais 

apenas complementar, tendo impressa em si uma mensagem própria. A habilidade 

em compreendê-lo partiria, nesse sentido, das relações de pensar, analisar 

criticamente, criar e comunicar criativamente através dos recursos visuais. 

Em complemento, Kress afirma que as transformações sociais podem ser 

entendidas como revoluções, e que elas tendem a continuar e se intensificar com o 

tempo. Assim, segundo ele, haverá uma releitura do panorama semiótico e social,  

no qual estaria a convencionalidade da linguagem escrita como soberana 

sobrepassada ao conceito de universalidade. Ao fim, ocorrerá a descentralização da 

visão da linguagem escrita, com o deslocamento da centralidade para a expressão 

na comunicação pública e com a abertura de espaço para o estudo de outras 

construções de comunicação então percebidas ou manifestadas. 

Esse conjunto de modos semióticos se envolve no todo da produção e leitura 

de textos, na representação enunciativa e na comunicação, de modo que o interesse 

do produtor implica a convergência de um complexo de fatores, histórias sociais e 

culturais, contextos sociais atuais, inclusive perspectivas do produtor do signo sobre 

o contexto comunicativo. 

Em continuidade a esse processo, está o letramento(s) digital(is), ou 

multiletramento digital, segundo Selber (2004). O teórico defende que os muitos 

programas corporativos e universitários que propõem difundir o Letramento(s) 

Digital(is) falham ao enfatizar o mero aspecto técnico dos computadores e demais 

dispositivos digitais, sem, contudo, abordar de modo crítico as relações de poder e 

aspectos ideológicos que estão subjacentes e influenciam o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Isto não significa que os conhecimentos técnicos sobre 
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as TICs sejam relegados, eles são dispensáveis para que os estudantes possam 

usar corretamente as máquinas e serem aptos a solucionar qualquer problema 

advindo no uso. Por outro lado, segundo Selber (2004), apenas o conhecimento 

técnico não é suficiente para a compreensão das TICs como instrumento de 

interação entre pessoas inseridas em contextos sociais complexos e como artefato 

simbólico capaz de veicular produções textuais hipermidiáticas das mais diversas. 

Nesses termos, Selber constrói um modelo teórico baseado em três 

categorias principais, interdependentes e que se relacionam dinamicamente umas  

às outras: o Letramento Digital Funcional, Letramento Digital Crítico e Letramento 

Digital Retórico, sendo cada uma relacionada a uma habilidade desenvolvida nos 

usuários dos serviços. 

Dito isso, lembremos da multimodalidade contida nas propagandas 

selecionadas, haja vista que envolvem distintos elementos de linguagem na 

transmissão sintetizada do funcionamento do EaD e da oferta de vagas. Exige-se do 

receptor, assim, um mínimo de discernimento para que identifique as circunstâncias 

principais do que lhe é passado: o grau de ensino ofertado, quais os cursos, como 

se funciona a relação tutor-estudante, a duração, os preços e, acima de tudo, como 

poderá ele – o receptor - se inscrever àquilo que acabou de visualizar. 

Assim, embora envolvam informações, em tese, essenciais, os tais 

propagandas abrem margem a uma percepção superficial e errônea do todo, pois só 

apresentam o caráter imediatista do ensino EaD. Ocultam, a título de exemplo, que 

apesar de se estabelecer a distância, esse modelo de ensino exige, tal como o modo 

presencial, a realização de afazeres semanais, trabalhos, a participação em 

avaliações regulares e, principalmente, a aptidão no uso do computador e dos 

sistemas digitais disponibilizados pela instituição. 

Diante da artificialização dessas representações, faz-se indispensável o 

também chamado letramento crítico, no sentido de se haver no indivíduo um senso 

das divergentes visões de mundo, e a habilidade em diferenciá-las e apreendê-las 

na aplicação de cada caso concreto, de forma que 

 
O letramento crítico abrange leituras de conhecimento visando à cidadania. 
Tal conhecimento poderá ser de natureza multicultural, visual, midiática e 
informativa. A noção de conhecimento de multi-culturas e linguagens, a 
profusão de diferentes maneiras por meio das quais informações multi- 
sensoriais (exs.: texto, som, gráfico), podem reproduzir estereótipos 
culturais, constituindo-se em preocupações do letramento crítico. Este 
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empresta a sala de aula como espaço privilegiado para a compreensão da 
diversidade cultural por apresentar uma vasta gama de identificações ativas 
de discentes e docentes, sem perder de vista as relações que estes  
mantêm com a instituição e o mundo macro-social em que se inserem 
(TAKAKI, 2007, p. 221-222). 

 
 

Esse conceito pressupõe a exigência e prática também do professor, que 

precisa estar continuamente em contato com o mundo científico, o que significa sua 

participação em congressos, seminários, encontros de professores e cursos, além 

da sua produção acadêmica a fim de contribuir para a prática pedagógica e a 

consciência crítica dos seus estudantes. 

Não bastasse a comum ausência do cumprimento de tais necessidades, e eis 

uma crítica às propagandas em discussão, indica-se uma extrema facilidade na 

utilização dos serviços, a nível quase fantasioso, de modo que, grosso modo, pode- 

se extrair que qualquer um, em vista de qualquer condição doméstica, nível de 

conhecimento prévio ou domínio do meio tecnológico, poderia se inserir ao regime 

de serviços EaD nos moldes oferecidos pela Eadcon. Assim sendo, essas 

dificuldades poderão ser superadas caso a ementa inicial de cada curso de nível 

superior da Eadcon ofereça ao estudante que irá se inserir nesse modelo de 

educação proposto, a possibilidade de letrar-se digitalmente. 

A partir dessa proposta o indivíduo habilitado é a parte do público-alvo 

estabelecido pela Eadcon que seja multiletrado, todavia, como vimos acima, este 

perfil não é sinônimo do espectador-futuro-discente das propagandas. Esclarecendo 

que o termo multiletramento, conforme Costa (2008) é compreendido como a 

autonomia de gestão do aprendizado e o domínio das habilidades, que relacionando 

à temática em questão, atinem aos recursos do ensino a distância, principalmente  

no tocante ao uso de ferramentas avançadas do computador e à interação que 

deverá ser mantida com os tutores/professores do curso. 

Trata-se, pois, de um conjunto de ferramentas e habilidades que se espera 

que o discente do sistema EaD domine para que possa usufruir de todos os recursos 

contidos nos AVA disponibilizados para a aprendizagem e o aprofundamento nos 

temas curriculares do curso superior a que está matriculado o discente, sendo 

indispensável para a compreensão da grande variedade de tipos, gêneros e suporte 

de gêneros textuais a que estará sujeito. Entre eles, estão o chat, o hipertexto, a 

multimídia, a hipermídia, os banners publicitários, a literatura digital em toda a sua 

diversidade etc. 
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Os conteúdos extralinguísticos assumem papel de grande importância no 

formato digital, em especial o hipertexto, o qual, como bem pontua Coscarelli (2003), 

normalmente associa a enunciado principal a presença de imagens, ícones, marcas 

diversas – como hiperlinks -, barras de rolamento, gráficos, vídeos, animações, entre 

outros. Os hipertextos são, portanto, um meio de conexão entre outros textos, de 

forma a definir uma rede temática que se completa. 

Por essa infinita possibilidade de conexões, a mesma autora lembra que a 

palavra hipertexto fora foi primeiramente usada como uma metáfora para 

conhecimento, uma vez que no pensamento de Lévy (1993) o conhecimento é uma 

rede de relações que se acredita haver entre os constituintes de um determinado 

conceito: 

Quando ouço uma palavra, isso ativa imediatamente em minha mente uma 
rede de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas também de 
imagens, sons, odores, sensações proprioceptivas, lembranças, afetos, etc. 
(LÉVY, 1993, p. 23), 

 

Essa rede tende a se modificar a todo momento, em uma espécie de reação 

em cadeia estimulada por cada novo estímulo provocado à mente do receptador, de 

modo que 

 
O objetivo de todo texto é o de provocar em seu leitor um certo estado de 
excitação da grande rede heterogênea de sua memória, ou então orientar a 
sua atenção para uma certa zona de seu mundo interior, ou ainda disparar a 
projeção de um espetáculo multimídia na tela de sua imaginação. 

 
Não somente cada palavra transforma, pela ativação que propaga ao longo 
de certas vias, o estado de excitação da rede semântica, mas também 
constitui para construir ou remodelar a própria topologia da rede ou a 
composição de seus nós (LÉVY, 1993, p. 24), 

 

Os textos propagandísticos devem trazer clareza quanto ao perfil ideal de um 

estudante EaD, e não vê-lo exclusivamente pela perspectiva do mercado- 

consumidor, esse, deve estar habituado à não linearidade que os textos 

disponibilizados pelo formato sustentam: o texto digital pode sempre se associar a 

links externos, em que um primeiro texto remete a um outro, remetendo o leitor a um 

espaço completamente diferente e que cuja temática vai além do assunto 

inicialmente proposto. 

Mesmo a literatura digital, que, em um primeiro momento, pode parecer um 

obstáculo pequeno, representa outra significativa mudança. Ora, não se pode 
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esperar que indivíduos habituados durante toda a vida à leitura em formato físico, e 

que antes só arriscavam a leitura de anedotas, notícias e artigos curtos encontrados 

na web, adaptem-se de imediato a esse novo formato, passando à feitura de 

atividades virtuais, consulta de bibliotecas digitais e a lidar com gêneros variados em 

frente a uma tela de computador. 

Em retorno ao fato de os discentes terem sido alfabetizados durante um 

período em que o multiletramento não estava em voga e em que a perspectiva de 

letramento ainda começava a ser inserida nas instituições de ensino, temos que ele, 

como indivíduo unicamente alfabetizado pela educação formal ou letrado, ainda 

necessita desenvolver novas habilidades para obter um bom desempenho no ensino 

a distância. 

Tendo em vista que o espectador-futuro discente ora convidado pelas 

propagandas de televisão não é multiletrado, mas pode se tornar um caso seja 

sujeito a um devido projeto didático-pedagógico direcionado, investigamos os 

fluxogramas e as respectivas ementas disciplinares dos cursos EaD a fim de 

responder ao seguinte questionamento: a Eadcon está preparada para receber o 

público-alvo pretendido nas propagandas? Em fato, não. O espectador-futuro- 

discente aquele mesmo ora convidado pelas propagandas e a quem foram ofertadas 

diversas “facilidades” inerentes aos cursos a distância – sem que ao menos fossem 

citadas as habilidades exigidas; o mesmo que sofre dificuldades de adaptação, pois 

fora instruído durante toda a vida por um método educacional distinto, um ensino 

básico não voltado aos instrumentos do letramento ou multiletramento; este, o perfil 

pretendido por essa instituição, figura um papel insignificante nos planejamentos 

didáticos feitos por essa instituição de ensino a distância. 

Exemplo disso fica evidenciado no Plano Curricular (fluxograma) do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Educacional da Lapa (FAEL) 24, parceira 

da Eadcon e responsável pelo ministério das aulas de ensino superior daquela 

instituição: 

 
 
 
 
 

 
24 Faculdade Educacional da Lapa. Modalidade a Distância: Manual do Aluno. Disponível em: 
<http://www.fael.edu.br/manuais/download/manual_2007.pdf> Acesso em: 15 fev. 2012. 
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Apresentamos acima apenas o fluxograma referente ao primeiro ano letivo, 

note-se, que não há qualquer indicação de aprendizado acerca do modo de 

utilização das mídias e do ambiente virtual a que os estudantes serão inseridos. 

Muito além, inexiste previsão curricular do uso da multimodalidade em meio à 

metodologia didática, constatação ainda mais evidente se observa a ementa de cada 

disciplina prevista no primeiro período do referido curso superior: 

 
1º Período 
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO - 40 HORAS 
O homem e sua relação com o mundo: perspectiva filosófica. História do 
pensamento ocidental: concepções, tendências e correntes filosóficas e 
suas implicações pedagógicas. Especificidade da filosofia da educação. A 
formação do pensamento pedagógico brasileiro. A filosofia como suporte 
para a reflexão crítica do educador. 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I - 40 HORAS 
A dimensão histórica do fenômeno educativo. A educação através da 
história da humanidade: dos tempos primitivos ao século XXI. Os grandes 
pensadores educacionais. As teorias pedagógicas e a organização da 
educação no Ocidente. A educação no mundo globalizado e na sociedade 
da comunicação e da informação. 

 
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I - 40 HORAS 
A sociologia como ciência e o surgimento da sociologia da educação. As 
teorias sociológicas clássicas e contemporâneas. A educação como 
processo social e suas relações com a cultura e a aprendizagem de papéis 
sociais. A função social da escola. As relações entre educação e sociedade: 
a natureza e as especificidades dos fenômenos sociológicos e suas 
relações com os fenômenos educacionais. 

 
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I - 40 HORAS 
A perspectiva histórica da psicologia da educação: objeto de estudo, 
objetivos e finalidades. Fundamentos bio-psico-sociais da infância e da vida 
adulta: o desenvolvimento humano nas dimensões biológica, cognitiva, 
social e emocional. A escola como integrante do meio sócio-cultural que 
influencia, interfere e participa do desenvolvimento bio-psico-sócial e  
cultural do ser em crescimento. Características bio-psico-sociais e 
implicações na prática pedagógica. 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS 
Estudo das diferentes concepções de infância sob enfoque interdisciplinar 
considerando a base histórica, biológica, psicológica, antropológica e 
sociológica. Concepções de educação infantil: pressupostos 
epistemológicos e conseqüências metodológicas. Análise do processo 
histórico de constituição da educação infantil no mundo e na sociedade 
brasileira: origem e papéis da creche e da pré-escola. Pressupostos, 
impasses e perspectivas na formação de profissionais de educação infantil. 

 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO - 40 HORAS 
A sociedade do conhecimento e da informação e os novos rumos para a 
educação. Tecnologia como área do conhecimento humano. Aplicações 
tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem: possibilidades, limites 
e perspectivas. Ciberespaço e educação a distância: novos ambientes de 
aprendizagem e comunicação docente. Inserção da tecnologia da 
comunicação e da informação no cotidiano escolar: critérios para seleção e 
utilização de recursos. 

 
 

AÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA I - 40 HORAS 
Relação entre teoria e prática pedagógica. Tendências pedagógicas e as 
respectivas ações docentes. A diversidade e o trabalho pedagógico na 
educação infantil e nos iniciais do ensino fundamental. Transposição 
didático-pedagógica dos conteúdos necessários ao desenvolvimento de 
projetos criativos e experiências diferenciadas. Práticas pedagógicas 
inovadoras e centradas na formação humana. 

 
ARTE E EDUCAÇÃO - 40 HORAS 
A arte como um processo de construção da história e cultura da 
humanidade. A arte como objeto de conhecimento. A arte como 
representação imaginária da cultura. O desenvolvimento da percepção de 
mundo através das diferentes expressões artísticas. 

 
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA I - METODOLOGIA CIENTÍFICA - 
40 HORAS 



87 
 

 
 
 

O conhecimento como compreensão e transformação da realidade. A 
pesquisa científica: conceitos, metodologias e instrumental teórico- 
metodológico. Introdução às linguagens de acesso às diferentes fontes de 
produção da pesquisa educacional. O profissional da educação frente aos 
desafios da realidade atual no campo da pesquisa educacional. O Trabalho 
de Curso (TC) enquanto projeto de pesquisa: normas para elaboração, 
execução e apresentação dos resultados. 

 

As ementas descritas comprovam que em momento algum, durante todo o 

primeiro semestre letivo, é apresentado ao público que se inseriu na instituição 

referida, uma perspectiva de como lidar com os recursos tecnológicos implicados na 

EaD, assim como, não há preocupação em desenvolver habilidades no que tange 

ao(s) letramento (s) afim de sanar as inabilidades – apontadas na pesquisa através 

da observação do público-alvo atingido pelas propagandas – para seguir com um 

curso de nível superior nesse formato. 

Essa pesquisa propõe, diante de tal situação, que se inclua no primeiro 

período/semestre, momento introdutório do discente ao curso EaD, disciplinas que 

contribuam para a formação de um sujeito multiletrado e dotado dos conhecimentos 

teórico-metodológicos necessários para a demanda do curso de ensino superior 

nesses moldes. 

Atentamos que a disciplina Tecnologia da Informação e da Comunicação em 

Educação merece destaque, pois prevê uma espécie de treinamento técnico-digital 

aos estudantes propondo uma breve familiarização das mídias eletrônicas – que não 

segue em períodos posteriores, mas não atentando para as novas necessidades de 

habilidades para lidar com as linguagens eletrônicas. 

Desse modo, vê-se que a ementa é generalista ao tratar dos recursos. 

Ademais, a proposta ementária não menciona uma abordagem acadêmica, mas 

puramente técnica, isto é, refere-se tão somente ao uso instrumental, abandonando 

a ideia de gêneros emergentes fundamentais, além de não atentar ao estudo do 

AVA como um dos mediadores responsáveis pela quebra da verticalização do saber. 

Assim, ao corpo discente não se vislumbra avaliar a mudança de paradigma 

promovida pela educação a distância, onde ele próprio está inserido. 

Destaca-se ainda que, muito embora seja de extrema importância para todo o 

transcorrer do curso acadêmico, à disciplina é destinado um número de horas 

comum, não diferenciado das outras, ou seja, ela é tratada como um mero conteúdo 

introdutório e cuja aplicação em sala é descontinuada nos períodos seguintes. 
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A própria noção de ciberespaço, tão ligada à integração da turma entre si e 

com os demais participantes do ambiente virtual, é apresentada como mero 

conceito, não estando ligada a nenhuma palavras-chave que se refira à 

multimodalidade ou às mudanças nas concepções das técnicas de leitura e escrita. 

Nesse ponto, ao tratarmos de ciberespaço, invocamos a teoria de Lévy (1999, 

p.129), que indica serem “as relações na rede digital universal motivadas por uma 

sinergia de recursos intelectuais, de modo que somente um indivíduo dotado 

capacidade crítica e dominante dos recursos próprios conseguirá se inserir na 

realização dos acontecimentos sociais”. 

Os avanços tecnológicos e da própria internet devem ser incutidos aos 

objetivos da instituição de ensino, para que esta se planeje provendo as condições 

essenciais para o acesso às informações digitais e o devido aproveitamento dos 

conhecimentos lá dispostos, uma vez que o empenho individual de cada estudante 

deve ser considerado em vista da produtividade coletiva: 

 
Para a cibercultura a conexão é sempre preferível ao isolamento. A conexão 
é um bem em si. Como Christian Huitema disse muito bem, é horizonte 
técnico do movimento da cibercultura é a comunicação universal: cada 
computador do planeta, cada aparelho, cada máquina, do automóvel à 
torradeira, deve possuir um endereço na Internet. Este é o imperativo 
categórico da cibercultura (LÉVY, 1999. p. 127). 

 
 

Com a crescente participação da internet no cotidiano e inserção nas diversas 

outras mídias em todo o globo, a cibercultura só tende a se ampliar. Ela, que 

segundo Lévy, tem por finalidade mais o aspecto universal que o total, deve ser 

introduzida aos discentes também no intuito de otimizá-los na obtenção de 

conhecimento, para que se tornem autônomos e possam acessar a esses conteúdos 

não só dos centros do instituto, mas de qualquer computador ou instrumento com 

acesso à rede. 

 
Em resumo, o programa da cibercultura é o universal sem totalidade. 
Universal, já que a interconexão desse ser não apenas mundial, mas quer 
também atingir a compatibilidade ou interoperabilidade generalizada. 
Universal, pois no limite ideal do programa da cibercultura qualquer um  
deve poder acessar de qualquer lugar as diversas comunidades virtuais e 
seus produtos (LÉVY, 1999. p.132). 

 

Tal conceito implica também nas mudanças da própria concepção de leitura, 

em que se deve projetar uma aquisição seletiva da imensa gama de informações 

presentes nos websites. É, assim, novamente inserido conceito da multimodalidade, 
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pois em uma página multimodal poderá o leitor se utilizar de diversos recursos 

distintos, como o áudio e o vídeo, por exemplo, de modo que sua relação com a 

leitura se transforma numa verdadeira experiência de sentidos, não apenas um 

exercício visual. Nessa perspectiva pergunta-se a Eadcon trata-se de um projeto de 

Tecnodemocracia ou Inclusão Acadêmica? 

Fica evidente o fato de a educação a distância corroborar com o conceito de 

tecnodemocracia uma vez que há, nesse formato, disponibilidade técnica – a um 

público composto por milhões de brasileiros – o acesso a informática (informação). 

Quanto ao termo inclusão, desse mesmo grupo de brasileiros, é necessário rever a 

proposta da Eadcon no que tange a sua contribuição acadêmica para a 

descentralização do poder, por meio dessa metodologia EaD. 

 
Sozinho ou com o auxílio de um tutor, o membro da comunidade de saber 
pode estabelecer um projeto de formação. Esse projeto leva em conta as 
curiosidades e as ambições intelectuais da pessoa, seus objetivos 
profissionais em função dos limites de tempo, de lugar e de recursos 
financeiros etc. (LÉVY; AUTHIER, 2000, p.138). 

 

Quando pensamos no conceito de inclusão, associamos diretamente ao 

modelo de ensino a distância por se tratar de um modelo que não relega a uma 

maioria afastada de centros universitários, e permite que pessoas não abastadas 

comunguem de um universo acadêmico que lhe promova um diploma de educação 

superior, em iguais chances aos seus demais. 

Ao se trabalhar com o conceito de incluir, no sentido de educação superior, 

pensa-se imediatamente em educação a distância, pois ela proporciona o 

encurtamento de distância geográfica e social. Mas isso não significa que seja a 

termo um modo de incluir, tendo em vista que toda a problemática já suscitada pode 

promover mais um afastamento do que uma inclusão (além da discussão acima, 

quanto a mercantilização da educação, vide seções 3.2 e 3.3), pois eles ascenderão 

ao ensino superior, mas como observamos na proposta curricular do curso de 

Pedagogia da FAEL/Eadcon em supra, não se contempla a proposta de tornar o 

discente hábil para formar-se com louvor no modelo de ensino acadêmico. 

Em fato, a proposta que identificamos no referido curso preza tão somente 

pelo que poderíamos classificar por uma “tecnodemocracia”, isto é, à possibilidade 

de se ensinar o uso de ferramentas eletrônico-tecnológicas. O conceito se refere a 

modelo de formação unicamente técnico, não preocupado, por exemplo, de formar 
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indivíduos que, no domínio das ferramentas digitais, possam delas utilizar para 

expressar seus próprios ideais, firmarem-se como pesquisadores e agentes do 

saber. 

Sugerimos, pois, que o estudante seja dotado de ambas as habilidades – 

tanto a técnica quanto o desenvolvimento da capacidade analítica e cognitiva – para 

que possa se tornar um indivíduo autônomo e que, no decorrer do curso, seja capaz 

de transformar os conhecimentos adquiridos e se tornar, ao fim, um construtor de 

saberes, e não um mero reprodutor, como se previa no modelo tradicional ora em 

vigor. 

Daí, segundo a perspectiva de Vigostki (1995), um sujeito autônomo é aquele 

capaz de dominar a própria conduta, situação que para ser conquistada exige um 

complexo desenvolvimento das funções psicológicas elementares às superiores, 

caminho que é percorrido via mediação do outro, pelo desenvolvimento da fala, já 

que a linguagem é considerada como o principal meio de aquisição e internalização 

dos signos existentes na cultura. 

O sujeito se torna autorregulado e, faticamente, um multiletrado, no momento 

em que consegue internacionalizar as regras, normas e costumes existentes no 

meio social ao qual pertence e associá-los aos conhecimentos de ordem cognitiva. 

Esse processo é principiado no seu nascimento, pois, desde esse momento, a 

criança já está sujeita a uma cultura e à mediação exercida pela linguagem (fala, 

gestos, etc.) vai controlando seu comportamento de acordo com o que lhe é 

significado (VIGOSTKI, 1995). 

Não muito distante, Paulo Freire (1996, 1999, 2005) defende que o conceito 

de autonomia está compreendido no processo de desenvolvimento do sujeito, na 

medida em que ele passa a tomar decisões conscientes e se capacita a assumir 

uma maior responsabilidade e arcar com as consequências dos seus atos. Para ele, 

a formação de indivíduos dessa natureza se contrapõe ao modelo reproduzido na 

cultura dominante, pois respeita a individualidade, a história de cada um e 

proporciona a aquisição de conhecimentos, ao passo que também considera o que 

já era sabido pelo estudante. 

O professor, como participante do processo de formação, também deve estar 

consciente da sua história, da cultura da qual é representante e adotar uma prática 

pedagógica autônoma. Assim, para que seja capaz de desempenhar seu papel, 

deve possuir não apenas autonomia, mas liberdade de ação, e que a compreenda 
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como necessária ao desenvolvimento de desenvolvimento de práticas educacionais 

mais efetivas, ou seja, visto que os sentidos e significados atribuídos a ela interferem 

em sua maneira de agir (FREIRE, 1996, 1999, 2005). 

Diante de todo o exposto e em vista de a autonomia como um pré-requisito 

quando se trata de incluir academicamente um indivíduo, por através da metodologia 

de educação a distância, verificamos que as referidas propagandas televisionadas, 

assim como, as ementas das disciplinas lecionadas em semestres iniciais – que nos 

serviram de ilustração - não estão preocupadas em demonstrar qualquer concepção 

de inclusão na perspectiva da formação acadêmica propriamente dita ou confundem-

na, portanto, com a pretensa ideia de autodidatismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Este estudo se constituiu como uma tentativa de descrever, compreender e 

analisar os discursos contidos nas propagandas da Eadcon que ofertaram em 

televisão aberta, no ano 2008, cursos de nível superior no formato a distância. 

Atualmente, essas propagandas – que deixaram de ser apresentadas em televisão 

aberta - são facilmente encontradas para consulta no site youtube.com.  Nosso 

intuito de observar o poder representativo da imagem, o poder das mensagens, dos 

procedimentos e recursos nelas utilizados, como cores, linhas, sinais convencionais, 

logomarca, sinestesia, relação entre palavra e imagem e o poder apelativo foram 

estudados aplicando, para isso, os fundamentos da GDV. 

Nosso objetivo primeiro foi descrever a composição visual das propagandas 

selecionadas, para então observarmos quais e como os discursos são transmitidos a 

fim de respondermos às perguntas feitas nesse trabalho. Para tanto, além de 

fundamentarmos esta pesquisa no instrumental teórico-metodológico fornecido pela 

Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2001; 2006), fundamentamo- 

nos no referencial teórico da Análise Crítica do Discurso (ACD), proposto por 

Fairclough (1989; 2001; 2003). 

A problematização que apresentamos neste estudo propõe um passo inicial 

para um maior conhecimento sobre o significado da expansão do ensino superior via 

EaD privada, o que poderá possibilitar um maior embasamento para o estudo de 

outros meios de divulgação e outras instituições de ensino privadas que valem-se da 

metodologia EaD para atrair um grande público e ofertar um ensino em nível 

superior precarizado numa perspectiva mercadológica. 

Consideramos que para atender a perspectiva de inclusão e democratização 

acadêmica é necessário primeiro ofertar educação de qualidade, para isso, a 

Eadcon, deve revisar suas propagandas de divulgação estando atento à 

representação que constrói de seus discentes ao obter o título de nível superior, 

como vimos, profissionais bem sucedidos financeiramente e, facilmente, inseridos no 

mercado de trabalho, a fim de que para atender a expectativa apresentada no 

discurso propagandístico seja reelaborada a proposta curricular de seus cursos, uma 

vez que, vislumbra captar um corpo discente pouco qualificado; trabalhador com 
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longas jornadas e com pouca disposição de tempo e dinheiro; com expectativa de 

adquirir formação acadêmica para se inserir em um mercado de trabalho promissor. 

Foi possível confirmar ainda que o público-alvo que a Eadcon almeja não está 

habilitado a lidar com o ensino a distância nos moldes por ela ofertado, pois o 

público-alvo pretendido, no que tange às habilidades necessárias, não corresponde 

ao perfil ideal de estudante de cursos superiores ofertados no formato EaD, além 

disso, como já dito em supra, a Eadcon não demonstra qualquer disposição em 

sanar as dificuldades que seu público-alvo enfrentará pós-ingresso. 

A análise, conforme a abordagem crítica do discurso, sugeriu que a referida 

instituição enxerga no espectador-futuro-discente um mercado consumidor e, suas 

propagandas, objeto desse estudo, são produtos da manipulação ideológica que 

alimenta a voragem capitalista para criar novos mercados, constituindo as 

representações de acordo com a rearticulação das práticas sociais. 

Desse modo, as questões trazidas neste estudo oportunizaram a reflexão 

sobre a oferta via propagandas televisionadas em massa da  “barateação” 

(intelectual e financeira) do ensino (e não, educação) a distância comercializado pela 

Eadcon. Estamos convencidos de que a EaD pode contribuir para uma crescente 

inclusão social/acadêmica no Brasil, mas para que de fato essa previsão se cumpra 

são necessários olhares destinados a cidadãos e não a mercados consumidores de 

diplomas. 

Não foi intenção desse estudo, esgotar as reflexões necessárias sobre as 

práticas mercadológicas de ensino superior, assim como, não nos debruçamos 

sobre reflexões das possíveis implicações pedagógicas desse modelo. Dentre as 

perguntas suscitadas por essa pesquisa, talvez a mais instigante, que fica para ser 

investigada, seja a que se refere às habilidades necessárias aos estudantes do 

modelo a distância nos moldes ofertados pelas instituições que os convidam, quer 

seja para o cotidiano da sala de aula, quer seja para formação e implementação de 

políticas educacionais. 
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