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Resumo  
Este trabalho objetiva retratar uma parte dos resultados obtidos após a conclusão de 
uma pesquisa de doutorado cujo foco foi analisar como ocorre a percepção e a 
leitura dos elementos argumentativos, da multimodalidade e da interatividade no 
gênero anúncio publicitário. Os investigados foram alunos do 6º e 7º ano do ensino 
fundamental II, pertencentes à chamada geração Z, de uma escola pública de 
Londrina-PR. Esse público está inserido no atual contexto em que a tecnologia, a 
multimodalidade, a rapidez na transmissão das mensagens e as diversas formas de 
manifestação da linguagem se apresentam de modo intenso no cotidiano. Dessa 
forma, nossa intenção foi investigar se todo esse contexto interfere na leitura 
realizada pelos alunos dessa faixa etária. Para isso, foram utilizados dois anúncios 
publicitários de um mesmo produto, em suportes diferentes: o digital e o impresso. 
Foram escolhidas as propagandas de seguro do Banco Bradesco e, a partir delas, 
um questionário interpretativo foi organizado, abordando diversos aspectos ligados à 
argumentação. Considerando as respostas fornecidas pelos estudantes, podemos 
perceber que a convergência de imagem e palavra ainda é o principal elemento de 
construção de sentidos e de compreensão da intencionalidade da propaganda, para 
esse público, principalmente quando se trata do suporte impresso.    
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Introdução  

As mudanças sociais propiciam o surgimento dos novos meios de 

comunicação, constituídos, cada vez mais, da mistura de linguagens e, por 

consequência, as manifestações textuais encontram-se permeadas por diversos 

modos de significação que levam à construção de sentidos. Tais características 

estão, de fato, interligadas ao processo de leitura e interferem na construção de 

sentidos dos mais diversos gêneros textuais. Conforme afirma Santaella (2005, p. 

28) “Desde a revolução industrial e, mais recentemente, a revolução eletrônica, 

seguida da revolução informática e digital, o poder multiplicador e o efeito 

proliferativo das linguagens estão se ampliando enormemente”. Dessa forma, exige-

se do leitor, independentemente da situação comunicativa ou nível escolar, novos 

letramentos, uma vez que o preparo para a leitura da palavra, da imagem, do som, 
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do movimento, das cores e da junção de todas essas linguagens é uma necessidade 

no atual cenário.  

A denominada Geração Z (Z de Zapping - zapear), termo inglês 

utilizado para telespectadores que mudam frequentemente o canal de televisão, é 

composta pelos nascidos entre 1992 a 2010. Também são conhecidos como 

centennials. Segundo Freire Filho e Lemos (2008, p. 17), “garotos e garotas da 

Geração Z, em sua maioria, nunca conceberam o planeta sem computador, chats, 

telefone celular. Sua maneira de pensar foi influenciada desde o berço pelo mundo 

complexo e veloz que a tecnologia engendrou. ” 

Nesse sentido, embora a chamada geração Z tenha maior contato 

com os novos formatos textuais, com a tecnologia e com o rápido acesso às 

informações esse fato não está necessariamente ligado a uma melhor capacidade 

de leitura textual do alunado, uma vez que estratégias cognitivas exigidas na leitura 

de palavras, imagens, som, luz, cores, fontes e a junção de todas elas são diversas 

e precisam ser treinadas. Quando adentramos no universo dos textos cuja 

intencionalidade é convencer e levar o leitor, provável cliente/consumidor, à ação de 

compra, as escolhas composicionais são ainda mais estratégicas, como no caso dos 

anúncios publicitários, corpus escolhido para este trabalho. Para Sampaio (2013), o 

poder desse gênero, o da propaganda, é inquestionável, pois ela 

[...] seduz nossos sentidos, mexe com nossos desejos, revolve 
nossas aspirações, fala com nosso inconsciente, nos propõe novas 
experiências, novas atitudes, novas ações. Por mais defesas que 
possamos construir, por mais barreiras que levantemos, sempre há o 
anúncio que fura o cerco, o comercial que ultrapassa os muros, a 
ideia que interfere em nossa vontade (SAMPAIO, 2013, p. 8).  

 
Ainda nessa direção, podemos mencionar a relevância dos suportes 

no processo de leitura dos textos, uma vez que, segundo Marcuschi (2008, p. 174), 

“o suporte não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele” e “é imprescindível 

para que o gênero circule na sociedade e deve ter alguma influência na natureza do 

gênero suportado”. No caso dos anúncios publicitários, o suporte papel impresso, 

bem como sua composição são significativos na compreensão e na interpretação 

dos elementos argumentativos. Nesse quesito da persuasão, apresentam-se, de 

modo especial, os elementos imagéticos. Para Joly (1996, p. 71), [...] a imagem 

publicitária, com toda certeza intencional, portanto essencialmente comunicativa e 
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destinada a uma leitura pública, oferece-se como o campo privilegiado de 

observação dos mecanismos de produção de sentido pela imagem”.  

Atrelando toda essa discussão com o ambiente educacional, os 

documentos oficiais alertam para as novas conformações sociais e orientam um 

trabalho em sala de aula que vá ao encontro das necessidades sociais em termos 

de práticas de linguagem. Ou seja, em especial as aulas de Língua Portuguesa, 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, “[...] devem 

garantir que as crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens, 

reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é 

amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas (BRASIL, 2013, p. 93). 

Além disso, orientam o trabalho com as propagandas e outros gêneros envolvendo 

as múltiplas linguagens como necessidade de aprendizagem.   

Assim, colocam-se como objetivos deste trabalho: apresentar alguns 

dos resultados obtidos acerca da construção dos sentidos, do reconhecimento da 

intencionalidade, bem como das linguagens que mais chamaram a atenção do leitor 

nas propagandas em suporte impresso.  

 

Metodologia  

Em termos metodológicos, este trabalho enquadra-se como uma 

pesquisa descritiva, com finalidade aplicada, ou seja, aquela que almeja ações 

práticas, visando solucionar, ou ao menos, propor ações para uma determinada 

realidade. Quanto à abordagem, sua classificação é qualitativa, uma vez que 

pretende aprofundar análises, buscando os motivos dos acontecimentos e dos 

resultados, levando a novos saberes e informações. Quanto aos procedimentos 

técnicos, nossa investigação classifica-se como de campo, pois, segundo Fontelles 

et al. (2009), esse procedimento visa efetuar uma coleta de dados que possibilite 

responder a determinados problemas com o propósito de compreender a realidade 

em que acontecem.  

Nesse sentido, os dados que serão apresentados foram obtidos por 

meio de uma atividade interpretativa, aplicada com alunos do 6º e 7º anos do ensino 

fundamental II, de uma escola pública e estadual, na cidade de Londrina, no Paraná. 

Esse nível educacional foi escolhido, considerando que os alunos dessa faixa etária 

compõem o início de um novo ciclo educacional e, portanto, permitiria constatar se 

houve previamente um trabalho, nos anos anteriores, com o gênero publicitário. 
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VAI QUE...   

Muita gente não faz seguro porque 
acredita que nada vai acontecer. Ou 
se acontecer, vai acontecer com 
outro. Mas vai que... 
Por isso, a Bradesco Seguros pensa 
diferente. Imprevistos podem 
acontecer. E fazer um seguro é a 
melhor maneira de lidar com eles. 
Faça um seguro da Bradesco 
Seguros. Vai que... 
Fale hoje mesmo com o seu Corretor 
ou vá até uma Agência Bradesco. 
bradescoautores.com.br 
VAI QUE...  

 
 

Além disso, constantemente as orientações educacionais da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), direcionam competências específicas para o trabalho com os 

gêneros, de modo conjunto com os dois anos escolares, ou seja, mesmos objetivos 

e habilidades a serem desenvolvidas.  

Para a realização das atividades aplicadas em sala, inicialmente, os 

alunos foram colocados frente a toda a teoria envolvendo o gênero anúncio 

publicitário: suas características, formas de manifestação, evolução, linguagem, 

intenções e contato com vários exemplos. A partir disso, foram aplicados dois testes 

de interpretação, respeitando os suportes no qual estavam inseridos:  o digital e o 

impresso. O corpus selecionado foi composto por duas propagandas de um mesmo 

produto, no caso a do Bradesco Seguros, uma em versão impressa, envolvendo a 

linguagem verbal e a imagem; e o outro teste envolvendo modos adicionais de 

significação como som, luz, movimento, interatividade. Para o presente trabalho, 

especificamente, traremos alguns dos resultados obtidos com a interpretação da 

propaganda em suporte impresso. A seguir, a propaganda analisada:   

 

 

Fonte: Disponível em: 
<http://resenharteunifacs.blogspot.com.br/2013/04/br
adesco-seguros-vai-que.html>. Acesso em 09 jun. 
2016. 

Essa peça foi divulgada no segundo semestre de 2010, em jornais e 

revistas de grande circulação nacional e fazia parte de um conjunto de três 

propagandas. Todas aplicaram conhecimentos da sabedoria popular para enfatizar a 

presença dos imprevistos na vida dos indivíduos, além do uso de uma linguagem 

leve, bem-humorada, juntamente com o bordão “Vai que...” utilizado em sociedade 

pelos indivíduos nas mais diversas situações, em especial, nas ocasiões em que é 

necessário cautela. Após a coleta, os dados foram organizados em categorias que 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

pretendiam: explicitar a relevância das linguagens na identificação do produto 

anunciado; os elementos argumentativos que mais se destacaram; a avaliação da 

junção de linguagens como fator facilitador da identificação da intencionalidade. 

 

Resultados e Discussão   

Agora procederemos aos principais resultados obtidos com os dados 

coletados, conforme descrição da categorização na seção anterior. Com relação à 

identificação do produto anunciado, no suporte impresso, 96,29% dos alunos 

pesquisados, 26 participantes, identificaram o produto oferecido. Fato que não 

ocorreu com o teste no suporte digital, envolvendo o mesmo produto, porém 

composto por elementos multimodais e interativos. No quesito identificação do 

público alvo, também não houve problemas com relação à compreensão, pois 100% 

das respostas apontaram o “público em geral” e esse, de fato, era o foco da 

propaganda.   

Com relação ao elemento que mais atraiu o público pesquisado, 

conforme gráfico a seguir, a placa, seguida pela expressão “Vai que” foram os 

componentes mais lembrados. Na ordem de relevância, os alunos indicaram a 

imagem como terceiro recurso, embora placa e imagem façam parte do mesmo 

grupo de significação e manifestação de sentidos, ou seja, o imagético.  

 

Fonte: A própria autora. 

Com base nesses resultados, inferimos que, para a maioria desses 

leitores, o signo imagético é o mais relevante, pois a força expressiva do signo não 

verbal é inquestionável, conforme mencionamos na teoria deste trabalho por meio 

das colocações de Sant’Anna (2005) e Joly (1996). Para Kleiman (2005, p. 48), “ não 

é apenas a linguagem verbal que contribui para o sentido; a imagem se tornou uma 

forma de expressão e de comunicação muito poderosa”.   
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Nesse sentido, outro questionamento, em termos composicionais 

investigava o que havia contribuído, de modo mais significativo, para o 

reconhecimento da intenção da propaganda: palavras ou imagem e os resultados 

apontam novamente a junção das linguagens como o principal meio de 

reconhecimento: conforme dados a seguir:   

ELEMENTO 

RESPONSÁVEL 

Nº DE 

RESPONDENTES 
JUSTIFICATIVAS 

imagens 11,53% (3 alunos) 
(Aluno 13 - 6º) “Foi importante para deixar todo mundo 

ligado que imagem vale mais que cinco palavras”. 

palavras 23,07% (6 alunos) ( (Aluno 12-7º) “Por que faz a pessoa querer comprar”. 

ambas 
65,38% (17 

alunos) 

(Aluno 12-6º) “As duas porque se fosse só imagem ou 

só palavras não convenceria tanto”. 

(Aluno 07-7º) “os dois, porque a imagem deu para 

entender que era sobre transito e as palavras para 

saber de vez do que se tratava o anúncio”. 

Fonte: A própria autora. 

Tais constatações nos levam a afirmar que para o público 

investigado, a estreita relação entre imagem e texto é essencial na construção das 

significações. Para Joly (1996, p. 121), “[...] As imagens engendram as palavras que 

engendram as imagens em um movimento sem fim”. Ainda nessa direção, Santaella 

(1996, p. 275) declara que “Há certas coisas que só a escrita pode dizer; outras, só 

a imagem; outras, só o silêncio, que também é uma forma de linguagem, pode 

expressar. Nenhuma linguagem, nenhum processo de signos é absoluto ou auto-

suficiente”.  

  Considerando o caráter polissêmico das imagens, a palavra vem 

como forma de clarificar as reais intenções do texto. Nesse sentido, atrelando ao 

ambiente escolar, fica evidente a necessidade de desconstruir as linguagens 

presentes nos anúncios publicitários tanto em suporte impresso quanto em suporte 

digital, como mostram os demais dados da pesquisa realizada, para que o aluno 

consiga perceber as diferentes significações que surgem dos variados modos 

aplicados e dos significados emanados por cada um deles.    

 

Conclusões  

Conforme mencionamos no início deste trabalho, tratamos de alguns 

dos resultados obtidos com os testes aplicados para investigar o processo de 

interpretação, reconhecimento e construção dos sentidos realizado por alunos do 

ensino fundamental II frente a anúncios publicitários veiculados em diferentes 
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suportes. Com todo a pesquisa, de forma geral, percebemos que, no suporte 

impresso, nos anúncios que envolvem a linguagem verbal e a imagética, a junção 

desses modos é classificada como mais completa, porém exige dos leitores uma 

apreciação minuciosa desses elementos composicionais, uma vez que um 

complementa o sentido do outro. 

 Embora a identificação da intencionalidade e dos principais 

objetivos seja algo mais comum aos leitores de forma geral, quando se trata de 

anúncios em suporte impresso, construídos com palavras e imagens, esse gênero 

exige atenção e preparo dos alunos para a real compreensão das intenções, dos 

significados e dos jogos semânticos realizados. Tudo isso porque as propagandas 

não apresentam nenhum elemento composicional de modo aleatório, tudo é 

pensado estrategicamente.    

Portanto, embora os alunos envolvidos nesta pesquisa estejam 

imersos em uma realidade na qual os textos multimodais estejam sempre presentes 

no seu cotidiano, nem sempre a interpretação textual é clara e fácil de ser executada 

no ambiente escolar e fora dele. Cabe ao professor de língua portuguesa oportunizar 

ao aluno, em sala de aula, o contato com os maios variados textos, a fim de prepará-

lo para as reais situações de leitura, tornando-o um leitor crítico e ciente das 

estratégias linguísticas e imagéticas de convencimento.   
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