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“Entrei para a escola já sabendo ler, mais ou menos. A primeira palavra soletrada, inteirinha, foi morfina. A dor de minha mãe aumentava sempre e muito. Dia e noite ela gemia ou cantava. Vivia entre o medo e a esperança. Vinham da Capital algumas ampolas.”
Bartolomeu Campos Queirós

O ato de ler traz em si as marcas das nossas vivências, da mesma forma cada leitura passa a fazer parte de nossas experiências, redimensionando-as.  Assim, o que lemos e como lemos é determinado pelas condições que cercam o ato de ler. Ao soletrar a palavra morfina, o menino/personagem de Bartolomeu Campos Queirós, carrega mais do que um sentido, carrega muito de sua vida, de sua história. 
O que se quer falar aqui é das marcas textuais, como são lidas pelos sujeitos. Porém, ao falar dessas marcas textuais, quero referir-me a uma variedade de aspectos – lingüísticos (no sentido estrito do termo), da estrutura textual, da composição da imagem, discursivos, vivenciais – que ao se relacionarem colaboram com a construção dos sentidos de um texto.
O reconhecimento dessas diferentes marcas são os indícios que perseguirei aqui para refletir sobre as diferentes leituras, feitas por alunos que cursavam a segunda série do Ensino Fundamental em duas escolas públicas do município do Rio de Janeiro, de três mensagens publicitárias. A reflexão que se pretende faz parte de um estudo que buscou caracterizar a influência da mídia no cotidiano de alunos e alunas, observando-a  na relação com práticas pedagógicas diferenciadas, buscando evidenciar se fatores aliados ao trabalho escolar com ênfase na diversidade textual podem relativizar as influências da mídia no processo de formação do leitor crítico.
  Quero entender, com Orlandi (1996), a importância do reconhecimento das condições de produção, do olhar do outro, para o desvelamento dos conteúdos ideológicos. Mas entendendo que se faz necessário o conhecimento dos diversos mecanismos da linguagem, como base para uma reflexão mais crítica. Por isso, pensamos em Marcondes(1992), em especial na sua percepção da importância do conhecimento das regras lingüísticas como fator possibilitador da crítica. 
Não propus uma leitura minha dos textos publicitários para evitar a imposição de um eixo significativo, procurando caminhar pelas próprias leituras feitas pelos leitores e leitoras.

I    Sentidos postos, sentidos revelados nas mensagens publicitárias
A pesquisa motiva-se pela relação dos pequenos leitores com o mundo, em especial com a mídia, fomentadora da chamada sociedade de consumo. Leitores/consumidores, neles é lançada a esperança de uma sociedade menos consumista e mais humana. Instaura-se uma utopia, que, para que resista, mantendo-se como horizonte possível, calça-se em uma possibilidade real. Por isso, levanta-se uma hipótese acerca deste real: vivemos em uma sociedade letrada, e se a escola usa este pressuposto em suas estratégias metodológicas, ou seja, trabalha a leitura como instrumento de apreensão da realidade, e, ainda, de propiciar prazer e encantamento, surge uma possibilidade maior de formação de um leitor crítico, capaz de se contrapor ao consumismo desumanizante.  Por isso, investiga-se dois grupos de alunos que vivem práticas metodológicas de ensino da leitura diferenciadas: enquanto no grupo I busca-se a diversidade textual e a dispersão dos sentidos, no grupo II opta-se por procurar sentidos únicos, oferecendo sempre o mesmo texto para análise.
A investigação da prática indica a revalorização da escola, já que as relações estabelecidas pela sociedade fomentam a distribuição desigual dos bens culturais em diferentes  possibilidades de acesso: a formas de arte, ao material escritos ao próprio código. A limitação desse acesso impede, inclusive, a construção de uma história de leitura, para a qual uma metodologia que distribui o escrito contribui.  Resta-nos pensar como a escola, instituição social de distribuição de bens culturais, pode posicionar-se também como locus de desconstrução ideológica do que é oferecido pela sociedade, em especial, pela mídia.
Bakhtin(1997) nos diz que o desvelamento da ideologia se dá no interior do próprio signo, por meio de disputas de sentido, e  Marcondes(op.cit) traz a idéia de que o conhecimento e a possibilidade de questionamento das regras no interior da linguagem permite uma ação mais efetiva da crítica e nos fala de perto das diferenças de distribuição deste conhecimento, que interfere na condição de resistência.
Através de mecanismos de falso consenso, ideológicos portanto, são constituídos sentidos aos quais nos filiamos (Orlandi, 1998). Pensamos, com Franchi(1992), a linguagem como atividade constitutiva, e com Vygotsky (1987) como instrumento para a formação da mente, ressaltando o caráter de dialeticidade para o qual contribuem as relações entre os sujeitos e entre os sujeitos e a linguagem. Os sujeitos constituem a linguagem, e, ao mesmo tempo, por ela são constituídos, jogo dialético que permite a crítica, o desvelamento ideológico, mas também a manipulação e o assujeitamento. As condições sócio-históricas de constituição da linguagem fazem a diferença e delas a escola pode fazer parte, contribuindo para a compreensão da historicidade dos sentidos. Pode e não necessariamente contribui, por fazer parte do jogo de interdeterminação entre instituições e sociedade. Por isso, concordamos com Belloni (1991: 43) quando afirma que
“A integração da mídia à escola tem necessariamente que ser realizada nestes dois níveis: enquanto objeto de estudo, fornecendo às crianças e adolescentes os meios de dominar esta nova linguagem;  e enquanto instrumento pedagógico, fornecendo aos professores suportes altamente eficazes para a melhoria da qualidade de ensino, porque adaptados ao universo infantil”
É para “juntar vinte códigos e conseguir mais leite, aí eles arrecadam mais dinheiro”: percebendo intenções informativas e mercadológicas.

	Assim, buscando a compreensão das estratégias de leitura das mensagens publicitárias, relacionando-as com as diferentes práticas pedagógicas, oferecemos três textos publicitários para alunos dos dois grupos investigadas, analisando os sentidos por eles atribuídos e sua construção, com especial atenção para a relação posta entre os textos verbais e os não-verbais. 
O primeiro texto publicitário oferecido é uma propaganda da Parmalat, veiculada na contracapa da revista Chiquititas nº 20. Ele é composto por três frases, sendo uma colocada acima da foto de um bebê vestido com uma fantasia de cachorro sobressaindo-se atrás de uma fileira de bichinhos de pelúcia, em azul, onde se lê “Abre alas e um sorriso” (aqui, texto 1), outra posta logo abaixo da fileira de bichinhos com letras brancas um pouco menores onde se lê “A promoção mamíferos de pelúcia vai até o Carnaval”(texto 2), e a última, logo abaixo desta com informações “Troque seus 20 códigos de barra + R$8,00 e aproveite para brincar o Carnaval com seus mamíferos. Informações:0800-550033 e 0800-138880-www.parmalat.com.br”(texto 3). O texto compõe-se ainda do logotipo da Parmalat no canto direito superior, com a inscrição abaixo “Porque nós somos mamíferos.” O fundo da página é laranja, e a imagem compõe-se ainda com serpentinas e confetes “jogadas” sobre a foto.
Os sentidos postos foram cruzados e recortados para uma análise mais abrangente  e ao mesmo tempo, mais objetiva. O primeiro sentido que destacamos se refere à “Promoção Mamíferos de Pelúcia” veiculada nos meios de comunicação pela indústria Parmalat, que determinava a troca de vinte códigos de barra de seus produtos, acrescidos de uma quantia em dinheiro para trocar por um bichinho de pelúcia. Esse sentido é reconhecido por todos os leitores, de ambos os grupos. 
A este, L2 Os leitores serão identificados pela letra “L” seguida de uma numeração, que se refere à ordem em que foram entrevistados. Esse código identifica os leitores em todo o texto. Os leitores 1 a 12 pertencem ao grupo II e os leitores 13 a 22 , ao grupo I. acrescenta uma mensagem informativa, após relacionar as imagens à propaganda televisiva:
“117(psq)  Vamos lá. Primeiro esse aqui. O que você entende deste anúncio?
  118(L2)  Ele é da Parmalat, leite...Os bonequinhos da Parmalat.
  119(psq) Você conhece essa promoção?
  120(L2)  Conheço.
  121(psq) Que promoção é essa?
  122(L2)  O nome?
  123(psq) Você sabe que tipo de promoção, o que a Parmalat está fazendo?
  124(L2)  Sei.
  125(psq) O que ela está fazendo?
  126(L2)  Está vendendo leite.
  127(psq) E aí, o que tem os bichinhos a ver com o leite?
  128(L2)  Aqui, a gente junta três, não, vinte, é, como é o nome que fica aqui?
  129(psq) Rótulos?
  130(L2)  Aí, troca por um desses.
  131(psq) Por um bichinho. Mais o quê você entende deste anúncio?
  132(L2)  Que esses bichinhos são mamíferos.
  133(psq) Hum...são todos mamíferos. E essas coisas aqui? O que tem mais aqui além dos bichinhos?
  134(L2)  Carnaval.
  135(psq) Por que será que tem Carnaval aí?
  136(L2)  Por que eu vi que...é ... eu vi também um anúncio que...é... tava falando que essa promoção ia....ia terminar no Carnaval
  137(psq) Está escrito em algum lugar isto, que vai terminar no Carnaval?
  138(L2) (Demora um pouco, provavelmente procura no texto). Tá.
  139(psq) Onde? 
  140(L2) Aqui.
  141(psq) Lê pra mim.
  142(L2)“A promoção mamíferos  de pelúcia vai até o Carnaval.”

Do grupo II, além de L2, mais sete leitores e leitoras reconhecem esta mensagem: “a promoção mamíferos de pelúcia vai até o Carnaval”. Relacionam a mensagem ao texto e às imagens. L4 e L5 também relacionam, no momento do leitura, ao que eles haviam visto na tevê. Os demais leitores não reconhecem este sentido (L1, L6,  L9, L10), e à exceção de L6, não estão atentos à representação de carnaval atribuída pelos demais leitores aos confetes e serpentinas nas fotos. L 11 também não atenta para a imagem, mas percebe a mensagem na leitura do texto 2. Já L6 atribui um outro sentido ao que percebe na imagem: para ela trata-se de um Carnaval que estão fazendo na propaganda, sem função de informar. L7 também intriga, já que, apesar de ler o texto 2 logo no início de sua fala e reconhecer o Carnaval, diz, ao final que a propaganda queria dizer “desejo boas festas de Parmalat” (entrevista 7, turno 194)
No grupo I, apenas L14 não reconhece a mensagem acima referida, assim como não observa o sentido de Carnaval na composição da foto. Esta mensagem, percebida por 90% dos leitores deste grupo me parece ser a informação trazida pela mensagem publicitária e essa percepção já se traduzia na pergunta “esse anúncio traz alguma informação nova para você?”, feita a alguns leitores de ambos os grupos. É o primeiro sentido atribuído por três leitores do grupo II (L3, L5 e L8) e por dois do grupo I (L13 e L17).
Se o texto acima teve sentidos atribuídos por muitos leitores, o mesmo não aconteceu com primeira frase (texto 1) “Abre alas e um sorriso”, que não foi relacionada aos sentidos atribuídos à mensagem publicitária como um todo também por um número significativo de leitores. No grupo II, seis leitores não atribuíram a ela nenhum sentido (L1, L2, L5,L6, L7 e L12). Dentre os que perceberam um sentido, um identificou com o Carnaval (L3), relacionando ao “abre alas”  dos desfiles das escolas de samba, e L4 relaciona “abre alas” a espaço de tempo. Outros dois leitores (L 8 e L9)  buscam através de trocas em seus termos atribuir um sentido. L8 lê “Abre alas em um sorriso”(entrevista 8, turno 88), trocando a conjunção e pela preposição em e assim como L9, compreendem a expressão como a alegria dos bichinhos ou das crianças ao ganharem um bichinho. L10 e L11 não lêem a frase, não a considerando para sua compreensão do anúncio.
A expressão “abre alas”  guarda sentidos do campo semântico ligado ao Carnaval, não só pela alegoria das escolas de samba (lembrada por L3) tanto pela marcha de Chiquinha Gonzaga. Por isso é interessante o sentido que L4 percebe, de espaço, relacionando-se à música e às escolas de samba, sem que delas se recorde. São os sentidos postos, construídos socialmente e dos quais não temos consciência de origem, tal como afirma Orlandi(op.cit)
Do grupo I novamente só L14 não percebe nenhum sentido. Os demais percebem os mesmos sentidos observados no grupo II. L 13 e L18 relacionam a frase ao Carnaval, o primeiro lembrando a marcha e o segundo, as escolas de samba. L16 lê “Abre alas a um sorriso”(entrevista 16, turno 104), fazendo a troca proposta também no outro grupo, só que com outro sentido, de direcionar para o sorriso. Assim a frase se situa no campo da alegria, tal com o propõe também L17, L20, L21 e L22. Já L19 (que se recorda da música, mas não a relaciona ao Carnaval) e L18 falam de espaço de tempo, já que a propaganda se estende até o Carnaval.
Assim, em relação a esta primeira mensagem publicitária, observamos que um número maior de leitores e leitoras do grupo I apreendem a informação que a mensagem traz, estabelecendo relações entre os textos verbais, os não-verbais e outros textos e informações com os quais dialogam para a constituição dos sentidos atribuídos. Porém, ao pensar na intenção do autor, 50% percebem apenas a função informativa. Já L16 percebe que o caráter informativo se subordina à intenção de vender o produto:

“107(psq) Hum, se diverte. O que você acha que a pessoa que bolou esse anúncio queria que você entendesse... ou queria que você fizesse?
  108-(L16)Ela queria que você entendesse que ia até o Carnaval, que os bonecos iam durar até o Carnaval e pra você  comprar, né, pra arrecadar dinheiro pra Parmalat.
  109(psq)Mais alguma coisa?
  110(L16) Você também pode entrar na página da Parmalat e...  e...pra você ele ... queria dizer que você compra os bonequinhos, aí você ganha. Pra você comprar mais leite Parmalat. Juntar vinte códigos e conseguir  mais leite, aí eles arrecadam mais dinheiro.”
L15 se põe em dúvida “que você comprasse o leite Parmalat? Ou que você participasse do Carnaval com esse bichinho”(turno 96) e acaba escolhendo que deve ser pra tomar mais leite, ainda duvidando: “Só que leite faz mal um pouco, pra você tomar tanto”(turno 100). L18 e L22 percebem a intenção de venda como a mais importante, apesar da visão um tanto ingênua de L22, acredita que a venda seja para a fabricação mais ursinhos e  a L14 não faço esta pergunta e pelas suas falas infere-se que, como ele havia afirmado antes, ele não presta atenção em anúncios e por isso, não conhecia esta promoção, não se interessando por compreendê-la melhor. Afirma que a relação entre Carnaval e a promoção se dava no sentido de brincarmos com os bichinhos da Parmalat no Carnaval. 
Já no grupo II, cinco leitores percebem a intenção de venda, enquanto três percebem a função informativa. À L1 e L4 a questão não é formulada e L6 e L7 atribuem outros sentidos: para o primeiro a mensagem significa que estão comemorando o Carnaval na propaganda e o segundo, como já vimos, acredita que a Parmalat está desejando boas festas. 
Se a intenção informativa se sobrepõe no grupo I, cabe uma reflexão a ser iniciada: sendo as leituras deste grupo mais interpretativas (segundo a concepção de Orlandi, 1996), conseguindo os leitores e leitoras perceber os sentidos dados, serão estes mais afetados pelo mito da informação (Orlandi, 1995)?  
Já o grupo II, que parece ter algumas leituras que não chegam ao nível interpretativo, ou seja, não apreendem os sentidos postos, tem um número significativo de leitores (cerca de 40%) que percebem a função mercadológica da mensagem, enquanto menos de 30% ressaltam a função informativa. Para pensar melhor sobre esta questão, caminharei na discussão das outras duas mensagens, a partir da informação que, dentre os 30% do grupo II, dois leitores, L3 e L12, têm destaque para se pensar esta questão. 
1.2. Ele quer que “trapaceie?”: o conhecimento lingüístico na relação entre o verbal e o não verbal e a possibilidade de desvelamento de sentidos
A segunda mensagem publicitária traz a foto de um bilhete que está sendo apagado por alguém com “liquid paper”. No bilhete se lê “Senhor pai: (apagado)felizmente o seu filho é extremamente (apagado) – social e (apagando) responsável, não cumprindo as normas da escola”. No canto esquerdo, um pouco mais abaixo, um quadrinho onde se lê “A diretoria da escola adverte: Toque Mágico é um produto não tóxico, ótimo para corrigir seus erros. O uso indevido pode causar notas baixas” No canto direito, em um espaço marrom, a imagem do produto, o “Toque Mágico” e no mesmo espaço, a frase “Quem quer corrigir, põe a mão aqui.”
A marca diferencial destacada nesta mensagem reside na leitura do bilhete. Os conflitos surgidos desta leitura levaram a diferentes sentidos que aqui analisarei. Porém, os conflitos só surgiam quando o leitor se dispunha a ler o bilhete, o que não acontece com L 2, L9 e L11, no grupo II  e L14 e L17 no grupo I.   E o que ocorre, então, com os que lêem o bilhete? No grupo I todos os que lêem resolvem o conflito de alguma forma, que surge quando se lê a última oração: “não cumprindo as normas da escola”. Ora, esse trecho vai de encontro ao resto de texto que diz que ele é “responsável e social” e se inicia pela palavra felizmente, indicando que algo bom será expresso. A resolução do conflito neste grupo passa pela compreensão do que estaria sendo “apagado” pelo liquid paper, como o faz L21, que acha estranho o que lê: 
“99(psq) Tá, né? Também tô achando. Vamos tentar entender... O que a gente conclui, o que está acontecendo, o que essa pessoa aqui está fazendo?
100(L21) Tá... tá... é... apagando alguma coisa...
101(psq) O que será que essa pessoa tá apagando?
102(L21) Tá apagando... as coisas, nas coisas, acho que já entendi... Senhor pai, acho que esse aqui é o “i”, infelizmente é extremamente in social, deve ser isso, ir-responsável, não cumprindo as normas da escola.
103(psq) Ah...então estava escrito outra coisa?
104(L21)E ele apagou.
105(psq)E quem apagou?
106(L21) O garoto.”

Ao descobrir os prefixos que foram apagados, revelavam o sentido invertido, transformado. O conflito que permanece é de ordem moral: o menino não pode apagar um bilhete que foi escrito pela professora. Por isso, alguns atribuem a ação da apagar à própria professora, mesmo com a idéia inicial de que  a mão era de menino. Saber a quem pertence a mão determina diferentes sentidos, o que ratifica a idéia de que a relação entre os textos verbais e não-verbais é de indeterminação: neste caso, não é o verbal que faz um recorte de sentidos como o quer Barthes (1990), mas o não-verbal que ao se relacionar com o verbal constitui sentidos. Os que concluíam que a mão era da professora (L16, L18, L20), consideraram que ela havia se enganado, ou “dado mais uma chance” ao menino, como o faz L18:
“100(L18) É... entendi que uma professora escrevendo um bilhete pro pai de uma criança falando que ele fez bagunça na sala, como o André Luiz... aí ela errou umas palavras, e ela está apagando com o liquid paper.
101(psq) Que palavras que ela errou?
102(L18)Felizmente, ela devia ter escrito infelizmente...
103(psq) Felizmente... 
104(L18) É... (Tempo sem fala) Essa aqui eu não tenho a mínima idéia. Ao... e... irresponsável... não cumprindo as normas da escola. Aqui, devia ser extremamente bagunceiro, qualquer coisa assim...
105(psq) Ela se arrependeu e está apagando?
106(L18) Hum, hum.
107(psq) E quem está apagando?
108(L18) A professora.
109(psq) Ela se arrependeu de escrever que o menino era bagunceiro? Será que ela achou que o menino era bonzinho?
110(L18) Não, eu acho que de repente ela teria alguma forma que não acontecesse de novo o que ele fez.”

    Já os que percebiam ser mão de menino (L3 e L12 do grupo II e L13, L15, L19, L21 e L22 do grupo I) repudiavam sua ação, julgando-a. L 15 e L19 relacionam, ainda, o texto do quadrinho à ação do menino: o uso indevido seria o que ele faz, apagar o bilhete da professora, levando-o a tirar notas baixas. São as leituras que aprofundam mais a relação entre os textos que constituem a mensagem.
Enquanto no grupo I 80% atribuem um sentido coerente ao bilhete, no grupo II temos três situações: os que percebem o sentido identificado acima (os dois leitores já citados); os que não lêem o bilhete (L2, L9 e L11) e os que lêem e não entram em conflito (L7, L8) mas percebem a mensagem geral do texto (é um anúncio de liquid paper);  e os que  entram em conflito com a leitura do bilhete, mas não conseguem solucioná-lo (L4, L5, L6, L10). Este último caso leva a alguns equívocos, ou atribuição de sentidos que extrapolam suas possibilidades de sentido. L4 lê o bilhete, aparenta confusão e considera que o objetivo da propaganda é “que fique mais tempo com os pais” (turno 200). L10 ao falar o que entendeu do texto diz o contrário do que leu:
“82(L10) (Lê baixo o bilhete)Esse anúncio quer dizer que o filho não está extremamente social, não está responsável e não está cumprindo as normas da escola, está desobedecendo.
83(psq) Ah, é?
84(L10) É. A escola. E isso daqui é o Toque Mágico, é um programa do Toque Mágico.
85(psq) Hum.. o que ele está falando aí do Toque Mágico?
86(L10) Que ele é muito bom.
87(psq) Bom pra quê?
88(L10) Pra apagar ...caneta, apagar caneta, com liquid paper.
89(psq) Ahn, e quem está apagando aí?
90(L10) A professora.
91(psq) Ela está apagando? Apagando o quê?
92(L10) A folha, que ela errou.
93(psq) Hum...(Tempo sem falas, provavelmente a pesquisadora está esperando novas conclusões) O que você acha que a pessoa que fez esse anúncio quer que você faça?
94(L10) Respeite a escola.”
Provavelmente, uma intervenção feita de forma a ressaltar mais o conflito faria com que ela o resolvesse melhor, já que a pergunta  do turno 91 não fez com que ela o percebesse, surgindo daí a construção do sentido que ela expõe no turno 94. 
Porém, são L3 e L12, que neste grupo são os únicos que “traduzem” o bilhete, que parecem chegar mais próximos de um outro sentido possível, ideologicamente marcado. Ao responder o que a pessoa que construiu aquele texto poderia estar dizendo, L12 se pergunta: “trapaceie?” (turno 207). Mas prontamente retifica: “Não. Usar.”(turno 209), filiando-se ao sentido moralmente correto, negando-se a desconfiar das “boas intenções” da mídia.  L3 parece perceber o objetivo melhor:
“129(psq)Hum, e aí, o que você acha que está querendo dizer este anúncio?
130(L3)(Demora a responder. Lê algumas coisas silenciosamente.) Qual era mesmo a pergunta?
131(psq)O que será que está dizendo isso aí, né. O que será que está dizendo este anúncio. O menino está apagando e mudou as palavras que estavam escritas.
132(L3) Isso que serve.
133(psq) Serve pra isso o liquid paper?
134(L3) É, apagar as coisas erradas ou se você quiser mudar alguma coisa.”
Para que serve o “Toque Mágico”? Para apagar (função informativa da mensagem),  ou transformar (função ideológica da mensagem)? Os leitores do grupo I parecem se ater mais à função informativa (os dez leitores atribuem ao autor do texto a intenção de informar para que serve o liquid paper, e entre eles, quatro pensam também – e primeiro- que a intenção é vender), mas, por outro lado, o conhecimento que demonstram ter da língua permite que resolvam o conflito e possam realizar leituras no nível interpretativo, reconhecendo os sentidos dados. Porém, para alcançar uma leitura mais compreensiva é preciso uma ação da escola neste sentido. O que parece indicado aqui é que o trabalho com o conhecimento em torno da língua precisa ser acompanhado de uma visão crítica de seus instrumentos: para quê servem e a quem podem servir. 
1.3. “O objetivo é que todos comprem a sandália”: a predominância da imagem e a função mercadológica
A análise da última mensagem contribui para essa discussão, porque nela não há o contraditório. Trata-se de um texto composto de uma foto de duas crianças (uma menina que aparenta ser mais velha e um menino); um grande balão de pensamento ocupando quase metade do espaço, contendo uma sandália da marca Bical e um ponto de exclamação; uma frase destacada dentro de uma caixa azul onde se lê “E, na hora de sair...”; e a logomarca da Bical. 
O sentido atribuído a esta mensagem foi praticamente unânime: as crianças pediam a sandália para sair e o objetivo do autor era que comprássemos a sandália. Apenas um leitor de cada grupo (L7 e L17) só reconheceu a marca e o tipo de texto, não esclarecendo quanto aos objetivos do autor e nem atribuindo outros sentidos ao texto. 
Cabe ressaltar a perplexidade de L15, que resiste a aceitar o acento consumista destas mensagens, e assim como o fez em relação à primeira questiona:
      “153(psq) Tá bom, então vamos ver agora o último anúncio. 
154(L15) Ah, que a garota quer uma sandália dessa...
155(psq) Hum...
156(L15) Eu tenho uma dessa, só que não é essa, é dessa marca.
157(psq) É da marca Bical.
158(L15) É que ...da mãe dela... ela tava aborrecida com a mãe porque a mãe dela não queria dar essa sandália pra ela.
159(psq) Hum...
160(L15) Aí ela tá, tá falando: “ eu quero Bical, não sei o quê” (termina a fita) Aí ela quer por que quer a sandália, então deve ter  pedido pro  pai e o pai não queria dar também. Então ela tá falando: “ eu quero a sandália, não sei o quê” Botaram uma sandália e um...
161(psq) Uma exclamação.
162(L15) E um acento de  exclamação e aí eu não estou entendendo muito.
163(psq) Por que?
164(L15) Por que ela está falando?... O que ela está no pé?  Ela está no pé com uma sandália dessas?!
165(psq) Tá?
166(L15) Tá... Ela e o irmão dela.
167(psq) Então o que será que ela quer? Ela quer essa que está no pé.
168(L15) Ah, deve ser de outra marca e ela queria Bical.
169(psq) Ah.... Está entendendo agora, o ponto de exclamação?
170(L15) Tô. É uma pergunta.
171(psq) E quando ela quer a Bical? Em que hora?
172(L15) Agora.
173(psq) Agora? Ponto de exclamação serve pra fazer o quê? Pergunta?
174(L15) Não, pergunta é um que é assim.
175(psq) Interrogação.
176(L15) Esse daí serve pra responder...
177(psq) Quando a pessoa está demonstrando alguma emoção, está com raiva...
178(L15) Tá  pedindo coisa, tá gritando.
179(psq) Isso aí. O que você acha que a pessoa que fez esse anúncio queria que você fizesse ou falasse?
180(L15) Comprasse.
Se ela já tem sandália no pé, porque ela quer outra? A indagação de L15 é absolutamente pertinente e permite que visualizemos a possibilidade de resistência ao consumismo reinante. Acento ideológico que nem sempre é percebido, como verificamos nas análises feitas até então e que se esclarece a partir da discussão deste último texto.
 A pista que quero seguir neste momento para pensar a diferença é a existência de pouco texto explicativo nesta mensagem, o que parece indicar que a função informativa da mensagem relaciona-se diretamente ao texto verbal, tal como afirma Orlandi (1995). A presença de muitos textos informativos nas mensagens anteriores exige que se faça uso de mecanismos de apreensão que privilegiam a estrutura lingüística, valorizando o caráter informativo da linguagem em detrimento, talvez, dos demais sentidos. Até porque os leitores e leitoras parecem perceber muito bem qual a função da publicidade no seu cotidiano. Com a palavra, L16:
“Quer que você pense que sandália... sandália Bical é...é boa na hora de sair. Enfeita. E também quer que você compre ela... Porque todos os anúncios querem que  você compre. Quanto mais os anúncios chamarem atenção, mais ele... as pessoas vão pensar... vão comprar, né? Vão querer comprar, quanto mais chamar atenção, mais vão comprar.”
 
  	Assim, as análises dos anúncios indicam que os alunos do grupo I contam com instrumentos que os permitem significar mais coerentemente os textos, na forma de conhecimentos textuais, lingüísticos e até de sua própria vivência, que possibilitam a resolução de conflitos e atribuição de sentidos dentre os que estão postos. Apoiado em Habermas, Grice e Searle, Marcondes (op.cit) aposta no conhecimento do sujeito como elemento desvelador da ideologia. Afirma a linguagem como forma de ação, baseado na teoria dos atos de fala, considerando que o núcleo do ato de fala é o ato ilocucionário, que indica o fazer algo através do ato. Assim, para sua realização, o ato ilocucionário necessita das condições sociais, institucionais, pragmáticas, estabelecendo uma correlação efetiva com o fazer na sociedade que pressupõe as convenções que determinam esse fazer.
Por meio da teoria dos atos de fala, Marcondes efetiva a ponte entre linguagem e ideologia, buscando uma vertente explicativa do como a ideologia se imiscui na consciência. Para isto, ele recorre aos elementos implícitos, aquilo que não está presente no ato mas o constitui, tal como percebidos nas teorias de Grice e Searle. Tais elementos dariam conta dos fatos considerados extralingüísticos  e sua explicitação resultaria numa análise crítica, com condições de desmascarar a ideologia. Porém, Marcondes observa a limitação da noção de ato de fala em relação à noção de discurso e propõe sua extensão por meio da teoria da ação comunicativa de J. Habermas, que definiria a linguagem “pela comunicação, como um ato comunicativo, uma forma de interação dialógica por natureza”(Marcondes,op.cit:122). 
Trata a linguagem como fator constitutivo da subjetividade, entendendo sua imersão na ideologia que busca a manutenção de um poder dominante, o que parece inviabilizar a crítica. Porém, o autor vê a possibilidade de crítica na compreensão das regras pelo sujeito, dentro de uma concepção de linguagem como diálogo, onde o falante (competente) tem possibilidade de tematização das regras, tornando possível seu questionamento. Aqui cabe uma dúvida: se as regras são convencionadas coletivamente, há espaço para a distorção ideológica? Ao ressaltar que as regras precisam estar disponíveis ao falante para que ele as questione, o autor parece considerar que não há uma distribuição equânime, o que explicaria a ação da  ideologia, que surgiria dessa desigualdade, como um falso consenso, um discurso distorcido, operando no discurso por meio de implícitos.
“É neste sentido que podemos considerar que a ideologia opera no discurso de forma implícita, indireta, (...) Isso significa que a regra embora de origem coletiva deve estar disponível ao indivíduo e portanto pode ser questionada por ele. Ao serem tematizadas, as regras e as práticas, valores, crenças a elas relacionadas, são também relativizadas ao terem sua origem social, cultural explicitada”(Marcondes,1992:125)
A compreensão das regras lingüísticos parece garantir aos leitores do grupo I instrumentos para a leitura interpretativa da mensagem, porém, não são suficientes para o desvelamento ideológico, o que nos leva a pensar, como Marcondes, na necessidade de explicitação de sua origem. 
Os leitores do grupo II nem sempre percebem os conflitos que se colocam, por vezes construindo sentidos fora do leque de possibilidades. Porém, talvez por não aprofundarem a análise lingüística, percebem o significado primeiro de qualquer produção publicitária: a pulsão pelo consumo. E não parece ser por acaso que os que assumem sentidos menos aceitos socialmente estão neste grupo: a contaminação pelo mito da informação e da cientificidade ainda está minimizado, eles parecem sofrer menos os efeitos da linguagem. 
II       Afinal de contas, o “Toque Mágico” apaga ou transforma?

“As palavras eram feitas de pedaços, e cabia à gente juntá-los. No escuro, com linha escura e cautela, eu ia amarrando as letras, somando partes com cuidado, sem pensar na palavra morfina pra não me aborrecer. E minha mãe, cada dia mais mofina, andava sem força para cantar e espantar o pavor.
Eu me lembrava da casa de meu avô e suas paredes cobertas de recados, mas minha cabeça não sabia combinar”
Bartolomeu Campos Queirós
 O menino, assustado com a vida,  junta os pedaços das palavras, costura, com cautela, “amarrando as letras, somando partes com cuidado”, tentando combinar pedaços de palavras com os pedaços de sua vida, encontrando dificuldade, já que sua cabeça ainda nova de menino  não desenvolveu a arte de combinar. 
Tento amarrar, costurando também com cuidado, as minhas palavras aqui tecidas com palavras de outros tantos, tecendo concepções, questionamentos, esperanças. Percebo, afinal, o que Freire(1999) nos ensina: é  preciso ter consciência do inacabamento.
Consciente do inacabamento deste estudo, de onde tantas questões ainda transbordam, preciso recolocar os achados e os ditos. Porque, se assim não o fosse, a análise da leituras teria sido linear, mas não o foi. Precisei, a todo momento, rever as respostas e as minhas perguntas, o meu encaminhamento. E encontrei falas similares nos dois grupos. E então, onde reside a diferença? Reside na possibilidade dos leitores e leitoras do grupo I efetivarem leituras mais interpretativas, ou seja, percebem mais claramente os sentidos ali postos. No entanto, no grupo II, os leitores e leitoras percebem, nas mensagens com mais textos verbais, o sentido posto pela mídia em todas as suas mensagens: o incentivo ao consumo.  
O que podemos indicar a partir do que investigamos é que encaminhar o aprendizado da leitura situando a própria leitura no centro das preocupações, garantindo a análise da diversidade textual, parece propiciar o acesso às regras de funcionamento da língua, tal como constatamos nos leitores do grupo I, pois esse conhecimento (que não se restringe especificamente ao conhecimento lingüístico) foi fundamental para os sentidos postos fossem reconhecidos. Nas marcas de suas leituras tal conhecimento foi explicitado, e garantiu uma reflexão mais profunda do que a que até então havia sido feita. Portanto, se o grupo I reconheceu os sentidos postos, é verdade também que alguns leitores do grupo II puderam atentar para os sentidos implícitos. 
Porém, a reflexão que surge da análise sugere que este conhecimento não é “bom e ingênuo”. Ele carrega as marcas de sua construção histórica e ... ideológica, suportando mitos socialmente construídos e distribuídos, como o mito da informação e o da cientificidade do verbal, aos quais Orlandi(1995) nos apresenta. Uma análise que se quer crítica não pode desconsiderar o movimento dialético entre linguagem-sociedade-escola, no qual a mídia comparece como instrumento formativo e homogeneizador, tal como afirma Belloni (op.cit):
“Enquanto a escola, a família, a classe social, o bairro, os grupos de pares e, às vezes, a religião são fatores de diferenciação das crianças face ao processo de socialização, a escola e a mídia funcionam como fatores de unificação, cuja finalidade é assegurar o consenso em torno de valores e normas supostamente aceitos por toda a sociedade. A escola e a mídia desempenham no mundo atual o papel de guardiães e difusores da síntese hegemônica que é a base do consenso social indispensável à vida em sociedade.”(p.34)
Portanto, a metodologia do ensino de leitura na escola, ao lado da marca do prazer, do atendimento das necessidades contemporâneas por meio da diversidade textual, do questionamento e do falar/ouvir, precisa buscar a compreensão mais ampla dos mecanismos de inculcação ideológica, compreendendo, com L3, que o “liquid paper” apaga, mas também transforma. 
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