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RESUMO 

Este trabalho relata uma experiência em sala de prática de leitura e produção de 
texto, utilizando o gênero publicitário, presente em diversos espaços percorridos pelos 
alunos em seu cotidiano, inclusive o escolar, aplicada aos estudantes do 7º ano E do 
ensino fundamental da Escola Estadual Dom Bosco, de Corumbá – MS. O tema da au-
la foi “ O texto publicitário”. Primeiramente, fora m dadas aos alunos, levando-se em 
conta o que já sabiam, informações sobre o que é um texto publicitário. Após isso, os 
discentes tiveram acesso a exemplos de textos do gênero em questão, reconhecendo e 
analisando as características presentes neles. Em seguida, foi iniciada uma discussão 
com os educandos a respeito dos problemas existentes em sua escola. Sob a orientação 
atenta do professor, os alunos chegaram a um consenso e elegeram a conservação da 
limpeza do ambiente escolar como a principal problemática existente. Na sequência, 
foi proposto aos alunos que, a partir do conhecimento adquirido na aula, fizessem 
uma campanha publicitária, construindo um texto do gênero para a conscientização 
dos colegas quanto à problemática apresentada. O que se pode observar neste traba-
lho é que, a partir do momento em que os estudantes se sentiram atores principais da 
campanha, empenharam-se em realizar a atividade e, principalmente, pode-se perce-
ber que, ao mesmo tempo em que eles foram os publicitários, também se sentiram pú-
blico-alvo, pelo fato de que estavam falando de uma situação cotidiana da qual eles 
mesmos faziam parte como coparticipantes da problemática. Desta forma, compreen-
de-se que a linguagem é “uma atividade interacional, constitutiva dos sujeitos que a 
praticam, mas também constituída por estes mesmos sujeitos e esta mesma prática” 
(GERALDI, 1986). O aluno, portanto, escreve na escola para um público real que tor-
na o ato de escrever cheio de sentido já que o público-alvo é concreto e faz parte do 
seu cotidiano. A prática de produção de textos, mais do que uma competência que de-
ve ser dada pela escola, torna-se, assim, uma incentivadora à reflexão do ser enquanto 
participante ativo do processo de interação social. Não se ensina por acaso, não se 
aprende por acaso. O ensino e a aprendizagem devem convergir para um objetivo 
único: o de formar leitores e escritores críticos, transformadores de sua realidade, sen-
tindo-se grandemente responsáveis pelo processo. Foi nesta perspectiva que a aula foi 
pensada, para o aluno autor e o professor mediador. A língua só faz sentido se contri-
bui para que o ser sinta-se participante ativo da sociedade, e não mero observador, à 
margem do processo direcionado por uma classe dominante. É através da linguagem e 
pela intervenção consciente e embasada do professor, na escola, que se pode efetivar a 
prática de produção de textos “na escola” e não “para a escola”, como se o aluno tives-
se que desenvolver sua escrita para um sujeito irreal. 
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1. Introdução 

A necessidade de dar sentido ao ensino de língua portuguesa, sa-
bendo-se do seu papel na construção dos saberes necessários à produção 
significativa de texto, tem sido discutida há muito por especialistas. Não 
distante, os Parâmetros Curriculares Nacionais reafirmam a importância 
de práticas pedagógicas em sala de aula que deem sentido ao ato de ensi-
nar e, consequentemente, de aprender. 

As aulas de língua portuguesa, neste contexto, devem conceber a 
aprendizagem da língua não simplesmente como o domínio das normas 
gramaticais, mas, em especial e determinantemente, como a capacidade 
de produzir textos diversos com o intuito de interagir no mundo de forma 
consciente e competente, não só no que diz respeito à compreensão das 
informações que chegam ao estudante, como também nas que dele saem 
para ganhar sentido no outro e para o outro. 

Este trabalho apresenta um relato de experiência com alunos do 7º 
ano do ensino fundamental, a partir de uma experiência de aprendizagem 
do gênero texto publicitário, considerando-se que “a linguagem é uma 
atividade interacional, constitutiva dos sujeitos que a praticam, mas tam-
bém constituída por estes mesmos sujeitos e esta mesma prática”. (GE-
RALDI, 1986) 

A prática de produção de textos, mais do que uma competência 
que deve ser oportunizada pela escola, torna-se, assim, uma incentivado-
ra da reflexão do ser enquanto participante ativo do processo de interação 
social. Não se ensina por acaso. Não se aprende por acaso. O ensino e a 
aprendizagem devem convergir para um objetivo único: o de formar ci-
dadãos críticos, transformadores de sua realidade, que se sintam respon-
sáveis por esse processo. 

A escola pública em que as atividades referentes a este relato 
aconteceram é uma escola tradicional da região, fundada por um religio-
so de grande importância social na cidade, que atende a alunos do ensino 
fundamental e do ensino médio nos três turnos e possui uma clientela 
composta por estudantes oriundos de diversos pontos da cidade e perten-
centes a diferentes classes sociais. O prédio é pertencente a uma entidade 
religiosa católica que mantém um convênio com a rede estadual de ensi-
no. 

Trata-se de uma escola que, até por conta de sua origem, possui 
um formato puramente tradicional, não só nas questões relativas à (in)-
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disciplina quanto nas práticas pedagógicas de muitos professores em sala 
de aula. A turma em que foram realizadas as atividades de aplicação é do 
sétimo ano do ensino fundamental e é formada por alunos com acentuada 
defasagem idade-série por causa das reprovações acumuladas e possui 
um aluno especial, tendo, por isso, um número menor de estudantes que 
as outras turmas. 

As atividades foram organizadas em uma sequência didática liga-
da ao gênero texto publicitário e desenvolvida durante algumas aulas, de 
acordo com o andamento, a partir das respostas obtidas pelo professor 
aos estímulos apresentados. Trata-se de uma prática de sala de aula com 
certeza comum entre alguns professores de língua portuguesa, que pre-
tende levar o educador a refletir sobre a produção de texto na escola e 
não para a escola. (GERALDI, 1986) 

Pela composição aqui apresentada desta turma do 7º ano, levando-
se em conta a apatia, desinteresse e limitações da maior parte dos alunos, 
faz-se urgente que o professor consiga estimular os estudantes, fazendo 
com que estes se sintam atores principais de uma campanha em prol da 
escola. Os alunos foram os publicitários e ao mesmo tempo o público-
alvo, por se tratar de uma situação cotidiana da qual eles mesmos faziam 
parte como autores do problema apresentado e como a própria solução 
para tal situação. 

Desta forma, a escola, além de fazer parte de uma ação importante 
do processo educativo, ainda que indiretamente, resolve um dos seus 
problemas: o número insuficiente de funcionários para a manutenção da 
limpeza do ambiente. A unidade escolar possui uma estrutura física 
grandiosa, e a colaboração dos alunos no que diz respeito a sua conscien-
te postura acaba sendo uma atitude parceira da escola na resolução de al-
guns de seus problemas estruturais. 

Dentre a diversidade de textos que os gêneros do discurso nos ofe-
recem, nos prenderemos aqui ao texto publicitário, por ser parte dos con-
teúdos programáticos e corroborar com o contexto escolar a partir de su-
as necessidades previamente observadas pelo professor. 

 

2. O texto publicitário 

O texto publicitário é um gênero textual, como outros textos, mas 
ele em especial, que possui um caráter intencional muito forte por trás 
das informações verbais e não verbais presentes no discurso próprio da 
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linguagem da propaganda. Sua eficácia resulta da junção de vários fato-
res, desde o psicológico ao das várias técnicas de persuasão que a língua 
oferece para a construção de sentido, como as figuras de linguagem, os 
verbos no imperativo, pronomes, frases curtas e diretas, dentre outras. 

Segundo Brown (1971), para ganhar eficácia no convencimento 
do leitor, o publicitário utiliza-se de mecanismos, tais como estereótipos, 
não só linguísticos como de imagem, que criam verdades consensuais, 
substituição de nomes, para amenizar e/ou destacar, apelo à autoridade, 
afirmação, repetição e criação de inimigos. Levando-se em conta sempre 
os objetivos que o escritor tem em relação ao seu público-alvo. 

A partir desses conceitos, é importante dizer que a produção tex-
tual proposta neste artigo não é a construção da publicidade de determi-
nado produto, mas uma campanha publicitária que tentará chamar a aten-
ção do leitor para a importância da conscientização das pessoas relativa à 
convivência em grupo e aos cuidados com o meio ambiente, em especial, 
o espaço escolar. Para isso, serão necessários argumentos. 

Abreu (2001) diz que “argumentar é a arte de convencer e persua-
dir. Convencer é saber gerenciar informação, é falar à razão do outro, 
demonstrando, provando. Etimologicamente, significa vencer junto com 
o outro (com + vencer) e não contra o outro. Persuadir é saber gerenciar 
relação, é falar à emoção do outro. A origem dessa palavra está ligada à 
preposição per, por meio de, e a Suada, deusa romana da persuasão. 
Significava fazer algo por meio do auxílio divino”. 

Embora estejamos falando de um texto publicitário e não de um 
texto dissertativo-argumentativo tradicional, a argumentação é de extre-
ma importância. É claro que com as peculiaridades inerentes a esse gêne-
ro. Além da linguagem verbal, as imagens também deverão fazer parte 
do repertório argumentativo do estudante, sendo esta, talvez, um dos 
elementos mais interessantes para a chamada de atenção que se pretende. 
Afinal de contas, o público-alvo da atividade compreende crianças e ado-
lescentes que, como sabemos, na atualidade, são significativamente visu-
ais, icônicos. 

Não se pode deixar de lado também a questão ideológica da pu-
blicidade. Fiorin (1988), diz que “ideologia é uma visão de mundo, e que 
essa visão é muito variada, pois se forma a partir das diversas classes so-
ciais que existirem. Apesar dessa diversidade de ideologias, a que pre-
domina sempre vai ser a da classe dominante”. Isso é uma informação re-
levante para os alunos, mesmo sendo a publicidade trabalhada por ele, 
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neste caso, uma publicidade mais voltada para uma campanha de consci-
entização. 

É, portanto, “a classe dominante, com suas crenças, convicções e 
forma de entender o mundo num dado momento histórico, que determina 
a linguagem publicitária”, de acordo com o que afirma Sandmann (1997). 
Não obstante, o aluno leitor de um texto de publicidade necessita perce-
ber todas essas peculiaridades que se escondem por trás desse gênero de 
texto, a fim de que a compreensão se aproxime do mais esperado nível de 
entendimento, para posterior produção de tal tipologia. 

Peninon (1976), diz que 

ao se analisar uma linguagem publicitária, devemos levar em conta 
todo o conjunto no qual estão inseridas as imagens e proposições que se iden-
tificam com algo, remetendo-nos a um produto, a um serviço, a uma marca ou 
a uma instituição determinada. Essa mensagem pode partir da linguagem, da 
imagem ou de ambos. 

Nesta conjuntura, é óbvio que o professor, enquanto mediador do 
processo de ensino e de aprendizagem, tem papel preponderante na ori-
entação do aluno quanto às percepções necessárias para uma correta aná-
lise de uma tipologia textual. 

A escola tem um papel relevante para a formação do hábito de lei-
tura e, consequentemente, a capacidade de interpretação desta leitura. 
Quando o professor é comprometido com um processo de leitura para a 
transformação educacional, o próprio cotidiano oferece elementos que 
irão proporcionar esta prática, de forma que o educando esteja capacitado 
para compreender o mundo que a ele se apresenta verbalmente ou não-
verbalmente. 

Sobre a linguagem verbal e a não verba, Cavalcante (2010), diz 
que 

A produção dessas linguagens constitui atividade interativa altamente 
complexa de produção de sentidos que se realiza, evidentemente, com base 
nos elementos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, 
mas que requer não apenas a mobilização de um vasto conjunto de saberes 
(enciclopédia), mas a sua reconstrução e a dos próprios sujeitos – no momento 
da interação verbal. 

Não se pode deixar de destacar aqui que, no caso deste trabalho 
desenvolvido para e pelos alunos, e levando-se em conta os objetivos do 
professor, as informações acerca da tipologia textual em estudo foram 
passadas de forma simples e concreta, a fim de que os educandos pudes-
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sem assimilar mais facilmente o conteúdo e sabendo-se que existirão ou-
tros momentos de trabalho com o texto publicitário na trajetória escolar. 

 

3. O desenvolvimento das aulas (sequência didática) 

Primeiramente, foram apresentados textos para que os alunos ob-
servassem a predominância da linguagem e construíssem junto com o 
professor, uma abordagem das principais características do gênero, tais 
como recursos visuais e linguísticos, frases curtas e concisas, palavras 
carregadas de significação, adjetivos, verbos no imperativo, construções 
sintáticas, linguagem figurada, gírias, regionalismos, neologismos, entre 
outros. Para isso, foram utilizadas, é claro, propagandas diversas: produ-
tos de beleza, de limpeza para casa, campanhas publicitárias de promo-
ção da cidadania, de cuidados com a saúde, entre outros. Neste momento, 
a observação e a troca de experiências através da oralidade foram materi-
ais necessários para a aula. Além disso, todas as propagandas foram ex-
postas no projetor, para tentar manter o máximo possível os elementos 
necessários para se compreender a proposta. 

Num segundo momento, também coletivamente, ainda observan-
do as propagandas, o professor foi direcionando perguntas em relação 
aos diferentes textos publicitários apresentados: 

− Quem é o responsável pelo anúncio? 

− Qual o produto anunciado? 

− Qual é o objetivo comunicativo? 

− Qual o público-alvo? 

− Quais as principais estratégias de convencimento? 

− O que as imagens têm a ver com o produto oferecido ou o tema 
da publicidade? 

− Por que foram usadas determinadas cores? 

− Por que as pessoas foram apresentadas com tais características 
físicas? 

− Qual a necessidade de se fazer tal campanha publicitária? 

Vale lembrar que o direcionamento da análise, feito através das 
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perguntas elaboradas pelo professor, é passo importantíssimo para que se 
chegue aos objetivos desejados, não como uma tentativa de tolher a cria-
tividade do aluno ou algo desse tipo, mas como uma mola mestra do en-
sino no contexto apresentado. Isso tudo foi apresentado oralmente e por 
escrito. 

No terceiro momento, o professor sugeriu aos alunos que elencas-
sem problemas existentes na escola que, na visão deles, são causados por 
falta de consciência das pessoas. Os alunos chegaram à conclusão de que 
os colegas reclamavam da sujeira da escola, mas não se davam conta de 
que eles mesmos eram os responsáveis por isso. Então, deu-se início a 
uma campanha publicitária de conscientização dos alunos em relação à 
conservação da limpeza do espaço escolar. É importante destacar que os 
alunos foram colocados como os publicitários da escola, responsáveis 
por esses tipos de texto que circulam na unidade. Individualmente, os 
educandos rascunharam seus pré-projetos de publicidade e, com o acom-
panhamento do professor, foram organizando suas atividades. 

Vale destacar que nem todos os alunos têm facilidade em dese-
nhar, por exemplo, mas todos entenderam que, naquela circunstância, o 
mais relevante era entender as funções daquele texto e viabilizar a tenta-
tiva de convencimento do receptor. Para isso, o estudante teve que se 
pautar nas informações que lhe foram dadas e nas suas percepções do 
conteúdo, não se esquecendo do protagonismo que lhe foi conferido na 
proposta de aula. 

 

4. Considerações finais 

Após a finalização dos trabalhos, os alunos saíram pela escola di-
vulgando-os, colocando-os em espaços estratégicos e visitando salas para 
efetivarem a campanha. O que se pode perceber é que a aula foi pensada 
para o aluno autor e o professor mediador, viabilizando-se a escrita e a 
reescrita textual até se chegar no ponto mais correto possível da produ-
ção. O ensino da língua faz sentido se contribui para que o ser sinta-se 
participante ativo da transformação social, e não mero observador, à 
margem do processo direcionado por uma classe dominante. É através da 
linguagem e pela intervenção consciente e embasada do professor, na es-
cola, que se pode efetivar a prática de produção de textos “na escola” e 
não “para a escola”, como se o aluno tivesse que desenvolver sua escrita 
para um sujeito quase que irreal. 
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Mais importante que a aula de produção de texto em si é a aula de 
cidadania que se pode desenvolver com os alunos, embora esse trabalho 
de conscientização precise ser desenvolvido a curto, médio e longo pra-
zo, pois esse tipo de trabalho só surte resultado positivo se for uma cons-
tante na prática do professor, e não apenas uma inspiração que dure al-
gumas aulas. Produzir leitores e escritores competentes é, assim, uma ta-
refa que começa na sala de aula, mas que precisa ir além dela. 

É nesta perspectiva, do aluno leitor para o aluno produtor de texto 
com sentido social, que este trabalho foi realizado. Mais do que o ensino 
de normas, as aulas de língua portuguesa precisam ensinar o aluno a ler, 
analisar com competência o que se lê e produzir, de forma a construir o 
sentido necessário à existência do ser como pessoa, individual, e ser so-
cial, que direta ou indiretamente vai interagir com o mundo ao redor, vis-
to que não somos ilhas, enquanto cidadãos de um contexto frenético e 
que exige respostas rápidas e eficientes ao sistema que, muitas vezes, nos 
impõe  determinados conceitos, atitudes e valores. 
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