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ABSTRA CT: Th e theme of this research is the critical reading and the writing 
production of the social propaganda discursive genre by students of th e Ensino Médio 
in classes of Arts. This genre provides a rich association of elements of verbal and non 
verbal language. 
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0. Ap resentação da pesquisa   
 
 Tanto a produção de textos como  a leitura s ão motivos de preocupações 
constantes dos pro fissionais que atuam na Educação .   Os Parâmetros Curricul ares 
Nacionais – PCN – (BRASIL, 1998) p ropõem que a leitura e a produção  de textos 
sejam desenvolvidas d e u ma maneira adequada e útil ao universo escolar e à realidade 
social do aluno. Para isso, tomam co mo base os gên eros discursivos, a partir das idéias 
do filósofo russo Bakhtin .  Dolz e Schneu wly (1996), p esquisadores to mados co mo 
referência pelos PCN , consideram que o d esenvolvi mento da autono mia do aluno no 
processo de leitura e produ ção textual é u ma conseqü ência do do mínio do 
funcionamento d a linguagem em situações de comunicação e que é por meio dos 
gêneros discu rsivo que as  práticas  de linguag em  inco rporam-s e nas atividades dos 
alunos. 

No caso da leitura crítica da propaganda social i mpressa,   o leitor, no míni mo,  
precisa ativar: i)  seu conhecimento d e mundo, qu e d eve incluir , al ém de conheci mento 
gerais, o conheci mento das características relativas à produção e à circulação desse 
gênero dis cursivo; ii) o conheci mento lingüístico para a leitura do  texto verbal; e iii) o 
conheci mento de alguns dos efeitos de sentido que os elementos estéticos (artísticos) 
podem p roporcion ar por meio do planejamento gráfico , que inclui:  cores, tipo de letra, 
i magens , distribuição dos elementos na página, relação entre imagem e texto verbal. 
Esse gênero proporciona u ma rica associação de  el ementos de linguagem v erb al e não 
verbal. 

Esse projeto ped agógico foi desenvolvidos co m 250 alunos das Escolas  
Estaduais Monsenhor João Alves e Bernardino Qu erido, em Taubaté-SP,  envolvendo as  
três séries do  Ensino Médio (cinco salas  da 1 ª série, quatro s alas da 2 ª s érie e u ma s ala 
da 3 ª série),  no ano d e 2002 

O objetivo geral d essa pesquisa foi  levar o aluno a um pro cesso  de l eitura 
crítica de peças publicitárias , tendo como en foqu e a propag anda social , e a u m p rocesso 
de produção textu al que envolve, de forma abrang ente, o uso de informaçõ es obtidas na 
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leitura, pesquisa e discussão sobre temas sociais co m recursos lingüísticos e gráficos 
pertinentes à publicid ade.  

 
1. Aspectos g erais  da co mpreensão  de leitura 
 
 O texto publicitário é, co m certeza, um dos textos mais co muns. Está presente 
por meio de inú meros portadores, s eja na mídia impressa (jornais, revistas , cartazes, 
prospectos, folhetos), sej a na elet rônica (cinema, televisão , internet). A leitura de u m 
texto publicitário , como d e qualqu er outro, não pode se resumir à atividade de d eci frar 
os sinais lingüísticos simpl es mente, pois sabemos que leitura não pode ser apenas 
decodificação e que nenhu m o texto  permite apenas u ma leitura. 

Sabe-se que ler é, ant es de mais nada,  construi r significados para um texto a 
partir de vários conheci mentos prévios: não só o conheci mento lingüístico, mas tamb ém 
o conheci mento de mundo e o textual, como afi rmam, entre outros,  Klei man (1993), 
Solé (1998),  Marcus chi (1997), Orlandi (1988) e Possenti (1999)1. A leitura co mo u ma 
atividade construtiva, entretanto, não é u m “ vale tudo”, pelo qual o leitor pode atribuir o 
significado qu e quiser ao texto . “ Não podemos dizer quant as são as co mpreensões 
possíveis de um determin ado texto , mas podemos dizer que algu mas del as não são 
possíveis” (Marcuschi, 1997, p.74 ). O desafio da escola é des envolver nos alunos 
habilidades e estratégi as de leitura que os levem a ativar seus conhecimentos prévios e a 
interagir com as in formações do  texto a p artir de u m contexto  enunciativo. 
 

2. O gênero dis cursivo prop agand a so cial 
 
Segundo Bakhtin (1992, p.279), “ Todas  as esferas d a atividade hu man a, por 

mais variadas qu e sej am, est ão sempre rel acionadas co m a utilização  da língua”. Os 
enunciados o rais e escritos refl etem as  condições e as fin alidades d e uso em cad a u ma 
dessas es feras so ciais pelo: conteúdo  temático; estilo verbal (recursos l exicais, 
fraseológicos e gramaticais); e, principal mente, su a constru ção co mposicion al. Os tipos 
relativamente estáveis de enunci ados utilizados em cada es fera da atividade humana são 
deno minados pelo autor de gêneros discursivos. A prop aganda social, por esse conceito, 
é um gênero discursivo . 
 É considerado  co mo propagand a social todas as camp anhas voltadas às causas 
sociais co m o objetivo prin cipal de p restar es clareci mentos sobre acidentes d e trânsito, 
tóxicos, cigarros e bebidas  alcoólicas; a p revenção  das doenças; violência; poluição; 
conservação de p atri mônio público;  idoso; adoção; entre outras qu estões sociais. Essas 
propagand as são vinculad as a programas que pro curam aumentar a aceitação de u ma 
idéia ou prática em u m grupo-alvo, tendo co mo obj etivo principal prestar u m “ serviço 
de utilidade pública”.    

 
3. O  uso d e ap elos nos anúncios  de publicidade e propaganda 
 

                                                 
1 Embora esses  últi mos dois autores  sejam considerados d a linha discursiva de leitura, 
também reconhecem a i mportância do conheci mento prévio. 
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 O discurso da publicidade e da propagand a caracteriza-se,  em u m de seus 
aspectos, pela concisão d a linguagem. Por isso, toda campanha publicitária tem u ma 
"proposi ção básica", ou seja, u m argu mento central que será usado como forma de 
trans missão do tema da campanh a publicitária, seja ela para vender um produto ou 
conscientizar sobre um t ema social. 2  

De aco rdo co m Sant’Ana (1998), u ma das estratégi as de persu asão usadas em 
propagand a,  são os apelos publicitários que estão diretament e ligados às necessidades  
humanas, de o rigem psicológica e fisiológica.  
 Sant’Ana (1998 , p. 103) aponta algumas dessas necessidades  que pod em s er 
trabalhad as nos anúncios publicitários: ambição, amo r, ap arência p essoal, apetite, 
aprovação social , atração s exual, b eleza, con forto, cultura, info rmação, saúd e, 
segurança, status e esti ma, entre outras.  
  A utilização de u m ap elo e não de out ro está relacionad a ao efeito de sentido 
que o autor visa  produzir  em seu texto publicitário. Por exemplo: ao es crev er p ara u m 
público jovem, o redato r formulará o discurso a p artir de apelos condizentes co m o que 
julga ser mais apropriado a ess a faixa etária, levando em conta fatores como sexo, 
idade, classe soci al, g rau de escolaridad e do  público-alvo.  
  Os apelos podem ser trab alhados de maneira: opositiva (baseada n a exaltação 
dos opostos), humorística( baseada n a busca do riso), aterradora (ligada ao instinto de 
sobrevivênci a, de auto-segu ran ça) e erótica ( ligad a ao sexu al ou  ao  sensual) . 

A utilização  desses  mecanis mos de linguagem pode s e dar por algu mas 
associaçõ es de idéias, tais como: sucessão (pro xi midade que existe entre  i mag ens ou 
palavras ), semelh ança (du as i magens ou palavras semelh antes), contraste (i mag ens ou 
palavras  contrastantes). 

Cab e ressaltar que para a produção do gênero discursivo propag anda social  
podemos  trab alhar: i ) com  o tema ap resent ado direta ou indiretamente; ii)  en fo cando 
diversas necessidades; iii) com apelos opositivos, humorísticos, eróticos ou aterradores; 
iv) co m associação  de idéias: sucessão, semelh ança, contraste. 
 
4. O  projeto pedagógi co p ara a leitura e produ ção d e p ropag anda social 

 
 O projeto pedagógico de leitura crítica de propaganda social, objetivando a  

posterior produção desse gên ero, seguiu a proposta dos PCN de Língua Portuguesa 
(BRASIL, 1998, p .87) de ter “ um objetivo co mpartilhado por todos os envolvidos, que 
se expressa num produto fin al em função do qu al todos trab alham e qu e terá, 
necessariament e, destinação, divulgação e circul ação soci al internamente na es cola ou 
fora dela”. O objetivo fin al a ser conquistado era a produ ção de peças de propaganda 
social imp ressas (cart azes ) p ara exposição em locais públicos. 

Para tanto, p rocurei organi zar as atividades em três “ módulos didáticos” qu e, 
de acordo co m a definição dos PCN   (BRASIL, 1998, p .88), são: "seqüências de 

                                                 
2 Os ap elos e a proposição bási ca s ão conh eci mentos co muns aos publicitários 
adquiridos através de trocas de exp eriên cias profissionais. Tanto quanto pude pesquisar, 
não há publicação  sobre isso. 
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atividades e exercícios , org anizados  de maneira gradual para permitir qu e os alunos 
possam p rogressivamente apropriar-s e das características discursivas e lingüísticas dos 
gêneros estudados , ao produzir seu próprio texto ".  Os módulos foram d esenvolvidos  
como  exposto a s eguir. 

 
Módulo 1  – leitura para conheci mento da propag anda social 
 

 No primeiro módulo didático, trab alhou-se a leitura crítica d e propag andas 
na mídia imp ressa e n a mídia el etrônica para que os alunos pudessem distinguir a 
propagand a social dos demais tipos de prop aganda. Na pri meira seqüên cia de 
atividades, foi solicitado aos alunos qu e trouxessem diversas peças publicitárias  da 
mídia i mp ressa t ais co mo: anúncios d e jornais, revistas , cartazes, pan fletos , folhetos,  
entre out ras. O ponto  de p artida para as atividad es de leitura foi d etect ar, por meio de 
convers as info rmais, o qu e os alunos sabiam sobre a publicidade e a propagand a e seus 
conheci mentos especí ficos sob re a propag anda social.     

Con forme conteúdo abord ado em sala de aula, foi solicitado para os alunos 
observarem, individual ment e, os anúncios qu e  trouxeram. 

Após essa inspeção, cada aluno passou  para uma leitura cuidados a dos textos 
para en contrar: a idéia princip al ou a proposição básica do anúncio, a forma de 
apres entação do texto , os tipos de necessidades culturais abordados no anúncio , os 
apelos usados e as  fo rmas de associ açõ es de id éias. Con cluídas essas atividades , cada 
aluno escolheu u m anúncio an alisado e o apresentou para a sala, abrindo esp aço para as 
observações dos coleg as. 
        
 Resultados das atividades de leitura d a mídia i mpressa 

 
Tod as as  salas apresentaram u m número su fi ciente de mat eriais, em média 

cada aluno an alisou de dois a três anúncios. No levant amento inicial, pude observ ar que 
os alunos, mesmo tendo um  contato constante com os meios de co muni cação,  
conheci am muito pouco  das características especí ficas do tipo de discurso da  
publicidade e propag anda e do  gênero prop aganda soci al, mas mostraram um grande 
interesse pelo assunto e foram p articipativos na apresentação do projeto, fazendo 
críticas e d ando sug estões. 

Co m algumas instruções prévias e um aco mpanhamento constante, os alunos 
conseguiram distinguir os aspectos inerentes aos vários tipos de propaganda, dando 
ênfas e à prop agand a soci al, evidenci ando seu  conteúdo, os objetivos d e acordo  co m o 
período em que é veicul ada, assi m co mo   a relação  texto e i mag em.  

 
Módulo 2  – Produ ção d a p ropag anda social 

 
Considerando-se que os alunos já conheciam o g ênero pelo trabalho de 

leitura, foi d ado início à pri meira seqüência de atividades para a produção de peças 
publicitárias, em fo rma de cartazes, con fo rme os  objetivos do  projeto. 

Os alunos se organizaram em grupos , a pri meira seqü ência d e atividades 
consistiu na escolh a de  u m tema social de interesse dos  particip antes. Os temas mais 
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citados foram:  prevenção de doenças  - AID S, câncer, dengu e; combate ao fu mo , à 
bebida, às drogas; violência; mortalidade in fantil; cons ervação  do p atri mônio  público.  

A segunda seqüência de atividades foi organizada p ara a obten ção de 
informaçõ es.  Os grupos  decidiram qu al seria(m) o (s) melho r(es ) método(s) para  a 
pesquisa e o levantamento de dados sobre o tema social escolhido, incluindo: entrevista, 
questionário a pro fissionais e p esquisa em campo. 

A terceira s eqüên cia de atividades buscou o rganizar as informações obtidas. 
Após o levantamento de dados e an álise dos materiais recolhidos, cada grupo organizou  
u ma apres entação oral das in formações para os coleg as da s ala e  u ma apresentação 
escrita dos dados  levant ados para ap reci ação do professor.  

A quarta seqüência de atividades visou ao planejamento das peças 
publicitárias. Os  grupos fi zeram a identificação  dos dados mais i mpo rtantes sobre o 
tema soci al pesquisado. Escolheram u m en foque de maior relevância e definiram a  
proposição básica  do anún cio que iriam produzir, assi m co mo  identi ficaram o público 
alvo. 

A quinta seqüência de atividades visou à elaboração de diversos estudos e 
esboços do texto verbal e n ão verb al do cart az. Foi o momento de d ecidir a i magem e o 
texto que melhor representariam a proposição básica, o apelo da prop agand a e outros 
elementos gráficos . 

 Quando a idéia dos cartazes estav a definida, os grupos con feccionaram u m 
esboço (rafe) mais elaborado, que serviri a co mo orient ação para a produ ção da arte fin al 
(apresentação final) . A maio ria dos grupos trabalhou com autonomia total, apresentando 
resultados  surpreendent es. 

A sext a seqüên cia de atividades visou à produ ção dos cartazes a p artir do rafe. 
A maioria dos grupos optou  por  tirar fotografi as para a obtenção das i mag ens. Os 
próprios alunos trouxeram p ara a escola os objetos necessários para a produção da foto. 
Alguns grupos optaram  por usar imagens  prontas  (fotos j á existentes). 

Para a edi ção final dos cartazes,  foi us ado o computador (prog rama Co rel  
Draw ). As fotos foram escan ead as e o t exto foi ins erido, co mpondo a i magem.  
 Co mo resultado  da p rodução dos alunos, fo ram produzidos quarenta e cinco 
cartazes d e propag anda so cial, colo ridos, imp ressos nas medidas 28 x50 cm, com grande 
qualidade técnica.  
  
Módulo 3  – Divulgação  ao  público d a produ ção dos alunos 
 
Os cartazes, fi xados em pranchas rígidas e com etiquetas de identificação dos alunos 
que os produziram, foram apres entados ao público nu ma exposição  volante que 
perco rreu  Escolas  Públicas d e Taubaté, a Univ ersidad e de Taubaté e o Shopping 
Taubaté.  Os alunos participaram ativamente montando e monitorando as exposições. 
Tiveram a opo rtunidade de mostrar o trab alho a familiares e amigos , além de o público 
que comp areceu às  exposiçõ es.  
 
5.Consideraçõ es fin ais 
  

Os resultados d esta pesquisa mostram que os objetivos propostos foram 
atingidos. A elabo ração d e propaganda en fo cando t emas sociais possibilitou tamb ém 
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u ma reflexão sobre os problemas  existentes no meio em que vivemos e   estudos  
desenvolvidos fora  do  “ universo escolar”, dando uma dinâmica maior às aulas. 
Imagino que trab alhos dess e tipo contribuam p ara a formação d a cid adania dos alunos. 

Com o relato desta pesquisa espero  também contribuir para que outros 
pro fessores se lancem em projetos semelhantes ao aqui d escrito, en focando propaganda 
social ou outro gênero discursivo, fazendo as adaptações n ecessárias à sua realidade de 
ensino. 

 
RESUMO: O tema desta pesquisa é a leitura crítica e a produção escrita do gênero 
discursivo propagand a social por alunos do Ensino Médio em aulas da disciplina Artes. 
Esse gên ero p roporcion a u ma rica associ ação  de elementos d e linguag em verbal e não 
verbal. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Gênero discursivo; propaganda soci al; leitura; produção de 
textos. 
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