
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

O DISCURSO DA PROPAGANDA E A SALA DE AULA:  
UMA PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

 

Adriana Oliveira Silva-UFS 

(adriana_olis@yahoo.com.br) * 

Leda Pires Corrêa-UFS 

 (Orientadora) ** 

 

Resumo:  
A linguagem da propaganda é marcada pelo poder de persuasão. A utilização de recursos 
visuais e enunciados curtos torna a propaganda interessante para ser trabalhada em sala de 
aula. Nesse sentido, o presente artigo objetiva refletir sobre a utilização de propaganda em 
aulas de leitura e compreensão textual. A pesquisa fundamentou-se na Análise Crítica do 
Discurso com base em Fairclough (2001), Bakhtin (1992) e Marcuschi (2002) com os 
conceitos sobre gênero do discurso.  Enfatizou-se também sobre os elementos estruturais da 
propaganda analisando duas da marca OMO e, depois, elaborou-se uma proposta 
metodológica com o gênero em questão. Desse modo, a presente pesquisa trouxe relevante 
contribuição para as aulas de compreensão de textos, pois ao trabalhar o gênero publicitário 
de forma crítica, o aluno amplia e melhora sua visão de mundo. 
Palavras-chave: discurso, propaganda e sala de aula. 

 

Resumen: el lenguaje de la propaganda es marcada por el poder de persuasión. La utilización 
de recursos visuales y enunciados cortos torna la propaganda interesante para ser trabajada en 
el aula. En eso sentido, el presente artículo objetiva reflejar sobre la utilización de propaganda 
en aulas de lectura y comprensión textual. La pesquisa se basó en el Análisis Crítico del 
Discurso basado en Fairclough (2001), Bakhtin (1992) y Marcuschi (2002), con los conceptos 
sobre género del discurso. Se enfatizó también sobre los elementos estructurales de la 
propaganda, analizando dos de la marca OMO y, después, se elaboró una propuesta 
metodológica con el género en cuestión. De ese modo, la presente pesquisa ha traído relevante 
contribución para las aulas de comprensión de textos, pues al trabajar el género publicitario de 
forma crítica, el alumno amplía y mejora su visión de mundo. 
Palabras-llave: discuro, propaganda  y el aula. 
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Introdução 

 

O texto publicitário usufrui de uma estrutura precisa e de uma linguagem com um 

poder de persuasão significativo. Os artifícios visuais, a linguagem específica, os enunciados 

curtos são elementos que fazem da propaganda um gênero textual interessante para ser 

trabalhado em sala de aula. Isso porque esses elementos chamam a atenção e despertam o 

interesse de muitos jovens e adultos. 

Nesse sentido, esse artigo tem como tema “O discurso da propaganda e a sala de aula” 

visando refletir sobre o uso de propagandas nas aulas de leitura e compreensão de texto.  

A escolha desse tema deu-se mediante a constatação, em aulas práticas de língua 

portuguesa, de que os alunos da Educação de Jovens e Adultos (antigo supletivo de 5ª a 8ª 

série) demonstravam dificuldades para ler e interpretar textos.  

Esse estudo objetiva refletir sobre a produção, reprodução e transformação do discurso 

para adentrar no campo discursivo do gênero publicitário e, através de análises, elaborar uma 

proposta metodológica com o uso desse gênero. Para tanto, foram selecionadas duas 

propagandas de um mesmo produto (sabão em pó) veiculadas em diferentes campanhas 

publicitárias, uma em 2000 e a outra em 2006. 

Optou-se por essa seleção do corpus para melhor verificar os processos de manutenção 

e mudança de conhecimentos e de valores sociais manifestados lingüisticamente nos textos, 

no intervalo temporal de seis anos da veiculação publicitária do mesmo produto e da mesma 

marca (sabão em pó OMO). 

Fundamentamos a presente pesquisa na Análise Crítica do Discurso e seus aspectos 

sociais com base em Fairclough (2001). Nesse contexto, o discurso é analisado sob a 

perspectiva de práticas sociais que, por sua vez, abrangem os conceitos de ideologia e poder. 

Ele é apresentado como algo que forma identidades e ajuda a constituir estruturas sociais, mas 

que ao mesmo tempo é orientado por elas. 

Associamos a essa abordagem teórica os conceitos e funcionalidades dos gêneros do 

discurso e dos gêneros textuais segundo as teorias de Bakhtin (1992) e Marcuschi (2002) 

respectivamente.  

Desse modo, este artigo busca trazer uma relevante contribuição para o campo dos 

estudos lingüísticos. Além disso, tenta mostrar que as ideologias que formam e transformam 

as identidades e mantêm as relações sociais são transmitidas, principalmente, através do 

discurso. Dessa forma, ao trabalhar de forma crítica, o discurso empregado nos textos, o aluno 

amplia a sua visão de mundo e passa a aprimorar a sua capacidade de interpretar textos. 
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Desenvolvimento 

 

1 Discurso e sociedade: uma perspectiva tridimensional do discurso 

 

Norman Fairclough (2001) analisou o discurso e estruturou sua teoria numa concepção 

tridimensional do discurso. Aqui, o conceito de discurso é abordado no contexto do texto, da 

prática discursiva e da prática social. 

Na dimensão da prática social, o discurso abrange dois pontos relevantes, tanto é 

moldado pela estrutura social quanto contribui para a constituição desta. O primeiro ponto 

acontece pelo fato de que a classe social dos indivíduos e as relações sociais destes no meio 

social são moldadas por valores e convenções pré-existentes. O segundo ponto dá-se pelo fato 

de que o discurso, mesmo sendo moldado pelas estruturas sociais, também ajuda na formação 

destas.  

Nessa perspectiva, o discurso como prática social aborda os conceitos de ideologia e 

poder, além de situar-se na concepção de poder como hegemonia e como luta hegemônica. 

Assim, o conceito de ideologia é enfatizado da seguinte maneira:  
 

“Entendo que as ideologias são significações, construções da realidade (o 
mundo físico, as relações sociais, as identidades sociais) que são construídas 
em várias dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que 
contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações 
de dominação” (FAIRCLOUGH, 2001: 117). 
 

A prática discursiva, por sua vez, envolve o uso da linguagem na dimensão da 

produção, distribuição e consumo de textos. Essa dimensão varia entre os diversos tipos de 

discurso e de acordo com os fatores sociais que a cerca. 

O consumo dos textos acontece de diversas maneiras e em contextos sociais variados, 

podendo ser tanto individual quanto coletivo. Os textos são consumidos de acordo com a 

natureza de seu conteúdo, e por pessoas que se identificam com eles. 

A distribuição pode ser simples quando abranger uma conversa natural que ocorre no 

contexto imediato da situação ou pode ser complexa quando envolve o processo de produção 

e transformação de alguns textos. Assim, a distribuição é feita de acordo com o tipo de texto e 

com o tipo de público. 

Mediante a natureza da prática discursiva, observamos que sua prática é constituída 

por convenções e contribui para reproduzir a sociedade como ela é além de também contribui 

para transformá-la. 
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A produção dos textos é constituída de maneira particular em contextos sociais 

específicos. O discurso será produzido de acordo com o público a que se destina. 

Ainda na dimensão do texto, o discurso reforça a questão do significado e da forma. 

Os textos são produzidos e estruturados em formas através da prática discursiva dos 

indivíduos. Eles são moldados por convenções que emanam significados. Estes, por 

conseguinte, são considerados heterogêneos. Nesse sentido, os textos estão abertos a várias 

interpretações que são concluídas de acordo com a visão de mundo do intérprete. 

 

2 Os gêneros do discurso 

 

Segundo Mikhail Bakhtin (1992), as esferas da atividade humana (situações de 

comunicação) são variadas, mas estão ligadas pela utilização da língua. Esta utilização, por 

sua vez, concretiza-se por meio de enunciados orais ou escritos. É através dos enunciados que 

se percebem as especificidades e finalidades das esferas de cada atividade humana. Nesse 

sentido, o gênero do discurso é elaborado de acordo com a escolha do conteúdo temático, do 

estilo e da construção composicional. 

O autor conceitua o gênero do discurso da seguinte forma: “Qualquer enunciado 

considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera da utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, 1992: 279). 

Nesse sentido, o enunciado é um ato individual se for analisado isoladamente, mas 

cada situação de comunicação elabora os seus tipos de enunciados, sendo esses tipos 

considerados estáveis e geradores dos gêneros do discurso. 

Diante da variedade das esferas da atividade humana, os gêneros do discurso, 

conseqüentemente, também se tornam extremamente variados. E, à medida que essas esferas 

vão se desenvolvendo e se modificando, o gênero também o faz.  

O gênero do discurso classifica-se em primários (simples) e secundários (complexo). 

Os gêneros primários são assim considerados, pois representam os enunciados elaborados de 

forma mais simples (diálogo cotidiano, carta pessoal). Os gêneros secundários são 

desenvolvidos a partir do processo de transmutação dos gêneros primários. Eles surgem em 

situações de comunicação mais complexas e evoluídas (romance, teatro, discurso científico). 

Nessa instância, podemos adentrar na teoria elaborada por Marcuschi (2002) sobre os 

gêneros textuais. Para esse pesquisador, os gêneros são entidades sócio-discursivas e são 

formas de ação social ligadas às diversas situações comunicativas. Os gêneros formam-se e 
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transformam-se mediante as necessidades sócio-culturais e de acordo com o surgimento de 

novas tecnologias. 

Assim, os novos gêneros “surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas 

culturas em que se desenvolvem. Caracterizam-se muito mais por suas funções 

comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades lingüísticas e 

estruturais” (MARCUSCHI, 2002: 20). 

 

3 Análise das campanhas publicitárias da marca OMO 

 

A propaganda é um meio de comunicação que chega facilmente ao público seja 

através da televisão, do rádio, do outdoor ou das revistas. Sendo assim, ela também pode ser 

utilizada na sala de aula como gênero textual para desenvolver no aluno habilidades de 

compreensão e interpretação de textos. 

O gênero escolhido para análise foi a propaganda publicada em revistas devido à 

facilidade de arquivá-la e levá-la à sala de aula. Serão analisados dois anúncios de detergentes 

em pó da marca OMO publicados na revista Veja. Um anúncio (ver anexo 01) representa a 

campanha publicitária da marca no ano 2000 e o segundo (ver anexo 02) representa a 

campanha de 2006. 

Inicialmente, retomaremos o conceito empregado por Fairclough (2001) sobre o 

discurso. Se este tem o poder de produzir e reproduzir conhecimentos e valores e, ao mesmo 

tempo, pode criar, reforçar e formar identidades, a linguagem da propaganda transmite valores 

que estão arraigados ao senso comum e, com isso, acaba formando e/ou reforçando 

identidades e postulando costumes sociais. Identifica-se esse fato facilmente no seguinte 

anúncio:  

 
“[...] Vêm as responsabilidades, [...] inúmeros papéis a representar 
impecavelmente. As mulheres, que conquistaram tanto nas últimas décadas, 
muitas vezes são ainda mais sobrecarregadas de funções e têm de fazer 
(grifo nosso) um esforço maior para não deixar de lado a própria essência 
[...] Pinte um quadro [...] aproveite a vida.”(VEJA, junho 2006). 
 

Em outros enunciados, como os citados abaixo, observou-se a predominância de uma 

dimensão que procura influenciar, legitimar e determinar comportamentos sociais: “Quem 

tem autoridade recomenda. Quem tem sabedoria usa.” (VEJA, Especial Milênio, dezembro 

2000). “Experimente ajudar o seu filho a consertar o skate [...] Faça um bolo [...] divirta-se”. 

(VEJA, Especial Mulher, junho 2006). 
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A linguagem vista como parte constituinte e transformadora das identidades leva a 

refletir sobre as implicações sociais que a utilização do léxico derrama sobre o discurso. O 

léxico é selecionado buscando apreender a visão de mundo de um “tu” que, no universo 

publicitário, materializa-se em um consumidor em potencial. Podemos evidenciar essa 

questão nas seguintes passagens: “Melhor que OMO, só OMO” (VEJA, Especial Milênio, 

dezembro 2000). “Decretada a liberdade de ser criança em qualquer idade” (VEJA, Especial 

Mulher, junho 2006). 

No primeiro exemplo, uma implicação social advinda da utilização do léxico é 

comprovável pelo uso da expressão comparativa “Melhor que”, pela qual o consumidor, no 

caso, a dona de casa, reitera o que já é senso comum, ou seja, a eficácia desse produto no 

mercado. No segundo exemplo, a seletividade lexical entrecruza-se com o campo jurídico, 

nomeado pelo termo “decreto”. A “liberdade de ser criança” é um objeto temporal do 

“decreto”, que é reforçado pela expressão “em qualquer idade”. Isso implica considerar que o 

uso desse produto de limpeza proporciona à dona de casa, de qualquer idade, o direito de 

voltar a ser criança. 

Do ponto de vista da prática social, o discurso abrange as ideologias e as relações de 

poder entre as classes. Podemos identificar a ideologia presente nos dois anúncios em 

questão. Ao dizer “Melhor que OMO, só OMO. Quem tem autoridade recomenda. Quem tem 

sabedoria usa”, o publicitário deseja mostrar que o seu produto é o melhor e que não há outra 

marca compatível com sua qualidade. E, ao falar em “autoridade” e “sabedoria” demonstra 

uma relação hierárquica de poder: um dominante e um dominado. O dominante é aquele que 

tem autoridade para recomendar, nesse caso, fabricantes como Brastemp, Cônsul, Hering e as 

próprias donas de casa que também recomendam o OMO. O dominado apresenta-se como 

aquela que usa o que as autoridades recomendam, sendo assim, qualificadas como aquela que 

tem sabedoria. 

No anúncio que representa a campanha de 2006, a ideologia está presente no decorrer 

de todo o texto. Evidencia-se esse fato, quando se levanta a questão de que o adulto e a 

criança devem aproveitar as coisas simples da vida como correr, brincar, cozinhar sem se 

preocupar com a sujeira, porque se sujar dessa forma faz bem às pessoas, pois ao final, existe 

o OMO para limpar tudo depois.  

O contexto da prática discursiva estuda o ambiente interacional entre quem produz, 

consome e quem distribui os textos. Os anúncios aqui apresentados foram elaborados por 

agências de publicidade. São consumidos por indivíduos que lêem à revista Veja e a 
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distribuição foi feita na revista Veja Especial Milênio dezembro 2000 e Veja Especial Mulher 

de junho 2006. 

A propaganda do anexo 01 traz o desenho de quatro embalagens de sabão em pó, 

sendo que cada uma contém uma função específica. Constatou-se a presença de um símbolo 

que aparece no canto superior esquerdo do anúncio. Ele se apresenta na cor amarelo ouro, 

com o ordinal 1º em destaque e com a frase “na preferência da consumidora”. Esse símbolo 

lembra uma medalha de ouro e representa que o OMO está em primeiro lugar na preferência 

das consumidoras. Nesse contexto, a marca direciona o seu público alvo, a mulher dona de 

casa. Ressalta-se também que o símbolo traz ao fundo um globo terrestre. Esse fato evidencia 

que a consumidora não é apenas a mulher brasileira, mas também as donas de casa de todo o 

mundo, visto que o OMO é uma marca da empresa Multinacional Unilever. 

Na propaganda acima analisada, observou-se que o anunciante a estruturou com título, 

slogan, cores fortes e ilustrações, além de expor mulheres representando as próprias donas de 

casa. Dessa forma, o publicitário usufrui destes elementos de modo criativo para construir um 

contexto persuasivo significativo. 

Em 2006, a campanha do OMO abordou o slogan “porque se sujar faz bem” (anexo 

02) dando enfoque, agora, às crianças.  

Logo abaixo do título aparece a seguinte pergunta: “Quanto vale um momento de 

diversão, experimentação e prazer?” Esta pergunta lança valores de um grupo dominante. 

Valores que dão ênfase as atividades de experimentação e diversão que geram o prazer 

pessoal e coletivo. O publicitário recorreu ao uso de uma pergunta empregada com juízo de 

valor com o intuito de chamar e prender a atenção do leitor. 

Na seqüência do enunciado, aparece um texto que responde à pergunta em questão. 

Ele inicia com duas outras perguntas: “Quem não se lembra da infância com saudade? Como 

era bom brincar, correr, rir sem motivo, sentir tanta alegria com coisas tão simples?” Essas 

duas questões tentam remeter ao público a lembrança de uma infância cheia de travessuras e 

feliz, mesmo que o leitor não tenha passado por isso. Ao empregar termos como “Quem não 

se lembra”, “Como era bom” e “a gente” o publicitário procurou manter uma aproximação 

com o público incluindo-se na situação indicada ao leitor. 

O texto responde à pergunta utilizando argumentos persuasivos que apelam para a boa 

saúde física e espiritual: “A sintonia com o ser, o sentir, o experimentar é fundamental para a 

saúde do corpo e da alma. Vale muito entregar-se ao prazer [...] permitir-se errar, ousar, sujar-

se. Vale uma vida mais equilibrada [...] astral lá em cima” (VEJA, Especial Mulher, junho 

2006). 
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Outro recurso utilizado para convencer é o emprego de verbos no imperativo que 

exortam os leitores a agir: “Jogue bola, brinque na areia, desça o morro de bicicleta, não 

importa se começou a chover [...] Pinte um quadro, pinte as paredes! Aproveite a vida, 

divirta-se”. (VEJA, Especial Mulher, junho 2006). 

Em relação aos aspectos visuais, a propaganda apresentou uma mulher e uma menina 

(supostamente mãe e filha), ambas sorrindo e sujas de tinta colorida. O pano de fundo 

distribuiu-se em duas cores: branco gelo atrás da imagem da mulher e azul celeste no restante. 

Observou-se ainda que na parte superior onde aparece o título, o azul expressa um tom mais 

claro e na parte inferior onde aparecem o slogan e a imagem das quatro embalagens do OMO, 

o tom do azul fica mais intenso. Entendeu-se que essa distribuição das imagens e das cores 

deu-se para destacar todas as partes da propaganda, mas dando ênfase a uma linha diagonal. A 

cor branco gelo ao fundo da mulher e da menina aparece dando destaque a ambas. O tom mais 

claro de azul destaca o título e, por fim, o azul mais intenso dá ênfase ao slogan e a imagem 

do produto. 

Observou-se ainda que essa distribuição das cores seguiu uma linha diagonal, ou seja, 

iniciou com o tom mais claro (branco gelo) e terminou com o tom de azul mais intenso. Essa 

distribuição seguiu essa linha para dar maior destaque ao slogan e a imagem do produto que 

vem com nome da marca em destaque. 

Observamos que, em todo o anúncio, tanto nos aspectos visuais como textuais, 

encontramos argumentos e recursos que contribuem fortemente para que o consumidor se 

sinta compelido a adquirir o produto. Portanto, constatamos que ambos os anúncios 

usufruíram de técnicas publicitárias relevantes com o intuito de atingir os objetivos da 

empresa, ou seja, induzir o consumidor em potencial a comprar o produto, além de manter a 

aceitação da marca no mercado brasileiro. 

 

Considerações finais  
 

O discurso, como inferimos, é produzido de acordo com a situação interativa da 

comunicação. É através dele que os valores são transmitidos e as convenções sociais são 

formuladas e/ou reformuladas. O discurso empregado nas propagandas também é constituído 

de ideologias e, de alguma forma, transmite os valores de grupos dominantes. 

Nesse sentido, objetivamos estudar o discurso como um todo para chegarmos à análise 

de duas propagandas da OMO visando a sua contribuição para a abordagem de leitura de 

textos curtos. 
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Procuramos analisar o discurso enfatizando a sua contribuição para formar 

identidades, relações sociais, além de colaborar para produzir e reproduzir conhecimentos, 

valores sociais e ideologias. 

Esboçamos também a questão dos gêneros do discurso. Eles foram estudados numa 

perspectiva de constituição de acordo com a situação de comunicação entre os agentes 

comunicativos.  

É licito afirmar que a análise crítica de textos veiculados pela mídia para um público 

consumidor possui grande relevância e, inclusive, deve ser usada para fins de ensino-

aprendizagem. Como toda linguagem é imprescindível ao meio social, o estudo detalhado em 

sala de aula, de gêneros como a propaganda publicada em revistas, é fundamental para formar 

leitores mais conscientes da realidade social que os cerca. Desse modo, entende-se que, se o 

ensino de gêneros como a propaganda levar o aluno a compreender e interpretar as diferentes 

modalidades de textos de forma crítica confirma-se assim, a sua relevância para diminuir a 

dificuldade de interpretação de textos dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso: problemática e definição. In: Estética da criação 
verbal. São Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 279-287. 
 
 
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília, UNB, 2001. 
 
 
IWAKURA, M. 2006. Top do top: comissão de frente. Folha Oline-Especial, São Paulo, 24 
out. 2006. Disponível em: <http://www.folhaolineespecial2006topofmind. Acesso em 09 jan. 
2007. 
 
 
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P.; 
BEZERRA, M. A. O livro didático de português: múltiplos olhares. Rio de janeiro, Lucerna, 
2002, p. 19-36. 

 
 
OLIVEIRA, A. S; PIRES, L. C. O gênero publicitário e o ensino de leitura: uma proposta 
metodológica. Sergipe, fevereiro, 2007. 
 
 
VEJA. Especial Milênio, ano 31, n° 51, São Paulo, Abril, dezembro 2000; 
 
 
VEJA. Especial Mulher, ano 39, n° 65, São Paulo, Abril, junho 2006; 


