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APRESENTAÇÃO 

   

  

Existem muitas definições para gênero textual, Marcuschi (2008, p. 149) trás 

algumas onde cada uma e todas ao mesmo tempo explicam de forma simplificada 

os elementos encontrados nas produções realizadas pelos membros de uma 

sociedade, com finalidades diversas. 

 

Uma categoria cultural 
Um esquema cognitivo 
Uma forma de ação social 
Uma estrutura textual 
Uma forma de organização social 
Uma ação retórica  

 

 O ensino com gêneros textuais em sala de aula é muitas vezes escasso, 

poucos professores dão ênfase a essa modalidade que é muito importante para a 

formação de cidadãos competentes na arte de interpretar e produzir textos.  

 Muitos são os gêneros que fazem parte do universo de textos presentes em 

sala de aula, dentre eles a propaganda, à qual, muitas vezes, não é dada a devida 

importância. Vários autores de livros didáticos tratam do tema de forma superficial, 

não dando o valor que este gênero merece, muito mais que isso, desconhecendo ou 

omitindo o poder de persuasão que esse tipo de gênero pode possuir sobre um leitor 

ingênuo. 
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PRODUÇÃO DE TEXTOS COM EFICIÊNCIA 

   

 

  A produção de gêneros textuais na escola é vista, muitas vezes, como 

fórmulas pré-estabelecidas: os conceitos de narração, descrição e dissertação ainda 

continuam fazendo parte de muitos livros didáticos, com temas definidos e 

procedimentos que não admitem que os alunos exercitem seu conhecimento, 

fragilizando sua aprendizagem, não proporcionando a construção plena de sentidos 

nas produções.  

  Para que os alunos produzam textos com eficiência, antes de qualquer coisa 

é necessário que eles saibam o que estão fazendo e como se faz para chegar a seu 

objetivo. É preciso oferecer espaços adequados e utilizar procedimentos 

pedagógicos que proporcionem seus desenvolvimentos, através de ambientes 

interativos, que facilitem a criação e a prática de projetos pedagógicos pelos 

professores. 

  Nesse sentido, pensando em diminuir a deficiência no ensino e em fazer uso 

de meios pedagógicos que trabalhem com a interpretação e a produção de gênero 

textual de forma eficiente, este caderno pedagógico pretende sugerir atividades em 

forma de sequências didáticas para motivar e explorar o gênero textual propaganda, 

também utilizado, dentre outros suportes, nas redes sociais que se constituem como 

um ponto de encontro e  de trocas de experiências pars muitos dos nossos alunos. 

 

 

OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

  Essa proposta pedagógica se refere a um conjunto de ações elaboradas, a 

fim de oferecer uma escolha ou organização de atividades educativas que 

desenvolvam e ampliem o domínio do conhecimento dos alunos em relação à 

análise, interpretação e produção do gênero textual, propaganda.  
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PERCURSO METODOLÓGICO A SER APLICADO NAS OFICINAS 

 

 

Com o intuito de trazer propostas de trabalho com este gênero, em sala de 

aula, estão sendo disponibilizados, nesta sequência didática, exemplos de leitura 

retórica de propagandas veiculadas no Facebook, questões a serem refletidas e 

propostas de atividades para interpretação e produção com procedimentos didático-

pedagógicos.  

  A referida sequência está organizada em quatro oficinas para melhor 

fundamentar os conceitos que serão abordados em cada uma delas, seguindo assim 

uma série de práticas pedagógicas que deverão propiciar um trabalho dinâmico e 

compensador que permite a participação efetiva dos alunos em sala de aula.  

 O percurso metodológico a ser aplicado nas oficinas compõe-se de atividades 

programadas onde trataremos de discorrer sobre o desenvolvimento de um material 

de fundo didático e instrucional para as aulas de Língua Portuguesa, basicamente 

sobre o estudo e análise do gênero propaganda. 

 A sequência metodológica está dividida como relacionada abaixo: 

● Oficina A - Nesta oficina os alunos tomarão conhecimento do tema que será 

estudado através de pesquisas e discussões que proporcionarão um ambiente 

investigativo, onde os alunos identificarão os aspectos argumentativos do gênero 

textual propaganda, buscando interpretações adequadas. 

  ● Oficina B - A oficina busca identificar as técnicas argumentativas utilizadas 

na produção de propagandas e posteriormente compreendê-las e aplicá-las em 

textos produzidos pelos próprios alunos. Aqui também serão estudados os tipos de 

argumentos usados para conseguir a adesão de um público e serão estimuladas 

discussões sobre o uso das redes sociais. 

  ●Oficina C - Já esta terceira oficina tem como objetivo fazer um levantamento 

das estratégias de convencimento/recursos da linguagem publicitária utilizadas para 

persuadir o consumidor a comprar algo ou convencê-lo de uma ideia. 

  ● Oficina D – Finalmente, nesta última, passamos à criação de propagandas 

orais a partir das já escritas e confeccionadas pelos próprios alunos, mas antes 

disto, incentiva-se a produção de roteiros, gravações e edição de vídeos estudantis, 

com possibilidade de ampliação do conhecimento. 
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Parte I  

 

PROPAGANDA: O QUE É? 

 

  O gênero propaganda está associado a uma mensagem publicitária presente 

nos mais diversos meios de comunicação e, como faz parte da sociedade e é um 

instrumento de persuasão, impõe valores, ideias e informações. Por essa razão, a 

escola não poderia deixar de utilizá-lo em sala de aula e desvendar os processos 

textuais, linguísticos, semânticos e argumentativos que fazem parte desse gênero, 

tão pouco analisado na sua amplitude. 

  Na escola, o ensino de gêneros é muito difundido, no entanto, o que deixa a 

desejar são as escolhas e maneiras como são realizadas as atividades, repletas de 

mediações rígidas e regras pré-estabelecidas, principalmente no que diz respeito às 

produções textuais.  

  A propaganda deveria ser muito explorada principalmente no ensino de leitura 

por ser rica em linguagem não verbal, que auxilia consideravelmente o entendimento 

do texto e é fácil de ser encontrada nas mais variadas formas e suportes no meio 

social. Ela se utiliza principalmente de uma imagem que geralmente causa impacto, 

configurando-se como um texto convincente que desperta o interesse de um 

auditório específico. 

  Para Schneuwly e Dolz (2004, p. 66),   

 

Os gêneros, sendo concebidos como formas de representação de 
diferentes realidades, têm uma forma que não depende de práticas 
sociais, mas de realidade mesma. Eles não são, então, formas, 
historicamente variáveis, de resolução de problemas comunicativos 
complexos que implicam uma referência a realidades em função de 
situações comunicativas mutáveis, mas modelos particularmente 
valorizados de representação do real. 

   
 

  Dessa forma, os educandos devem ser estimulados a trabalhar com gêneros 

que façam parte de sua realidade, mantendo elos com objetos escolares e práticas 

sociais das quais eles já fazem parte.  

  Muitas propagandas são veiculadas nas redes sociais, os alunos convivem 

quase diariamente com o mundo visto na internet, participam de grupos em site de 
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relacionamentos como o Facebook e foi nesse ambiente que muitas propagandas 

foram coletas para o trabalho com sequência didática em sala de aula. 

  Para facilitar o trabalho do professor, este caderno pedagógico será 

acompanhado por um CD-ROM com sugestões de propagandas retiradas do 

Facebook para servirem de modelos para análises e textos sugeridos durante a 

sequência didática. 

  Fundamentado nos estudos de Maingueneau (2013, p. 29-30), iremos 

analisar uma propaganda para servir de apoio ao trabalho do professor em sala de 

aula. O autor acredita que podemos conduzir o trabalho de análise textual baseado 

nas três fontes de informações que dão forma ao contexto apresentado por cada 

texto observado: o ambiente físico de enunciação, ou contexto situacional, o cotexto 

e o nosso conhecimento de mundo. 

  ● Ambiente físico de enunciação, ou contexto situacional – São as 

informações que não estão presentes no texto, no entanto dão margem para 

interpretações possíveis, como os elementos da realidade apresentada 

considerados relevantes para o desenvolvimento da interação.  

  ● Cotexto – Diz respeito às partes do enunciado formadas por unidades 

verbais que serão importantes para que alguém estabeleça relações entre os 

elementos que compõem o texto. 

  ● Conhecimento de mundo – É nele que depositamos as nossas impressões 

do que já temos armazenado na nossa memória individual e coletiva1, fazendo 

associações com o tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
,  

 Para Le Goff (1990) a memória individual é aquela que diz respeito ao acúmulo de informações de 

nossas experiências pessoais e que estão guardadas e reaparecem quando precisamos dela e a 

memória coletiva está relacionada aos fatos e aspectos considerados importantes e que fazem parte 

da sociedade de forma mais ampla.  
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 ANÁLISE DE PROPAGANDA  

 

 

 

 

 

  Na propaganda acima, retirada da página do Facebook da marca Chiquinho 

Sorvetes, é possível identificar as três fontes de informação já mencionadas e a 

partir delas encontrar os argumentos utilizados pelo publicitário responsável pelo 

marketing da marca, para persuadir o público-alvo a consumir o produto.  

  Como ponto inicial, podemos observar o contexto situacional em que se 

encontra a propaganda, como o fato de pertencer à página da marca no Facebook. 

O texto escrito por quem postou/compartilhou a mensagem e o número de curtidas 

que a propaganda obteve são importantes para que o público a quem se destina o 

produto seja convencido da qualidade do sorvete. 

  Em relação ao cotexto, podemos notar que a ambiguidade criada pelas 

palavras “sobremesa” e “sobre a mesa” é o diferencial na propaganda, pretendendo 

com isso uma relação entre a ideia proposta e os elementos verbais presentes no 

texto.  
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  Outro aspecto analisado, diz respeito ao conhecimento de mundo, aquele em 

que o publicitário pretende fazer referência com a intenção de trazer lembranças ao 

público a quem se destina. Na propaganda, ao fazer referência a um ritual usado em 

refeições, salientando o prazer da degustação de uma sobremesa deliciosa depois 

do prato principal, o orador traz à mente do auditório algo relacionado à família, a 

pessoas unidas e felizes disputando porções maiores, ao aconchego.  

  O uso de argumentos pode também ser observado no comentário da pessoa 

que postou a propaganda, apelando para o senso de economia já que o cliente irá 

adquirir duas sobremesas, no entanto, uma delas pela metade do preço.  

  Outro argumento utilizado, presente na propaganda propriamente dita, está 

baseado na relação causa e efeito, através da situação apresentada ao público e o 

uso da reticência. “É sobremesa, mas não fica sobre a mesa por mais de 2 

segundos...” Podemos perceber nos argumentos à emoção que está sendo 

transposta para o texto: o publicitário pode estar se utilizando de uma analogia 

referente às ações feitas num almoço em família ao saborear uma boa sobremesa. 
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Parte II 

 

QUE ARGUMENTO USAR? 

 

 

  Através da interação, muitos argumentos são utilizados pelo publicitário para 

conseguir a adesão de um auditório, com a intenção de convencê-lo a aderir a uma 

ideia, consumir algo ou adquirir um produto. Listaremos alguns tipos de argumentos 

que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) apresentaram no Tratado da 

Argumentação, ajudando, assim, em análises posteriores.  

 

  ● Argumento de autoridade – Argumento que está relacionado à citação ou 

à remissão a ideias, conceitos ou atitudes de pessoas conhecidas e respeitadas na 

área do assunto em questão no texto, que possui muita credibilidade, conseguindo 

assim assegurar a adesão das pessoas a quem se destina o produto. 

  Um slogan muito conhecido, de uma famosa marca de produto farmacêutico, 

citado em Ferreira (2010, p. 166), usa tal argumento para conseguir a adesão do 

público ao afirmar logo abaixo do logotipo da marca “Se é Bayer, é bom”, 

conquistando assim um testemunho que irá proporcionar credibilidade ao produto. 

  ● Argumento de reciprocidade – Ao aproximar o mesmo aspecto a duas 

situações ou ideias, propondo uma relação de correspondência, realizando 

assimilações que facilitam a identificação da situação retratada, ajudando no 

reconhecimento que e os elementos expostos proporcionarão estaremos utilizando o 

argumento de reciprocidade. 

  Ferreira (2010, p. 156) traz um bom exemplo sobre esse tipo de argumento: 

 

Títulos devem ser conquistados por mérito, não por imposição. Num país 
em que os poderosos já têm todos os privilégios possíveis – não pagam 
quase nenhuma taxa, lucram com os juros altos, têm vagas nas garagens, 
credibilidade no comércio, convites luxuosos e ditam as leis e as notícias 
dos jornais – é ridículo, injusto e abusivo querer que o elevador público seja 
de uso exclusivo. Se continuar assim, em breve seremos forçados a subir 
pelas escadas.    

 
 

  ● Argumento pragmático – Relacionado a fatos ou acontecimentos 

considerados favoráveis ou não a determinada situação, dependendo das 
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consequências que são apresentadas (positivas ou negativas), também é 

considerado um argumento associado ao verossímil, apreciado por muitos autores 

por conta disso.  

  Na propaganda abaixo o publicitário faz uso desse argumento ao persuadir o 

auditório a colaborar com a divulgação da imagem na rede social pela consequência 

futura que seu ato proporcionará. 

 

 

Acesso em 24/03/2015 www.facebook.com/828089880569440/photos/a 

 

  ● Argumento pelo sacrifício – Ligado às atitudes de uma pessoa que faz 

uso de artifícios inúmeros para assegurar que está sendo sacrificado, conseguindo 

assim a simpatia do auditório, utilizando determinado meio para chegar a um fim. 

  Exemplificando esse tipo de argumento podemos observar o trecho do 

romance Iracema de José de Alencar (1829-1877), quando a personagem principal 

sacrifica-se pelo seu amado rompendo seu compromisso com sua tribo, de manter-

se virginal. 

 

Vendo Martim a virgem unida ao seu coração, cuidou que o sonho 
continuava; cerrou os olhos para torná-los a abrir. 

http://www.facebook.com/828089880569440/photos/a
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A pocema dos guerreiros, troando pelo vale, o arrancou ao doce engano; 
sentiu que já não sonhava, mas vivia. Sua mão cruel abafou nos lábios da 
virgem o beijo que ali se espanejava. 
— Os beijos de Iracema são doces no sonho; o guerreiro branco encheu 
deles sua alma. Na vida, os lábios da virgem de Tupã amargam e doem 
como o espinho da jurema. 
A filha de Araquém escondeu no coração a sua ventura. Ficou tímida e 
inquieta, como a ave que pressente a borrasca no horizonte. Afastou-se 
rápida, e partiu. 
As águas do rio banharam o corpo casto da recente esposa.  
Tupã já não tinha sua virgem na terra dos tabajaras. (ALENCAR, 2013, p. 

84) 

 

 ● Argumento de transitividade – Consiste em manter elos entre situações 

utilizando o sistema de deduções a partir de premissas, as quais podem ser de 

igualdade, de superioridade, de inclusão, de ascendência. 

 

 

Acesso em 04/06/2015 www.facebook.com/828089880569440/photos/a. 

 

  Nesta propaganda, o publicitário utilizou o sistema de dedução e ascendência 

para influenciar o público a passar em uma sorveteria e provar uma das delícias que 

lá possui, relacionando o feriado a um dia ideal para a experimentação, onde as 

pessoas podem ir, já que é feriado e todos estão liberados dos afazeres cotidianos. 

  ●Argumento da direção – Quando há rejeição de determinado objeto ou fato 

por prever que ele não servirá para obter o que deseja está evidenciado um 

http://www.facebook.com/828089880569440/photos/a
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argumento de direção, constituindo um argumento que acarretará uma ação em 

cadeia analisando e alertando a direção que foi tomada, pois isso poderá servir de 

suporte para posteriores argumentações e levar ao prejuízo eminente. 

  No trecho abaixo, citado por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.324) em 

seu livro Tratado da Argumentação. A nova retórica, retirado de livro de H. Baruk 

pode-se perceber que as decisões tomadas anteriormente servem de direção para a 

aprovação de atitudes que nem sempre são vistas positivamente. 

 

A medicina experimental nos animais admitia que, para a utilidade da 
medicina humana, podia-se sacrificar o animal. Logo surgiu a ideia de que, 
para a utilidade da humanidade em seu todo, podiam-se sacrificar alguns 
seres humanos. Claro, no início, essa ideia levantava fortes resistências 
internas, mas o hábito acaba vencendo. Começa-se por admitir a ideia da 
experimentação nos condenados à morte, depois foi emitida a ideia da 
experimentação nos prisioneiros de direito comum e, enfim, foi concebida a 
ideia da experimentação nos inimigos! A marcha das ideias é, como se vê, 
extremamente temível e ao mesmo tempo muito insidiosa.  

 

 

  ● Argumento através da ilustração – O uso da ilustração apesar de não ser 

totalmente aceita, é reconhecido como prova cabal em um argumento, causando 

boa impressão no auditório a quem se destina, captando sua atenção. 

 ● Argumento de comparação – É aquele em que o orador faz avaliações 

entre um objeto e outro, podendo ocorrer por oposição, por ordenamento. Nesse tipo 

de argumento são levantados vários aspectos a favor e contra ao que está sendo 

avaliado, com intenção de favorecer um aspecto em detrimento de outro, 

confrontando duas ideias. 

  Podemos observar no fragmento abaixo, retirado do texto Confissões de 

Aninha, da escritora Cora Coralina (2001, p. 174), um exemplo bem característico do 

argumento de comparação. 

 

Estavam ali parados. Marido e mulher. 
Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça 
tímida, humilde, sofrida. 
Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, 
e tudo que tinha dentro. 
Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar  
novo rancho e comprar suas pobrezinhas.  
 
O homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula,  
entregou sem palavra. 
A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou, 
se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar 
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E não abriu a bolsa. 
Qual dos dois ajudou mais? 

 

 

  ● Argumento pelo exemplo – A linguagem usada neste tipo de argumento é 

muito importante, pois é um ótimo recurso para ser utilizado em uma polêmica, como 

exemplo concreto, servindo para comprovar algo, obedecendo a uma regra 

generalizada. 

 ● Argumento de inclusão da parte pelo todo – Esse tipo de argumento 

resultará em dois grupos distintos: um estabelecerá a inclusão da parte num todo e o 

outro apontará a divisão do todo em partes. Possui valor comutativo, a importância 

de um terá a mesma relação de igualdade para o outro, o todo formado por diversas 

partes possui ligações entre si.  

  Na propaganda abaixo o estabelecimento dos “três passos para começar bem 

a semana” está exemplificando de forma clara esse argumento. 

 

 

Acesso em 03/04/2015 www.facebook.com/ChiquinhoSorvetes/photos/a. 

 

  ● Argumento como essência – Consiste em afirmar que algo é superior a 

outro produto, pois ele é o que tem de melhor no mercado, é a essência. 

http://www.facebook.com/ChiquinhoSorvetes/photos/a
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  ● Argumento por analogia – Relaciona-se a uma forma de comparação 

entre vários elementos, promovendo a adesão do auditório a partir da semelhança 

entre eles, buscando convencer através do lado emotivo do público. 

  ● Argumento baseado nos lugares da quantidade – Neste tipo de 

argumento o publicitário/orador tenta provar que algo é superior a outro, valendo-se 

da quantidade de que dispõe. 

 

 

 

Acesso em 04/06/2015 www.facebook.com/828089880569440/photos/a 

 

 

  ● Argumento baseado nos lugares da qualidade – Diferente do anterior, o 

publicitário/orador vale-se da suposta qualidade do produto oferecido em oposição à 

quantidade, pois o que é único tende a ser feito com primor, perfeito. 

http://www.facebook.com/828089880569440/photos/a
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Acesso em 22/04/15 /www.facebook.com/chevroletbrasil/photos/a 

 

 Nesta imagem, a equipe de marketing da marca deixou claro que as 

características (features) do automóvel são superiores, irão captar a atenção e o 

interesse no produto oferecido em relação a qualquer outro. 
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Parte III  

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA SUGERIDA COMO PRÁTICA DE APRENDIZAGEM 

 

 

  Ao dar início à proposta de aprendizagem, o professor deve apresentar o 

projeto para os alunos, orientando-os acerca do tempo estimado para o 

desenvolvimento do mesmo, como serão feitas as atividades e que os textos 

produzidos por eles serão editados e expostos para toda a comunidade escolar.  

  Terminada esta etapa o professor deve começar a parte prática do projeto 

dando início às atividades que serão organizadas da seguinte forma: 

 

  ● Consolidar, apropriar e aplicar atividades que utilizem os conceitos a serem 

trabalhados, sem necessariamente tornar a atividade um processo decorativo e sim 

de aprendizagem e identificação; 

  ● Propor pesquisas na internet sobre os temas trabalhados, de forma 

planejada e sistemática; 

  ● Discutir e analisar as propagandas sugeridas e as que poderão ser 

pesquisadas pelos alunos, retomando as características e funções do gênero; 

  ● Propor a produção de propagandas escritas promovendo assim melhor 

aprendizagem; 

 ● Propor também a produção de propagandas orais promovendo a 

aprendizagem e apropriação de novos conhecimentos, como a edição de vídeos.  
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OFICINA A 

   

O professor nessa oficina, além do acesso à internet, fará uso dos seguintes 

materiais: 

● Projetor interativo 

● Propaganda sugerida ou pode fazer uso de outra que achar melhor e esteja 

de acordo com a realidade do aluno 

● Dicionário de Língua Portuguesa 

 

A. 1 OBJETIVO 

 

Sabendo-se que todo texto possui uma construção retórica, nesta primeira 

oficina pretende-se investigar os aspectos argumentativos do gênero propaganda, 

buscando interpretações adequadas. 

 

A. 2  ATIVIDADE DIAGNÓSTICA  

 

A atividade diagnóstica será realizada em dois momentos distintos, um 

relativo ao uso de sites pelos alunos e outro correspondente ao que eles sabem 

sobre propaganda. 

  Para dar inicio à oficina o professor fará uma pesquisa relacionada ao número 

de alunos que utilizam a internet e aos sites mais acessados por eles e refletirá 

juntamente com todos os educandos, sobre a importância desse meio na vida de 

cada um, promovendo uma discussão sobre o uso do Facebook. 

Em segundo momento de discussão, levando os educandos a mencionarem 

as propagandas que são veiculadas em suas páginas pessoais no Facebook, 

levantar o seguinte questionamento: Há diferença entre propaganda e anúncio 

publicitário? 

O professor deverá esclarecer sobre o assunto, apontando as diferenças 

entre os dois termos, pois um tem a função de informar e o outro de vender 

determinado produto e refletir sobre o papel da argumentação e da persuasão na 

propaganda, como elas se desenvolvem, quais as suas características. 
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Sandmann (1997) possui um livro que mostra com clareza como é produzida 

uma propaganda e o professor poderá utilizá-lo para ter mais conhecimento do 

assunto e passar para seus alunos. 

    

   

A. 3  ATIVIDADE PRÁTICA 1 

 

 

  Nessa atividade, os alunos serão convidados a realizarem um primeiro 

exercício de produção textual escrita, para que o professor possa analisar o que os 

alunos já sabem sobre como produzir uma propaganda, se conseguem identificar o 

potencial que há numa imagem e num texto verbal. 

  Para essa atividade o educador solicitará que os alunos produzam um texto 

informativo sobre as características de uma propaganda. 

 

 

A. 4  ATIVIDADE PRÁTICA 2 

 

 

   Depois de dar início a essa oficina o professor levará para a sala de aula um 

vídeo disponível em (http://youtu.be/kDT33D1im1M), cujo título é “O que é 

publicidade e propaganda?,” de junho de 2011, falando o que é uma propaganda e o 

impacto que ela provoca em nossa memória. Se o acesso à internet for difícil o 

professor pode antecipadamente gravar em pen-drive e colocar no projetor 

interativo, TV pen-drive ou retroprojetor. 

  A partir do vídeo assistido, os alunos deverão fazer suas considerações sobre 

o tema, refletindo sobre o papel e a importância da propaganda na sociedade, sobre 

o quanto ela fica registrada em nosso subconsciente, estabelecendo uma relação 

com o primeiro texto produzido por eles. 

  Num segundo momento, o professor levará para sala de aula uma 

propaganda, como a sugerida abaixo, no slide, e fará juntamente com os alunos 

observações e análise da mesma, instigando-os a responder questões do tipo: 

 

http://youtu.be/kDT33D1im1M
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Acesso em 22/03/2015 www.facebook.com/ChiquinhoSorvetes/photos/a. 

 

a- Qual é o produto que está sendo anunciado? 

b-  Que tipo de público a propaganda tem o objetivo de atingir? 

c-  Onde ela foi divulgada? 

d- Qual a intenção do publicitário em apresentar a imagem na propaganda? 

e- A expressão “O importante é ser feliz!” tem duplo sentido? Explique? 

f-  No texto produzido pela pessoa que postou a propaganda, faz-se uso do pronome 

“te”. O pronome “te” se refere a quem? 

g-  Qual a finalidade da seta acompanhada da palavra “compartilhar” ?  E a função 

dos números que aparecem abaixo da propaganda? 

h- Você costuma receber propagandas em sua página do Facebook? Que atitude 

toma? Comente. 

 

http://www.facebook.com/ChiquinhoSorvetes/photos/a
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  Estas são questões que Ferreira (2010, p. 52) diz serem importantes como 

passo inicial para entender o contexto retórico utilizando uma leitura que ajude a 

compreendê-lo: “Quem fala? A quem fala? Quando fala? Por que fala? Contra o 

quê? Como fala?”, utilizando-se alguns dos elementos persuasivos encontrados no 

texto, dando início aos argumentos.  

   Outra possibilidade seria pedir aos alunos que utilizando a mesma 

propaganda (acima) completem o seguinte esquema, para que identifiquem 

rapidamente os elementos presentes nela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nesse esquema, o professor poderá observar se já houve maturidade dos 

alunos em relação ao primeiro texto produzido por eles, se já conseguem identificar 

mais rapidamente os elementos discursivos presentes em uma propaganda, aqueles 

referentes à intencionalidade, ao uso da linguagem e da imagem, polifonia, 

paráfrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título ou tese 

Qual a comparação feita? Qual o modelo oferecido? 

A que conclusão pode-se chegar? 
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OFICINA B  

  

O professor nessa oficina, além do acesso à internet, fará uso dos seguintes 

materiais: 

● Projetor interativo 

● Propagandas diversas retiradas de páginas do Facebook 

● Dicionário de Língua Portuguesa 

● Slides 

● Computadores   

 

B. 1 OBJETIVO:  

 

  Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), é preciso despertar o 

interesse do auditório a quem se destina o texto e o discurso deve estar adequado a 

ele, para que haja persuasão. Desse modo, o objetivo dessa oficina é identificar as 

técnicas argumentativas utilizadas na produção de propagandas e posteriormente 

compreender e aplicá-las em seus próprios textos, fazendo uso da variedade de 

argumentos que existem para convencer alguém a comprar determinado produto ou 

aderir à determinada ideia.  

 

 

B. 2  ATIVIDADE PRÁTICA 1 

 

 

   Para dar início às atividades, o professor levará para sala de aula slides 

contendo explicações sobre os tipos de argumentos usados nos anúncios 

publicitários, ilustrando-os com exemplos para cada um deles.  

 Os argumentos utilizados poderão ser de transitividade (a divisão do todo em 

partes), de desperdício, de autoridade que são tratados por Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), já definidos anteriormente e exemplificado por Ferreira (2010), bem 

como os de ordem emocional, do senso comum, sempre promovendo discussões 

paralelas e a explanação dos conteúdos no intuito de promover a aprendizagem e 

compreensão do assunto. Além disto, podem-se retirar alguns tipos de argumentos 
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aqui já explanados e montá-los em slides para melhor entendimento dos alunos. 

Pode também, acrescentar para cada argumento um exemplo encontrado em 

propagandas ou até mesmo em outro tipo de texto, contanto que, o aluno consiga 

visualizar melhor os argumentos usados numa argumentação para persuadir 

alguém. 

 

 

B. 3  ATIVIDADE PRÁTICA 2 

 

 

  O professor, em um segundo momento, pedirá aos alunos que observem 

imagens de propagandas e detectem o valor argumentativo que elas possuem, pois 

além de sugerir sentidos acabam provocando emoções no auditório em meio a 

vastas formas de expressões, destacando ainda que a estratégia a ser utilizada em 

determinado texto será determinada através da maneira como será feita a 

argumentação. 

  O educador levará para sala de aula cópias de propagandas (abaixo) 

retiradas do Facebook e pedirá que o aluno analise-as e tente identificar a tese 

defendida por cada uma e quais os argumentos que elas utilizam para defendê-las. 

Os alunos deverão formar equipes e discutir as ideias e argumentos encontrados 

nas propagandas e depois expor à turma as devidas considerações às quais a 

equipe chegou. Podem ainda confeccionar um quadro com o apelo e o argumento 

utilizado por cada uma das propagandas.   
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SUGESTÕES DE PROPAGANDAS 

 

Acesso em 25/03/15 Disponível em www.facebook.chiquinhosorvetes  
 
 
 

 

Acesso em 03/04/2015 www.facebook.com/ChiquinhoSorvetes/photos/a. 

http://www.facebook.chiquinhosorvetes/
http://www.facebook.com/ChiquinhoSorvetes/photos/a
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Acesso em 11/03/15 disponível em/www.facebook.com/chevroletbrasil/photos/a 

 

 

B. 4  ATIVIDADE PRÁTICA 3 

 

 

  Como a próxima atividade envolverá o uso de redes sociais, o professor 

deverá fazer uma intervenção pedagógica no sentido de promover discussão acerca 

deste assunto. Levará os alunos para a sala de informática e pedirá que façam uma 

leitura do texto, em dupla, encontrado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social 

(acesso em 14/03/2015), cópia anexa, para logo depois iniciar uma discussão sobre 

o tema que é bastante discutido por eles.  

   Questões possíveis: 

  ● Quais redes sociais conhecem e participam?  

  ● Elas apresentam diferenças entre si?  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social


28 
 

● Em que aspectos as redes sociais são parecidas?  

  ● Para qual (quais) propósito(s) elas existem? 

  ● Sabem por que elas foram criadas?  

  ● Podem substituir as relações sociais entre as pessoas? 

  ● Quem deles não sabe utilizar todas as ferramentas que o computador 

dispõe? Gostaria de saber? Por quê? 

 

  Com estas questões sendo discutidas é também possível fazer uma enquete 

com os demais colegas da escola e pedir a opinião deles sobre o assunto.  

 

 

B. 5 ATIVIDADE PRÁTICA 4 

 

 

   Ainda na sala de informática, solicitar que os alunos abram a página do grupo 

no Facebook, observem e leiam a imagem e o texto (abaixo) enviados para eles 

anteriormente e respondam ao questionamento que é feito pelo professor sobre os 

mesmos. 
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A internet se tornou uma propaganda de nós mesmos!2 

 

Tudo o que fazemos no mundo online está exposto e aberto para tudo e para 

todos. Tudo forma uma imagem de nós mesmos e devemos ser os primeiros a 

cuidar dela da melhor forma possível. É a nossa propaganda em horário nobre, 

permanente e em canal aberto. 

Internet, redes sociais, globalização, mobilidade, acesso, são somente alguns 

dos aspectos que nos fizeram todos estarmos conectados. E não falo somente de 

conectar no sentido de poder achar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, digo 

no sentido de que estamos conectados ao mundo e que qualquer pessoa, em 

qualquer cidade, pode buscar essas informações e fazer um perfil de cada um. 

E isso é ruim? 

Claro que não, isso é ótimo. Hoje temos uma visibilidade que há 10 anos não 

sonhávamos em ter. Portfólio, informações, experiências, imagens, vídeos, tudo 

pode ser compartilhado e chegar ao mundo em segundos. Tudo aquilo que você 

quer e que precisa ser mostrado para seus amigos (que podem estar na Irlanda), 

para um futuro emprego, para a família que pode estar longe, enfim, tudo pode 

chegar com um clique. Tudo graças ao que considero a oitava maravilha do mundo: 

o ambiente virtual. 

Por outro lado, tudo o que fazemos é colocado em nosso mural no mundo. 

Nossa cara e nosso nome sempre estarão estampados em tudo o que postamos, 

comentamos ou compartilhamos. E tudo isso não se apaga e vira uma propaganda 

de nós mesmos. Aquele velho e conhecido marketing pessoal agora é todo o nosso 

cotidiano. 

E se nós, que somos formados e trabalhamos com comunicação, que criamos 

ou mudamos imagens, não cuidarmos da nossa própria imagem, quem fará direito, 

então? 

                                                             
2 Disponível em: ˂://plugcitarios.com/2014/06/internet-se-tornou-uma-propaganda-de-nos-mesmos/ 

˃(Acesso em 22/07/14) 

 

http://plugcitarios.com/2014/06/internet-se-tornou-uma-propaganda-de-nos-mesmos/
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Pior que isso, só se uma embaixadora da Unicef postar uma montagem onde 

um embaixador da ONU, que participa da missão de luta contra as drogas, está 

cheirando cocaína em campo. 

JUNIOR, Gilberto. A internet se tornou uma propaganda de nós 
mesmos˂ http://plugcitarios.com/2014/06/internet-se-tornou-uma-
propaganda-de-nos-mesmos/ ˃(Acesso em 22/07/14) 

 

 

 

  Possíveis questionamentos:  

 

 Quais argumentos o publicitário utiliza para convencer as pessoas do 

benefício do uso da internet? 

 Você concorda com ele? Comente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adnews.com.br/internet/atriz-deixa-a-unicef-depois-de-ironizar-colombianos-nas-redes-sociais
http://plugcitarios.com/2014/06/internet-se-tornou-uma-propaganda-de-nos-mesmos/
http://plugcitarios.com/2014/06/internet-se-tornou-uma-propaganda-de-nos-mesmos/
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 OFICINA C 

 

 

O professor nessa oficina, além do acesso a internet, fará uso dos seguintes 

materiais: 

● Projetor interativo 

● Propagandas diversas retiradas de páginas do Facebook 

● Dicionário de Língua Portuguesa 

● Slides 

● Computadores  

● Cartolinas 

● Canetas ou pilotos coloridos  

● Revistas diversas  

  

 

C. 1 OBJETIVO 

 

 

   No atual cenário nacional o belo, a vaidade e o consumo são elementos 

idealizados e estão cada vez mais impregnados na nossa sociedade, diante disto 

essa terceira oficina tem como meta analisar as estratégias de 

convencimento/recursos da linguagem publicitária utilizados para persuadir o 

consumidor. 

  Nessa oficina serão utilizadas revistas de grande circulação nacional, que 

certamente possuirão um número incrível de anúncios publicitários sendo impossível 

não perceber sua presença e reconhecer sua influência na diagramação da mesma 

e posteriormente na vida dos leitores e depois disso fazer um paralelo com as 

propagandas veiculadas no Facebook, comparando-o com uma revista, sendo esta, 

em formato digital. 
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   C . 2  ATIVIDADE PRÁTICA 1  

 

 

  Esta terceira oficina começará com uma pesquisa de opinião se reportando 

ao vídeo mostrado na oficina A. Muitas marcas foram visualizadas no vídeo e muitas 

delas estão impregnadas no nosso subconsciente, mesmo em alguém que ainda 

não saiba ler e escrever identificará facilmente o produto anunciado, evidenciando a 

eficácia da estratégia utilizada pelo produtor do anúncio.            

  Para facilitar a atividade o professor levará ainda para sala de aula vários 

slogans de marcas famosas e os exibirá em slides, pedindo aos alunos que digam o 

que vêm em suas cabeças quando o slogan é mostrado e qual o produto que cada 

marca oferece. 

  Logo depois o professor apresentará a seguinte questão:  

Qual a primeira marca que lhes vem à cabeça quando se trata de: 

● produto de limpeza                             ● roupa esportiva 

●chocolate                                            ● banco 

● tênis                                                  ● celular 

  É interessante que os alunos anotem as respostas para compararem o que 

mais fixa no seu subconsciente, se são os slogans, os logotipos, os símbolos ou 

outras características/estratégias.  

  Além desta ação, o professor também pode solicitar aos alunos que 

confeccionem slides com o mesmo propósito do vídeo apresentado, agora com 

marcas mais recentes e que eles apreciem, utilizando a criatividade para deixar o 

trabalho bem interessante. 

 

 

C. 3 ATIVIDADE PRÁTICA 2 

 

 

  A propaganda tem como objetivo propagar ideias e para isso utiliza técnicas 

cuja finalidade é a persuasão de um auditório, para tanto, nesta segunda atividade o 

professor, com ajuda de slides, orientará os alunos a identificarem e compreenderem 

os recursos argumentativos e estilísticos usados em diversas propagandas com a 

intenção de convencer determinado público. 
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  Gonzales (2003, p. 35) traz as características e exemplos dos itens 

necessários para o “funcionamento da linguagem publicitária” e que podem constar 

nos slides produzidos pelo professor para promover a compreensão do aluno nos 

usos de cada recurso quando forem produzir uma propaganda.  

  ● Título; 

  ● Imagem; 

  ● Texto; 

  ● Marca; 

  ● Slogan. 

  Cada um dos itens acima forma a estrutura básica de um texto publicitário, 

você professor discutirá sobre cada um desses elementos, podendo colocar em 

slides cada característica com exemplos respectivos. Vale ressaltar que não é em 

todas as propagandas que encontramos os itens citados, o que vai determinar essa 

presença será a criatividade e o objetivo do publicitário. 

 

 

C. 4 ATIVIDADE PRÁTICA 3 

 

 

  Depois de ter deixado os alunos informados sobre as estratégias o educador 

partirá juntamente com os alunos para a análise de propagandas observando as 

estratégias de convencimento utilizadas pelos produtores das mesmas. Nessa 

atividade serão utilizadas propagandas retiradas de revista de grande circulação 

nacional. 

 

  Questões possíveis: 

  

  ● A que público se dirige mais diretamente estas propagandas? Que 

elementos indicam este alvo? 

  ● Que impressões as imagens lhes trazem? 

  ● Como é sugerida a compra do produto? 

  ● Quais as estratégias de convencimento utilizadas? 

  ● Há uso de figuras com valor argumentativo? Quais? Qual a função delas no 

anúncio? 
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  ● Quais recursos da linguagem publicitária foram utilizados? 

  ● Compare as propagandas retiradas da revista com as propagandas já 

trabalhadas que foram retiradas do Facebook. Que análise pode ser feita? 

  Promovendo a continuidade da atividade o professor pode ainda pedir aos 

alunos para analisarem cada parte dos textos contidos nas propagandas: onde está 

situada, a posição das palavras, as cores e imagens utilizadas, os elementos que 

formam as orações e qual a finalidade de cada uma delas. 

 

 

C. 5 ATIVIDADE PRÁTICA 4  

 

 

  Finalizando essa oficina, o professor sugerirá a produção de uma propaganda 

em grupo contendo os elementos da linguagem publicitária que foram discutidos e 

analisados, aproveitando as habilidades de cada aluno, pois o texto será composto 

de elementos verbais e não verbais e contará com a criatividade de cada integrante 

em cada um destes aspectos. 

  O grupo deverá decidir primeiramente o tema a ser abordado na propaganda, 

que deverá ser de interesse da comunidade em que eles moram, poderá ser um 

filme, um livro, um objeto, ou até mesmo pode-se criar um produto que revolucione a 

vida na comunidade.  

  Depois do tema escolhido os alunos devem rever as estratégias estudadas, 

observando aquelas que melhor se adequem ao produto escolhido e colocar as 

ideias no papel. 

  Para finalizar esta etapa, as equipes devem apresentar o que foi feito, 

analisando as estratégias que foram utilizadas. 
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OFICINA D 

 

 

O professor nessa oficina, além do acesso a internet, fará uso dos seguintes 

materiais: 

● Projetor interativo 

● Propagandas diversas retiradas de páginas do Facebook 

● Dicionário de Língua Portuguesa 

● Celular/câmera fotográfica 

● Slides 

● Computadores  

● Cartolinas 

● Canetas ou pilotos coloridos 

 

 

D. 1 OBJETIVO  

 

 

 Essa última oficina  tem a finalidade de desenvolver o potencial criativo dos 

alunos, estimulando a capacidade de inovar e utilizar materiais tecnológicos, 

motivando-os para a criação de slides e vídeos. Para tanto, será imprescindível o 

uso de alguns recursos tecnológicos como computador, celular, câmera fotográfica 

ou filmadora.  

 Muitos dos nossos alunos já possuem a habilidade de trabalhar com as 

ferramentas tecnológicas, não raro, circulam constantemente entre eles pequenas 

vinhetas no celular, produzidos por eles próprios, o professor deve aproveitar esse 

potencial e pedir a colaboração deles para propiciar a aprendizagem a aqueles que 

ainda têm dificuldades, promovendo assim o espírito de colaboração entre eles. 

  

 

 

 

 



36 
 

  D . 2  ATIVIDADE PRÁTICA 1 

 

 

   O professor possibilitará aos alunos criarem propagandas orais a partir das já 

escritas e confeccionadas por eles próprios, ou slides criativos como o da atividade 

um da oficina A, contendo marcas mais recentes e apreciadas pelo público jovem. 

  No entanto, antes disso deve ensinar aos educandos a confeccionarem 

slides, roteiros, gravações e edição de vídeos estudantis, com possibilidade de 

ampliação do conhecimento. 

   Para tanto, o professor deve ter a mínima noção de como tirar proveito das 

ferramentas tecnológicas ou pedir ajuda aos colegas, saber o processo de 

construção de um roteiro que deve ter pelo menos a ideia, que constará de um tema, 

o conteúdo a ser abordado, o argumento a ser empregado, a captura das imagens a 

serem utilizadas e transformar tudo em uma história linear. 

   

 

  D . 3  ATIVIDADE PRÁTICA 2 

 

 

 Depois de todo o roteiro feito e todas as etapas de produção seguidas, com a 

ajuda do professor, deve-se passar para a fase da edição do material produzido, que 

não precisa ser uma produção final que ganhe um Oscar de melhor produção, mas 

algo que motive os alunos a adquirirem um novo aprendizado, que trará satisfação 

quando observarem o produto acabado. 

  Com a ascensão de sites de vídeos na internet esta  fase de edição é fácil, 

basta um pouco de atenção e paciência, afinal de contas já é uma parte da rotina de 

muitas pessoas quererem colocar seus vídeos na web ou apenas fazer um ajuste 

em suas filmagens pessoais, para isso só precisa ter no computador um programa 

que faça esse processo.  

  Uma sugestão de programa para editar produções de pequenos filmes é o 

Windows Live Movie Maker, de fácil manuseio para quem está começando a editar 

vídeos e é gratuito. No link abaixo é possível fazer o downloads do aplicativo. 

˂http://www.superdownloads.com.br/download/20/windows-movie-maker/˃ (acesso em 

22/07/2014) 

http://www.superdownloads.com.br/download/20/windows-movie-maker/
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 D . 4  ATIVIDADE PRÁTICA 3  

 

 

 Os vídeos estão prontos e é chegada a hora da culminância, onde os alunos 

em evento planejado que pode ser a participação no PROVE (Produção de Vídeos 

Estudantis), que acontece todos os anos nas escolas estaduais da Bahia, ou outro 

evento criado na escola para todos os membros da comunidade escolar assistirem 

as produções realizadas pelos alunos. 

  Com essa atitude, além de proporcionar um evento concreto e interessante, 

com finalidade de aprendizagem, o professor garantirá também um aumento 

substancial na autoestima de muitos estudantes. 
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CONSIDERAÇÕES PARA O PROFESSOR 

 

 

  Ser professor não é uma tarefa fácil, é preciso muita dedicação e coragem 

para enfrentar desafios, estar sempre reciclando-se para manter-se “antenado”  com 

as novidades que estão o tempo todo descortinando-se, principalmente direcionadas 

à educação e às novas tecnologias. 

  Pensando nisso e no pouco tempo disponível de que o professor dispõe 

quando se trata de planejamento de aulas, pois as horas disponíveis não são 

suficientes para o trabalho de pesquisa e elaboração de aulas dinâmicas, sem 

contar a sua carga horária que muitas vezes é extensa, este trabalho  firmou o 

propósito de contribuir com atividades propícias para o trabalho com o gênero 

textual propaganda,  mas fácil de ser adaptado para o trabalho com outros gêneros 

como o artigo de opinião, entrevista, anúncio. 

  Aqui o educador encontrou toda uma sequência didática onde o gênero 

propaganda, pouco explorado nos livros didáticos e quando feito é de forma 

superficial, está sendo trabalhado de modo desafiante, envolvendo o uso das TIC 

que funcionam como atrativos para nossos alunos. 

  Este projeto foi realizado não como um trabalho árduo de pesquisa, e sim 

como um aprendizado, que proporcionou uma rica experiência com meus próprios 

alunos. Espero que todos os profissionais de Língua Portuguesa encontrem aqui a 

satisfação do dever cumprido, como proporcionou a mim. 

  Bom trabalho a todos! 
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ANEXOS 

 

 

Rede social3 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

  Rede Social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 

conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos 

comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a sua 

abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos 

entre os participantes.  

 Muito embora um dos princípios da rede seja sua abertura e porosidade, por 

ser uma ligação social, a conexão fundamental entre as pessoas se dá através da 

identidade. 

  As redes sociais online podem operar em diferentes níveis, como, por 

exemplo, redes de relacionamentos (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, 

MySpace, Badoo), redes profissionais (Linkedin), redes comunitárias (redes sociais 

em bairros ou cidades), redes políticas, redes militares, dentre outras, e permitem 

analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os 

indivíduos alcançam os seus objetivos ou medir o capital social – o valor que os 

indivíduos obtêm da rede social. 

  As redes sociais têm adquirido importância crescente na sociedade moderna. 

São caracterizadas primariamente pela autogeração de seu desenho, pela sua 

horizontalidade e sua descentralização. 

  Um ponto em comum dentre os diversos tipos de rede social é o 

compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca 

de objetivos comuns. A intensificação da formação das redes sociais, nesse sentido, 

reflete um processo de fortalecimento da Sociedade Civil, em um contexto de maior 

participação democrática e mobilização social. 

  Com as diversas redes sociais, os consumidores estão em contato constante 

com as marcas. Este fato resulta da revolução tecnológica que, com tablets e 

                                                             
3
 Trecho do texto Rede Social, disponível em: ˂http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social.˃ Acesso em 

14/03/2015 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
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smartphones, coloca o mundo nas mãos do consumidor, e tem, como consequência, 

uma revolução ao nível do marketing e da forma como as empresas se comunicam 

com os consumidores. Devido a este fenômeno, as marcas, nas mais diversas áreas 

de negócio, estão a perceber-se de que as técnicas de marketing tradicionais estão 

a tornar-se cada vez menos eficazes e mais dispendiosas,3 isto porque a 

segmentação no marketing "tradicional" é muito menos eficaz e a medição do 

impacto não é imediata, o que acontece com o marketing digital e, principalmente, 

com o marketing das redes sociais. 

  As marcas já não conseguem controlar nem a sua comunicação nem o que se 

diz sobre elas nas redes sociais. O consumidor assumiu o controle e é participativo 

em todo o processo de comunicação, chegando mesmo ao ponto de as marcas 

terem que apresentar conteúdos relevantes, pertinentes e adequados aos desejos e 

necessidades dos consumidores de forma a terem "permissão" para falar com eles. 

Este fenômeno está diretamente ligado a um conceito emergente no marketing e 

comunicação: earned media ("mídia conquistada"). 

 


