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Resumo: Os alunos do 8ºC, do turno vespertino, na Escola M. Profª Adília de Aguiar Leite, no
município de Carmópolis, não identificam a finalidade/função dos diversos gêneros textuais levados
para as aulas de Português, isso chamou a atenção porque na Prova Brasil eles precisam estar
preparados para resolverem questões relacionadas a gêneros e, principalmente, reconhecer a
finalidade de cada um. Diante da problemática, com base nos dados das Avaliações internas e
externas e baseandose numa pesquisaação em Linguística Textual, fizemos uma avaliação
diagnóstica e evidenciamos o problema relacionado à leitura e compreensão textual, sendo assim,
pautados nos teóricos do texto e embasados nos dados das provas aplicadas na escola,
sistematizamos um estudo para tentar diminuir este problema que foi diagnosticado.

Palavras – chaves: Finalidade. Texto. Avaliação. Leitura. Compreensão.

Abstract: The students of 8ºC, of the afternoon shift, at the M. Profª Adília de Aguiar Leite School, in
the municipality of Carmópolis, do not identify the purpose / function of the different textual genres
taken to Portuguese classes, this was pointed out because in the Proof Brazil they need to be
prepared to address gender issues and, especially, recognize the purpose of each. Given the
problematic, based on the data of the internal and external Evaluations and based on an action
research in Textual Linguistics, we made a diagnostic evaluation and evidenced the problem related to
reading and textual comprehension, being thus based on the text theorists and based in the data of the
tests applied in the school, systematized a study to try to diminish this problem that was diagnosed.

Keywords: Purpose. Text. Evaluation. Reading. Understanding.

Resumen: Los estudiantes de 8 ° C, el turno de la tarde en la Escuela Prof. M. Aguiar adilia de leche
en el municipio de Carmópolis, no se identifican con el propósito / función de los diferentes géneros
adoptadas para las clases de portugués, que llamó la atención porque el juicio Brasil deben estar
preparados para resolver cuestiones relacionadas con los géneros y, sobre todo, reconocer la
finalidad de cada uno. Ante la problemática, con base en los datos de las Evaluaciones internas y
externas y basándose en una investigaciónacción en Lingüística textual, hicimos una evaluación
diagnóstica y evidenciamos el problema relacionado a la lectura y comprensión textual, siendo así,
pautados en los teóricos del texto y embasados en los datos de las pruebas aplicadas en la escuela,
sistematizamos un estudio para intentar disminuir este problema que fue diagnosticado.

Palabras claves: Finalidad. Texto. Evaluación. La lectura. La comprensión.

INTRODUÇÃO

Diante dos resultados obtidos na Prova Brasil de 2015, é possível perceber uma problemática dos
alunos da Escola Adília de Aguiar Leite, no município de Carmópolis, referente à leitura e
compreensão textual. De acordo com os dados do QEdu de 2015, somente 29% dos alunos do 9º ano
da referida escola tiveram o nível de aprendizado satisfatório na leitura e interpretação de texto no
ano de 2015, e que estão distribuídos nos quatro níveis qualitativos de proficiência seguintes: 5% dos
alunos ficaram no nível avançado, 24% no nível proficiente, 63% no nível básico e 8% não tiveram
quase nenhum aprendizado, ficando no nível insuficiente. O Ideb da escola é de 3,5, um resultado
baseado no aprendizado de 5,03 multiplicado pelo fluxo de 0,63, o que confirma a quantidade de
alunos com deficiência em leitura e interpretação.

Essa problemática foi constatada na turma do 8ºC, do turno vespertino, na Escola M. Profª Adília de
Aguiar Leite, por seu desempenho nas atividades e avaliações das unidades não ser exitoso. Os
alunos não identificam a finalidade/função dos diversos gêneros textuais levados para as aulas de
Português, isso chamou a atenção porque na Prova Brasil eles precisam estar preparados para
resolverem questões relacionadas a gêneros e, principalmente, reconhecer a finalidade de cada um.
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Diante da problemática e com base nos dados das Avaliações em larga escala, a exemplo da Prova
Brasil, e baseandose numa pesquisaação em Linguística Textual, fizemos uma avaliação
diagnóstica e evidenciamos o problema relacionado à leitura e compreensão textual, sendo assim,
pautados nos teóricos do texto e embasados nos dados das provas aplicadas na escola,
sistematizamos um estudo para tentar diminuir este problema que foi diagnosticado. Esta urgência
para o aprimoramento das habilidades enunciadas acima é justificada pela fala de Fuza e Menegassi
(2009, p. 14):

A prática da leitura é um dos meios responsáveis pelas relações sociais entre
sujeitos, uma vez que possibilita o acesso do indivíduo ao mercado de trabalho,
além de promover a reflexão sobre diferentes realidades, favorecendo a
formação de um estudanteleitor crítico.

A turma do 8º C, do turno vespertino, é composta por 32 alunos entre 13 a 17 anos, residentes tanto
na zona urbana quanto na zona rural de Carmópolis, os quais utilizam transporte escolar fornecido
pelo município para chegar até a escola. São alunos inseridos em famílias heterogêneas, com baixo
nível de escolarização e renda per capita baixa, pois a maioria das famílias recebe cesta básica da
administração local para completar a sua alimentação. Alguns pais de alunos se encontram
desempregados, pois prestavam serviços a firmas terceirizadas da Petrobrás, principal atividade
econômica do município, mas que após os problemas financeiros enfrentados na empresa, boa parte
dos funcionários foram demitidos, dentre eles os pais dos discentes citados. A turma é composta por
alunos com distorção de idade/série o que dificulta a concentração e aprendizagem dos conteúdos.

Quanto à localização, a escola está localizada num bairro mais afastado do centro de Carmópolis,
bairro residencial que engloba casas com estrutura física variadas, pois a maioria da população
carmopolitana adulta é humilde e com pouco nível de escolarização. A escola possui uma estrutura
física boa, assim como todas as escolas municipais da cidade, com 10 salas de aula, sala de
professores, sala de coordenação, sala de direção, sala de leitura, laboratório de informática,
secretaria, cantina, banheiro masculino e feminino, uma quadra, pátio e áreas amplas ao redor da
escola. Oferta turmas do 5º ao 9º ano nos turnos da manhã e tarde e EJAEF no período da noite,
possuindo 493 matrículas do ensino fundamental regular e 113 na Educação de Jovens e Adultos.
Conta com uma equipe de 54 profissionais distribuídos entre serviço de apoio, administrativo e
professores.

O município de Carmópolis faz parte da região do Vale do Cotinguiba e que primitivamente recebeu o
nome de Rancho pelo fato de ser ponto de parada de feirantes. Posteriormente, recebe o nome de
Carmo por influência dos padres Carmelitas. Em 1943 recebe o nome de Carmópolis, que permanece
até os dias atuais. Segundo dados do último censo do IBGE (2010), o município possui uma
população de 13.503 pessoas, um IDH 0,643 e uma taxa de escolarização de 97,3% na idade entre 6
a 14 anos. Apesar do baixo nível de escolarização da população adulta, entre os jovens a taxa está
aumentando e encontrase em desenvolvimento médio.

Todo esse contexto evidencia que o alunado da referida escola possui problemas que estão no
âmbito familiar, social, econômico e educacional, porém, através do diagnóstico feito, é notável que
medidas precisam ser tomadas para tentar minimizar os problemas relacionados à leitura e
compreensão de texto, que são o foco deste estudo e sobre o qual nos debruçaremos para trazer
propostas de intervenção que possam minimizar a realidade já anunciada.

A Importância dos Gêneros Textuais em Sala de Aula

Diante das questões apresentadas, surge a necessidade de romper com antigas concepções,
principalmente às relacionadas ao texto, e partir para situações inovadoras e contextualizadas que
façam sentido para a vida do aluno. Principalmente, o ensino voltado para o texto com base nos
gêneros textuais, pois, dessa forma, o aluno poderá ver a função do texto aplicada em sua prática
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social, pois, conforme Koch & Elias (2010,p.34), “o lugar de interação é o texto, onde os sentidos são
construídos e reconstruídos com base em pistas textuais deixadas por seu autor e com base nos
conhecimentos prévios do leitor”. Ideia compartilhada pelos PCN’s (1998, p.21), quando ressaltam
que “todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções comunicativas,
como parte das condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os
determinam. “

Cada gênero está inserido em uma determinada época, tendo características específicas e objetivos a
depender do meio de circulação. Portanto, o ensino pautado nos gêneros é de suma importância para
compreensão da língua e recurso adequado para as diversas situações de comunicação, de modo
que, conforme Marcuschi, (2002, p. 22), “é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum
gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto [...] . Esta
visão segue uma noção de língua como atividade social, histórica e cognitiva”.

Como elemento que caracteriza eventos comunicativos, o gênero pode ser identificado por estudiosos
a partir do objetivo que traz explícito ou implícito, pela forma característica e pelo posicionamento.
Para Swales ( 1990, p.58 ), então:

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos
exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Estes
propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade
discursiva de origem e, portanto, constituem o conjunto de razões para o
gênero. Estas razões moldam a estrutura esquemática do discurso e
influenciam e limitam a escolha de conteúdo e de estilo.

Sendo assim, a problemática encontrada na turma do 8º ano da referida escola adotará um estudo
baseado nos gêneros textuais, pois, através deles, o discente terá oportunidades de conhecer,
identificar e utilizar, quando for conveniente, podendo, dessa forma, minimizar o problema relacionado
à leitura e compreensão textual, a fim de mobilizarem os conhecimentos lingüísticos necessários para
responderem com êxito as questões referentes ao descritor 12, da Matriz de Referência da Prova
Brasil, quando chegarem no 9º ano, pois “Um maior conhecimento do funcionamento dos gêneros
textuais é importante tanto para a produção como para a compreensão.” (MARCUSCHI, 2002, p. 32).

PROPOSTA

Baseandose no modelo de sequência didática de Dolz, Noverraz e Schnewly ( 2004, p. 97  98),
sistematizamos o planejamento em uma exposição da situação, que objetiva apresentar aos alunos a
proposta de trabalho, avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero textos publicitários e
apresentálos através de exemplos. Depois desse primeiro momento, aplicaremos uma produção
inicial que nos dará indícios das dificuldades que os alunos possuem sobre o referido gênero; a partir
desse momento faremos um diagnóstico que norteará o trabalho a ser desenvolvido, com o auxílio de
3 módulos. Em seguida, desenvolveremos atividades sistematizadas e distribuídas em 6 encontros de
100 minutos cada um; focaremos na ampliação do repertório do aluno, através de textos publicitários,
no que se refere aos elementos constitutivos, a situação de produção, circulação e objetivo. Para
constatar se as etapas foram internalizadas e aprendidas, faremos uma produção final, com revisão e
reescrita referente ao gênero textual propaganda.

A proposta de se trabalhar com esses textos é de suma importância para o desenvolvimento do aluno,
pois isso irá tornálo proficiente em leitura, compreensão e produção através da aplicação social da
Língua Portuguesa, como é possível perceber na escrita de Marcuschi (2002, p. 35), “a relevância
maior de tratar os gêneros textuais achase particularmente situada no campo da Linguística Textual,
de modo todo especial no ensino de língua, já que se ensina a produzir textos e não a produzir
enunciados soltos”.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA

As sequências didáticas fazem parte de uma proposta teórica e metodológica do ensino de língua
portuguesa com base nos gêneros textuais. Essa proposta foi desenvolvida por Dolz, Noverraz e
Schneuwly (2004), que a definem da seguinte forma: “conjunto de atividades escolares organizadas,
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”, com intuito de “dar acesso
aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis” (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004, p. 97  98).

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97) apontam, de forma clara, que uma sequência didática tem
por finalidade “ajudar o aluno a dominar melhor um gênero, permitindo, assim, escrever ou falar de
maneira mais adequada numa dada situação de comunicação”. Assim, sugere um ensino pautado nos
gêneros, pelo fato de que os alunos internalizam os conhecimentos sobre os gêneros, e,
concomitantemente, reconhecem as práticas de linguagem, que resultam na compreensão da língua.

Deste modo, os alunos serão preparados com atividades sistematizadas em torno do gênero textual
propaganda, a fim de identificar a finalidade deste gênero através dos indícios presentes no texto,
uma vez que, conforme a visão de Beaugrande (1997, p.10, apud PEREIRA & KOCH, 2014, p.189),
“é essencial que se veja o texto como um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas,
sociais e comunicaticas, não simplesmente como a sequência de palavras escritas ou faladas”. Para
isso, faremos 6 encontros de duas aulas cada, ou seja, 100 minutos em cada encontro , totalizando
600 minutos. São atividades permeadas por teoria e prática, que darão suporte necessário para
internalizar os conhecimentos relacionados ao gênero textual propaganda e que minimizarão o
problema alvo deste estudo, referente à finalidade do texto que não estava sendo reconhecido pelo
aluno do 8º ano da escola Adília de Aguiar Leite.

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO

Neste primeiro momento ( 1ª e 2ª aulas = 100 minutos ), objetivamos apresentar a proposta aos
alunos a fim de motiválos para o trabalho que será desenvolvido, pois sem a participação efetiva
deles o esforço será irrelevante.

Explicamos o que é uma sequência didática, qual a finalidade e qual o tempo de duração, visto que
faremos nas aulas de Português.

Iniciamos a aula com uma dinâmica intitulada “Eu tenho o ouro”. Cada aluno vai dizer à turma, em
poucas palavras, qual o tesouro que possui ( um objeto, um animal, uma roupa, algo que considere
valioso) e por qual motivo a outra pessoa deve comprar esse tesouro, pois ele quer vender e precisa
convencer alguém a comprálo. Essa atividade irá iniciar o processo de argumentação e identificação
deste elemento com a finalidade de induzir o outro a adquirir o produto.

Em seguida, projetamos no datashow um anúncio publicitário sobre a cocacola retornável¹, faremos
uma análise oralmente dos elementos verbais e nãoverbais a fim de identificar o conhecimento prévio
dos alunos sobre o gênero e identificar as suas dificuldades. Propor uma análise linguística chamando
a atenção para a oração “volte sempre”, com ênfase no verbo para saber se o aluno identifica a
finalidade desta palavra na propaganda e qual a sua relação com a imagem.

Posteriormente a essa análise, identificar qual a finalidade do cartaz publicitário na sociedade.

Produção Inicial

Para esta etapa, é necessário investigar se os alunos conseguem perceber a finalidade do gênero
propaganda materializado em forma de cartaz. Nesse momento, foram utilizadas 2 aulas conjugadas,
que totalizam 100 minutos ( 3ª e 4ª aulas ), para executar uma atividade de leitura e compreensão
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textual de alguns textos, a fim de observar se os alunos estão com problemas para analisar os
aspectos verbais e nãoverbais, identificar os argumentos utilizados para convencer e reconhecer a
finalidade do gênero textual. Observe uma amostra das atividades abaixo e a atividade completa está
disponível no site: https://profwarles.blogspot.com/2013/06/questoespordescritordeportugues.html,
de onde as questões foram selecionadas.

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA

( D3, D 12)

(SAEMS). Leia o texto abaixo e responda.

Grampo na linha

Me grampearam! A voz era cavernosa:

– Senhor Domingos

– Sim.

– Nós grampeamos seu telefone.

– O quê Quem está falando

– O senhor vai receber a fita jájá.

Desligou, e eu ainda estava pensando quem poderia me passar um trote assim, tocou a campainha.
Era um mototaxista, que nem tirou o capacete:

– Senhor Domingos Para o senhor.

Me deixou nas mãos uma caixinha e se foi. Abri, é uma fita que começa com a voz cavernosa
avisando: você vai ouvir agora trechos selecionados de algumas conversas ao telefone. Ouça bem se
não são conversas com-pro-me-te-do-ras... – a voz solta amplas reticências, em seguida vêm as
gravações: [...]

Conspiração

– Pellegrini

– Não, o papa! Você não ligou pro Vaticano Sabe que hora é

– Certo, certo...

(Atenção – a voz cavernosa interrompe a conversa. – É claro que essa história de papa e Vaticano é
uma senha, pois o assunto é grave, é coisa de sociedade secreta ou grupo terrorista! E continua a
conversa... [...]

– Hein, Pellegrini – a voz cavernosa e vitoriosa. – Quanto acha que vale essa fita E o que acha que a
gente devia fazer com ela...

PELLEGRINI, Domingos. Ladrão que rouba ladrão e outras crônicas. In: Para gostar de ler. São
Paulo: Ática, 2005. V. 33. Adaptado:Reforma Ortográfica.

1.No trecho “A voz era cavernosa:...” (. 1), a palavra destacada significa

A) assustadora.
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B) brincalhona.

C) pausada.

D) rouca.

Leia o texto para responder a questão a seguir:

LIBERDADE

É não depender de droga nenhuma pra viver.

Você sabia que os remédios sem indicação médica, a cola de sapateiro, o álcool e o cigarro são as
drogas mais consumidas no Brasil São as mais comuns e, por isso mesmo, muito traiçoeiras. Porque
o pior de toda droga nem é o risco de morte, é a certeza de uma vida de dependência. Quem ainda
acredita que as drogas libertam, é candidato a escravo. Porque a outra palavra para liberdade é
independência.

Campanha publicitária do Ministério da Saúde – Brasil: Governo Federal

2.A finalidade do texto é

(A) alertar as pessoas para o uso indevido de remédios.

(B) chamar a atenção para os malefícios da dependência química.

(C) informar sobre todos os tipos de drogas existentes.

(D) buscar soluções para os usuários das drogas mais consumidas.

Leia o texto para responder a questão abaixo:

Mente quieta, corpo saudável

A meditação ajuda a controlar a ansiedade e a aliviar a dor Ao que tudo indica, sim. Nessas duas
áreas os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em
dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a clínica de redução do estresse da Universidade de
Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, aids, dor crônica e complicações gástricas. Os
técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco da sua atenção,
os pacientes reduziram o nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos.

Revista Superinteressante, outubro de 2003

3.O texto tem por finalidade

(A) criticar.

(B) conscientizar.

(C) denunciar.

(D) informar.
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(Prova Brasil). Leia o texto abaixo:

A antiga Roma ressurge em cada detalhe

Dos 20.000 habitantes de Pompéia, só dois escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio em
24 de agosto de 79 d.C. Varrida do mapa em horas, a cidade só foi encontrada em 1748, debaixo de
6 metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe salvou Pompéia dos conquistadores e preservoua para o
futuro, como uma jóia arqueológica. Para quem já esteve lá, a visita é inesquecível.

A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual Avançada da
Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, criar imagens minuciosas, com apoio do instituto
Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes arquitetônicos tornaramse visíveis. As imagens
mostram até que nas casas dos ricos se comia pão branco, de farinha de trigo, enquanto na dos
pobres comiase pão preto, de centeio.

Outro megaprojeto, para ser concluído em 2020, da Universidade da Califórnia, trata da restauração
virtual da história de Roma, desde os primeiros habitantes, no século XV a.C., até a decadência, no
século V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante por paisagens animadas por figurantes.
Edifícios, monumentos, ruas, aquedutos, termas e sepulturas desfilarão, interativamente. Será
possível percorrer vinte séculos da história num dia. E ver com os próprios olhos tudo aquilo que a
literatura esforçouse para contar com palavras.

Revista Superinteressante, dezembro de 1998, p. 63.

4.A finalidade principal do texto é

(A) convencer.

(B) relatar.

(C) descrever.

(D) informar.

Leia o texto para responder a questão abaixo:

Um cardápio melhor para a escola

Uma nova pesquisa resultou num ranking dos alimentos mais consumidos pelas crianças brasileiras
na hora do lanche. Conclusão: eles não primam pelo alto valor nutricional. Ao contrário. O
levantamento, que envolveu uma detalhada investigação da lancheira de 800 estudantes do ensino
fundamental em escolas particulares, revelou excesso de gorduras e açúcar – e falta de vitaminas,
fibras e sais minerais. As nutricionistas Eliana Zacarelli e Hellen Coelho, da Universidade de São
Paulo, conduziram o estudo. Elas avaliaram cada um dos alimentos trazidos pelas crianças às
escolas. Para se ter uma ideia, o campeão da lista, a bisnaguinha, tem o dobro de gorduras de um
pão de forma comum. Com base em vários desses cálculos, as especialistas sugerem "trocas
realistas" (leiase: um tipo de pão por outro – e não por chuchu). Isso pode ajudar a melhorar hábitos
alimentares – e a deixar as crianças longe da faixa do sobrepeso, caso de 10% delas no Brasil.

Revista Veja, fevereiro de 2009.

5.O texto tem por finalidade
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(A) criticar.

(B) divertir.

(C) informar.

(D) denunciar.

A partir desta atividade, faremos uma análise para diagnosticar as falhas e as deficiências dos
discentes relacionadas ao objetivo do gênero propaganda, o que norteará todo o trabalho, baseado na
sequência sugerira por Dolz; Noverraz; Schneuwly, (2004).

MÓDULO I

Nossa proposta objetiva a minimização do problema relacionado à leitura e compreensão para
identificar a finalidade do gênero textual propaganda, baseado na Linguística Textual Aplicada e na
proposta de trabalho elencada nos PCN’s, que se volta para o estudo dos gêneros textuais em sala
de aula, com o objetivo de levar o aluno a fazer uso da Língua Portuguesa socialmente e exercer seu
papel de cidadão.

Neste momento ( 5ª e 6ª aula = 100 minutos ), faremos uso do datashow para explanar as
características do gênero propaganda, os suportes utilizados para veicular a propaganda, sua
estrutura e finalidade. Neste momento, faremos uso da teoria do gênero analisado para ampliar o
conhecimento do aluno e darlhe condições de conhecer e compreender o gênero estudado.

Fazer perguntas oralmente sobre a diferença percebida entre o gênero propaganda e outros gêneros
que circulam na sociedade.

Em seguida, levar revistas variadas, que constem exemplares na própria escola, como por exemplo:
Nova Escola, Época, Veja, Super Interessante, e pedir aos alunos para identificar algumas
propagandas presentes nas revistas. Cada aluno observa alguma propaganda e responde às
seguintes perguntas:

1Nome do produto;

2Características do produto que o tornam atraente;

3Uma frase marcante convencendo a pessoa a comprar o produto;

4Telefone, site, endereço para a compra do produto;

5Preço;

6Foto do produto.

Essas questões são importantes e serão identificadas em qualquer propaganda que levará,
consequentemente, o aluno a identificar a finalidade do texto que está analisando. Conforme as
palavras de Marcuschi (2002, p. 35), “pode tratar dos gêneros [...] e levar os alunos a produzirem ou
analisarem eventos lingüísticos os mais diversos, tanto escritos como orais, e identificarem as
características de gênero em cada um”.

Solicitar aos alunos que levem para o próximo encontro uma propaganda que eles terão que
pesquisar em casa, analisar qual lhe convém e levar impressa para dar continuidade às atividades.

MÓDULO II
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Feito o momento anterior, através do contato com os textos e o reconhecimento de suas
características e finalidade, chega o quarto momento ( 7ª e 8ª aulas = 100 minutos ). No terceiro
momento, solicitamos aos alunos que pesquisassem propagandas e trouxessem neste encontro.

Com essa pesquisa feita, solicitamos aos alunos que verifiquem os aspectos verbais e nãoverbais do
texto trazido e respondam:

1 O que torna esse texto uma propaganda

2 Qual o objetivo, a finalidade deste texto(a união de palavras e imagens)

3 Qual palavra ou imagem o (a) fez chegar a esta resposta

Em seguida, faremos a construção de um “Painel de Propaganda” com os textos trazidos pelos
alunos. Embaixo de cada texto, o aluno irá fazer uma frase identificando a finalidade da propaganda,
ou seja, se o objetivo é venda de alimentos, de carros, objetos domésticos ou se trata de um outro
objetivo que não seja a venda, o que será evidenciado facilmente pelo leitor que for observar o painel.

MÓDULO III

Trazemos à baila o texto de Marcuschi (2002, p. 32 ), “ um maior conhecimento do funcionamento dos
gêneros textuais é importante tanto para a produção como para a compreensão”, visto que quanto
mais contato o aluno tiver com o gênero propaganda, mais proficiente ele estará para compreender e
produzir o seu texto.

Neste momento ( 9ª e 10ª aulas = 100 minutos ), faremos uma análise oral de alguns cartazes para
identificar o objetivo de cada texto.

Os textos serão projetados no datashow para que os alunos possam visualizar as imagens, as cores,
as formas e as palavras, recursos utilizados na propaganda para chamar a atenção do leitor, que são
importantes na produção de sentido.

Primeiro, passaremos a propaganda da cocacola², que traz a manchete: “ Cocacola dá mais vida ...”
e continua com a seguinte mensagem: “ se você curte passear,

correr o mundo, se mandar, sair por aí, fique sabendo que vai curtir ainda mais na companhia de uma
cocacola bem gelada”.

Em seguida, pedir ao aluno para observar a imagem e associar à oração e observar qual a relação
que existe entre elas. Indagar por que a cocacola dá mais vida O que a expressão “ainda mais” quer
comunicar

Todos esses questionamentos irão nortear o aluno a identificar o objetivo, a finalidade desta
propaganda.

Outro cartaz é do Ministério da saúde³, que será projetado da mesma forma que o anterior e traz
como mensagem principal: “O seu filho quer duas gotinhas da sua atenção”, pedir aos alunos para
lêem as frases e as imagens e ver a relação que existe entre elas. Pedir que façam a inferência que
está implícita na palavra “duas" e associar ao objetivo do cartaz, a quem a campanha é dirigida e se é
esse o mesmo público que receberá a vacina, qual consequência este ato trará para o futuro dos
filhos.

Essas questões trarão à tona a finalidade da propaganda, o que é alvo do nosso estudo.

Por fim, traremos um terceiro cartaz, com o qual finalizaremos nossa segunda aula deste 5º encontro,
um cartaz sobre animais, que informa: “Adote um animal de estimação fora do comum”. Pedir aos
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alunos para observar essa frase inicial e associar às imagens que virão em seguida, juntamente com
as especificações: “Eu sou cego, ...sou um Pit Bull, ...sou velho, " e observar a conclusão: “ Não me
odeie porque eu seja fora do comum. Me adote porque...Eu preciso de você”.

Identificar a finalidade do cartaz e como o aluno chegou a essa resposta. Através desse gênero, o
aluno pôde ter contato com diversos textos publicitários e reconhecer os indícios, as pistas linguísticas
que o levaram a identificar a finalidade de cada texto.

PRODUÇÃO FINAL

É neste momento ( 11ª e 12ª aulas = 100 minutos ) que os alunos poderão colocar em prática o que
vivenciaram nesses 5 encontros anteriores. Toda a teoria e aprendizado que foram passados de
forma sistematizada e articulada pode ser percebida agora, na prática, através de um “concurso de
Propaganda”.

Cada aluno será motivado a produzir sua própria propaganda, que terá como proposta as seguintes
etapas:

1 Qual o nome do produto que será divulgado

2 Quais as características dele

3 Crie uma frase para convencer outra pessoa a comprar este produto, dando ênfase ao
uso do verbo no modo imperativo, que será abordado neste momento com os alunos para
convencer o seu interlocutor, que serão os colegas das outras turmas da escola.

4 Invente um número de telefone

5 Invente um site

6 Faça um desenho do produto

Chamar a atenção do aluno para fazer a propaganda baseandose no públicoalvo, simbolizado pelos
colegas das outras turmas que estudam com eles, para que surta o efeito esperado. Reservar a última
aula para revisão do trabalho e ao final colocar as propagandas produzidas pelos alunos no pátio da
escola para apreciação e votação dos demais alunos. O concurso não terá validade real para
premiações, será apenas para simulação e mobilização dos alunos para produzirem o gênero
estudado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do trabalho com o gênero textual sistematizado em sequências didáticas o aluno terá a
oportunidade de estudar o texto publicitário com teorias e práticas voltadas para a leitura,
compreensão e produção do gênero.

Através da produção inicial, foi possível observar e diagnosticar as deficiências do aluno no que tange
à finalidade do referido gênero. A partir daí, utilizamos a teoria e os exemplos adequados para ampliar
o repertório do aluno e a sua compreensão sobre o gênero textual propaganda.

É importante ressaltar que o objetivo do texto está expresso no gênero através de pistas linguísticas,
sejam elas verbais ou nãoverbais. O aluno foi orientado a percebêlas e, com isso, identificar essa
finalidade, através das inferências no texto.

A sequência é um “conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno
de um gênero textual oral ou escrito” Dolz, Noverraz e Schneuwly, (2004, p. 97). Foram essas
atividades que deram suporte para um trabalho eficiente e eficaz, pois contribuíram para o
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aprendizado dos alunos, o aumento do conhecimento sobre o gênero estudado e os discentes
puderam ver a função social da Língua Portuguesa nas diversas situações de comunicação.
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