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1. APRESENTAÇÃO

A prática pedagógica na disciplina de Língua Portuguesa deve propiciar a
aprendizagem da leitura e da escrita, pois esta é condição fundamental no processo
de formação dos alunos, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Para tanto,
é preciso, por parte do professor, a elaboração de planos de trabalho consistentes
para que o processo de ensino e aprendizagem possa ser mais eficaz, tanto do
ponto de vista qualitativo como quantitativo.
Nesse sentido, é preciso que o educador trabalhe com os alunos a partir de
uma concepção de linguagem que favoreça o processo de interação entre os
educandos e entre eles e o conteúdo, que lhes possibilite diferentes práticas de
oralidade, leitura e escrita, relacionadas com a língua circulante na sociedade,
oportunizando a eles a apropriação de conhecimentos relevantes referentes à área
de Língua Portuguesa.
Os educandos devem saber ler e escrever adequadamente, conforme o
percurso escolar por eles desenvolvido, a fim de poderem inserir-se no contexto
social de forma mais efetiva. Se isso não tem ocorrido de maneira satisfatória, como
deve ser então o trabalho com os alunos de forma a favorecer o desenvolvimento de
suas habilidades de leitura e de escrita? Quais suportes teóricos podem dar
sustentação para as aulas da disciplina de Língua Portuguesa? A teoria bakhtiniana
pode contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos
alunos da rede pública?
Tendo em vista tais questionamentos, apresenta-se a seguir uma proposta de
trabalho para alunos do 9º ano e/ou ensino médio da rede pública de ensino, sobre o
gênero propaganda institucional, envolvendo práticas de leitura e de escrita,
fundamentada, principalmente, na teoria de Bakhtin (1990 e 2011) e, por
conseguinte, nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para o Estado do
Paraná (2008). Esse material tem como objetivo oportunizar aos educandos a
aprendizagem de conhecimentos de Língua Portuguesa, relativos à leitura e à
escrita, bem como auxiliar os professores em seu planejamento, de forma a
contribuir para o desenvolvimento do pensamento dos alunos e para a sua inserção
social.

2. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA

2.1. LINGUAGEM
O

entendimento

da

linguagem

e

da

sua

natureza

social

passa,

necessariamente, pelo conhecimento do processo de humanização do homem, pois
não é possível dissociar a sua aquisição da própria condição humana. O indivíduo
não nasce com a linguagem, mas a aprende quando interage, comunica-se com os
outros, constituindo-se como sujeito. Conforme salienta Leontiev (2004, p. 92) “O
nascimento da linguagem só pode ser compreendido em relação com a
necessidade, nascida do trabalho, que os homens sentem de dizer alguma coisa”.
O homem é um ser social e a linguagem é o que possibilita a ele relacionar-se
com os outros. Por meio dela, o indivíduo tem acesso ao que foi produzido social,
cultural e historicamente pelas gerações anteriores, ou seja, ele apropria-se de
conhecimentos, significados e representações construídas socialmente, ao longo da
história. De acordo com Vygotsky (2008), a linguagem, como representação,
abstração do real, propicia que o indivíduo desenvolva o pensamento racional,
operando com conceitos, avançando do plano concreto para o abstrato.
Desse modo, ao aprender e utilizar a linguagem, o homem, além de
comunicar-se, desenvolve a si mesmo, sua consciência, ampliando, portanto, sua
capacidade de pensar. Segundo Leontiev (2004, p. 184):
A linguagem é aquilo através do qual se generaliza e se transmite a
experiência da prática socio-histórica da humanidade; por consequência, é
igualmente um meio de comunicação, a condição da apropriação dos
indivíduos desta experiência e a forma da sua existência na consciência.

Nessa perspectiva, a linguagem é tida como fundamental na própria aquisição
da humanidade, uma vez que o ser não nasce humano, mas se torna humano, por
meio da interação social. Ao conviver com os outros seres, o homem vai
apropriando-se dos diferentes signos, das formas de comunicação, da língua, o que
lhe permite estabelecer relações, observar, pensar e desenvolver-se. Assim,
entende-se o homem como um ser social, cultural e histórico, conforme salienta
Vygotsky (2008) em seus estudos teóricos, os quais apontam a linguagem verbal
como determinante sobre a formação da consciência humana.
Tais pressupostos demonstram que, por meio da interação, o sujeito adquire
os sistemas simbólicos, signos que o auxiliam a organizar sua atividade mental, a
entender e representar a realidade, desenvolvendo o pensamento abstrato e

generalizado, pois ampliam sua atenção, sua percepção das coisas, alterando
também seu comportamento. Para Luria (1990), a origem da atividade consciente
não está nos processos cerebrais humanos ou no espírito, encontra-se nas
condições de vida do mundo externo, nas relações entre homem e realidade,
essencialmente ligadas à linguagem e ao trabalho, ou seja, na sua história social.
Portanto, a linguagem é entendida como produção social e histórica,
caracterizando-se como instrumento primordial no processo de constituição do
homem, nascida a partir da necessidade deste de interação com seus semelhantes.
Cabe ressaltar, contudo, que a linguagem nem sempre foi entendida dessa
forma. Conforme salienta Geraldi (1984), três concepções de linguagem podem ser
apontadas. A primeira apresenta a linguagem como expressão do pensamento, pois
reflete o pensar humano fielmente. Tal corrente é pressuposto para os estudos da
linha tradicional. Ancora-se no princípio de que a fala e a escrita representam as
ideias de forma fiel. A língua é vista como estática, abstrata, um conjunto de normas
a serem internalizadas. Com base nessa concepção, o trabalho pedagógico com a
disciplina de Língua Portuguesa utiliza modelos soltos, oriundos de livros didáticos,
nos quais os textos são apenas pretextos para o estudo gramatical. Assim, não são
abordados os contextos de produção, as características dos gêneros, a ideologia. A
preocupação centra-se na aquisição das normas.
A segunda concepção traz o entendimento de linguagem como instrumento
de comunicação. Vinculada à teoria da comunicação, essa concepção concebe a
língua como um conjunto de signos, regras, que intencionam transmitir uma
mensagem do emissor ao receptor. Não há uma perspectiva de interação entre os
sujeitos envolvidos no ato de comunicação. No processo de ensino, a aprendizagem
da língua centra-se ainda em modelos, concebidos a partir do domínio das regras,
normas gramaticais, com memorização de regras e seu uso na produção escrita,
sem que haja real interação entre leitor e texto. Embora haja preocupação com o ato
de comunicação, esta ainda não se funda no princípio dialógico e interacional.
Diferentemente das duas concepções anteriores, a terceira, denominada
sociointeracionista, compreende a linguagem como forma de interação, ou seja, está
ligada às atividades humanas e ao processo de interação verbal e não verbal entre
homens, social, cultural e historicamente situados. Portanto, ela só tem sentido se
for compreendida no contexto social, não podendo dele ser dissociada. É lá que está
a sua essência, a sua natureza.

Tal concepção, que tem como maior expoente o autor Mikhail Bakhtin,
apresenta a importância da interação social e cultural na aquisição da linguagem.
Esse autor prioriza a interlocução e ressalta a perspectiva sociológica desta,
trazendo a compreensão de que ela nasce nas práticas sociais e é nesse contexto
que ela manifesta-se, evolui, muda. É, portanto, processo e produto dessas. Para
ele, assim como a sociedade, a linguagem não é estática, ao contrário, ela é viva,
dinâmica, como a própria vida humana. Possui caráter dialógico e ideológico, pois
traz em si a diversidade de discursos, que são produzidos conforme determinadas
condições, intencionalmente, o que lhe confere o aspecto da não neutralidade.
Segundo Bakhtin (1990, p.35), “A consciência adquire forma e existência nos
signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais”. Tais
relações trazem ideologias que se configuram, principalmente, nos signos
linguísticos. Porém, não é possível conhecer a língua por meio apenas do estudo de
sua estrutura, pois ela só tem razão de ser no processo de interação verbal,
mediado pelo diálogo, onde são construídos os enunciados, nas diversas esferas
sociais. Para ele:
O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das
formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas
pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido mais amplo, isto é,
não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a
face, mas toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja.
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990, p. 122)

Para esse autor, o dialogismo é fundamental no processo da interação verbal,
no qual são produzidos os enunciados. Ressalta-se que o enunciado é que constitui
a unidade básica da linguagem, pois só existe em situações reais de comunicação,
com a presença de um enunciador e de um interlocutor, num dado contexto
ideológico, social, cultural e histórico. Ele irá variar conforme sejam alteradas as
suas condições de produção. Assim, conforme Bakhtin (1990, p.123):
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada,
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social
da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.

Nesse sentido, a língua é vista por ele como um fato social, cuja existência
encontra-se na necessidade que os homens têm de comunicarem-se uns com os
outros. Ela é empregada na forma de enunciados orais e escritos, que refletem
aquilo que acontece no meio social. Está, portanto, carregada de marcas
ideológicas, de intencionalidades. Tais enunciados constituem o discurso, entendido

como oriundo das práticas sociais. Este é, em essência, o resultado do processo de
interação entre os indivíduos.
O discurso, para Bakhtin (2011), apresenta-se na forma de enunciados orais e
escritos, relativamente estáveis, denominados gêneros discursivos, os quais
circulam nas diferentes esferas ou campos de atividade humana, refletindo
determinadas condições e finalidades de produção. A expressão “relativamente
estável” está intrinsicamente ligada ao fato de a língua ser viva, dinâmica, assim,
suscetível a constantes mudanças.
De acordo com o autor, as possibilidades de atividade humana são
inesgotáveis e, por conseguinte, também será infinita a variedade de gêneros do
discurso. Estes podem ser primários ou secundários. Os gêneros primários são
mais simples e circulam na esfera cotidiana. Os gêneros secundários são mais
elaborados e circulam em esferas mais complexas, como: jurídica, jornalística,
trabalho, acadêmica, dentre outras.
Para compreender um gênero discursivo é preciso considerar o seu contexto
de produção, onde estão presentes condições históricas, culturais e sociais
fundamentais para a organização do discurso e os efeitos de sentido que irá
produzir. Apresentam-se nesse momento, aspectos como: autor, finalidade, papel
social, interlocutor, suporte, esfera de atividade, dentre outros.
Nesse processo, é preciso observar também os elementos constitutivos
presentes em todos os gêneros, apontados por Bakhtin (2011). São eles: conteúdo
temático, forma composicional e estilo. O conteúdo temático remete àquilo que é
próprio de um determinado gênero, como, por exemplo, a vida cotidiana do autor no
diário pessoal. A forma composicional refere-se à estrutura geral do gênero, à sua
organização, às partes que o compõem, como, por exemplo, no gênero receita
culinária, no qual se encontram o título da receita, os ingredientes e o modo de
preparo. O elemento estilo faz referência à adequação do discurso à situação de
comunicação,

formal

ou

informal,

seus

aspectos

discursivos,

linguísticos,

considerando o estilo próprio de quem produz o enunciado e aquele específico do
gênero. Um artigo científico tem uma linguagem que lhe é característica, mas traz
também as marcas, as opções linguísticas do seu autor, ou seja, o estilo de quem o
produziu.
Todos os aspectos acima apontados e detalhados na teoria bakhtiniana
remetem a um conceito bastante amplo de linguagem e discurso, o qual requer um

trabalho apurado de análise e reflexão para seu entendimento e produção, partindose do pressuposto de que nenhum discurso é neutro, que há sempre um caráter
ideológico presente nele.
Dessa forma, ao transpor-se a teoria sobre os gêneros discursivos para o
contexto da sala de aula e, mais especificamente, para o trabalho com a língua
portuguesa, é preciso considerar a organização da prática pedagógica nessa
disciplina, a partir do gênero selecionado, envolvendo as práticas discursivas da
leitura, oralidade e escrita, apontadas nas Diretrizes Curriculares de Língua
Portuguesa para o Estado do Paraná (2008).
Para tanto, a leitura deve ser entendida não apenas como processo de
decodificação, mas como atribuição de significados, processo discursivo, numa ação
que envolve autor, texto e leitor, na qual o leitor não se constitui apenas um
observador, ao contrário, ele interage efetivamente com o texto. Portanto, a leitura é
dialógica, interacional. Desse modo, o professor deve propiciar ao aluno atividades
que o conduzam para a leitura crítica dos diferentes gêneros que circulam nas
diversas esferas de atividade humana, considerando a variedade de suportes, a
intertextualidade, dentre outros. De acordo com as DCE:
Praticar a leitura em diferentes contextos requer que se compreendam as
esferas discursivas em que os textos são produzidos e circulam, bem como
se reconheçam as intenções e os interlocutores do discurso. É nessa
dimensão dialógica, discursiva que a leitura deve ser experienciada, desde
a alfabetização. O reconhecimento das vozes sociais e das ideologias
presentes no discurso, tomadas nas teorizações de Bakhtin, ajudam na
construção de sentido de um texto e na compreensão das relações de
poder a ele inerentes (PARANÀ, 2008).

Em relação à prática da escrita, cabe ressaltar a relação entre a
aprendizagem da língua e o seu uso real, conforme apontam as Diretrizes
Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa (2008, p. 68). Nessa perspectiva,
vários gêneros discursivos devem ser trabalhados nas aulas de Língua Portuguesa,
principalmente aqueles que incitam ao aluno a analisar, pensar, refletir sobre as
ideologias presentes, contribuindo para o desenvolvimento de suas capacidades de
leitura e escrita e, consequentemente, do seu pensamento. Uma das possibilidades
são os gêneros presentes na esfera publicitária, que combinam intencionalmente a
imagem e a linguagem verbal.
Nessa perspectiva, salienta-se a contribuição que a teoria da Análise de
Discurso (AD) pode trazer para efetivação de uma análise mais apurada dos
gêneros discursivos que circulam no meio social, já que essa teoria pode

acrescentar alguns elementos importantes no processo de leitura a ser realizado
pelos alunos e mediado pelo professor. Conforme Orlandi (2012, p. 15):
A análise do discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua,
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata
do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de
curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra
em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se
o homem falando.

A linguagem para a análise de discurso é uma forma de mediação entre a
realidade natural e social, e o ser humano. A linguagem, portanto, não pode ser
dissociada do processo constitutivo do próprio homem. A língua não é apenas um
sistema abstrato, é viva, dinâmica, permeada de significações. A partir do
pressuposto de que o homem é um ser histórico, social, Orlandi (2012, p. 16)
salienta que a análise do discurso:
[...] considera os processos e as condições de produção da linguagem, pela
análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e
as situações em que se produz o que dizer.

Dessa forma, a utilização de alguns elementos da análise de discurso como:
a observação do que o autor diz no texto, como diz e o que não diz, as condições de
produção, o contexto social, histórico e ideológico, o interdiscurso/ memória
discursiva, a ideologia, as inferências, o uso da imagem, dos elementos linguísticos
presentes no texto, possibilita a realização de atividades muito mais significativas
para o aluno, propiciando o desenvolvimento das suas capacidades de leitura e
escrita.
Nesse sentido, para a AD, a leitura não fica apenas no texto, vai além dele,
considerando os possíveis efeitos das relações entre os sujeitos, estudando as
condições de produção dos enunciados, considerando a observação dos fatos
históricos, sociais, linguísticos, culturais, ideológicos. Segundo ORLANDI (2012):
O que são as condições de produção? Elas compreendem
fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a memória faz parte
da produção do discurso. [...] Podemos considerar as condições de
produção em sentido estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o
contexto imediato. E se as consideramos em sentido amplo, as condições
de produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico.

A leitura para a análise de discurso é um trabalho organizado, um processo
que envolve cuidado, pois a linguagem não é neutra, é ideológica. Para

a

autora

acima, a linguagem funciona fundamentalmente na tensão entre os processos
parafrásticos e polissêmicos. A paráfrase caracteriza-se pelo retorno ao que já foi

dito. A polissemia, por sua vez, produz a quebra ou a mudança dos processos de
significação.
Desse modo, a abordagem e a análise da linguagem utilizada nos gêneros
discursivos, dos seus recursos, com a reflexão sobre a produção e efeitos de sentido
por eles produzidos, possibilitam o desenvolvimento das capacidades de leitura e
escrita dos alunos, que é um dos objetivos do trabalho com a disciplina de Língua
Portuguesa nas escolas.

2.2. PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Inicialmente, é necessário identificar a diferença entre os termos propaganda
e publicidade, embora, comumente, os dois sejam utilizados como sinônimos no
Brasil. O termo publicidade, segundo Pinho (1990), origina-se do latim publicus –
público, o que originou a criação do termo francês publicité. Conforme o autor, os
primeiros anúncios brasileiros publicados em jornais eram referentes à venda de
bens imóveis e de escravos, leilões de tecidos, fuga de escravos e solicitação de
serviçais para trabalhos domésticos nas casas senhoriais.
Ainda, de acordo com esse autor, o primeiro anúncio foi publicado em 1808.
Com o processo de industrialização surgiu também a necessidade de aumento do
consumo do que era produzido, gerando ações de divulgação dos produtos e
persuasão do público consumidor. Assim, o termo publicidade tem relação com a
promoção/venda de produtos ou serviços.
Os autores Rabaça e Barbosa (1978) apud Pinho (1990, p.16), conceituam
publicidade como “Qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, através
de anúncios geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um
anunciante identificado, com objetivos de interesse comercial”. Novamente, observase o direcionamento da publicidade para a área de comércio de bens e serviços.
Com relação ao termo propaganda, Pinho (1990, p.19) salienta que "vem do
gerúndio do verbo propagare (latim)” e refere-se à divulgação de ideias. A
propaganda, para Pinho (1990, p. 22), pode ser conceituada como “o conjunto de
técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num
determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público receptor.”
Segundo o autor, o seu primeiro uso foi feito no século XVII, pela igreja católica.
Nessa época, as instituições religiosas eram a principal fonte de propagação de

ideias. Contudo, a igreja católica foi perdendo a sua hegemonia nesse tipo de ação,
devido, principalmente, ao protestantismo, ao surgimento da imprensa e de classes
vinculadas ao comércio, aos descobrimentos de outros territórios e à revolução
industrial. Em um contexto social que se modificava substancialmente, outras
instituições passaram a fazer uso da propaganda, além das religiosas, como as
comerciais, políticas e sociais.
Hoje, com os diferentes meios de comunicação e a globalização, houve um
aumento substancial na utilização da propaganda, assim como evoluções na sua
produção e alcance, pois, por meio da internet, por exemplo, chega a milhares de
pessoas em todo o mundo. Ainda, segundo o autor:
Vivemos em um mundo de ideologias e sistemas filosóficos em conflito, no
qual coexistem inúmeras organizações que se dedicam à disseminação de
suas idéias, princípios e doutrinas, sejam elas de natureza institucional,
política, social, econômica ou religiosa. A esse contingente vêm juntar-se as
entidades governamentais em nível municipal, estadual e nacional (PINHO,
1990, p. 21).

O uso das palavras publicidade e propaganda também é abordado por
Sandmann (2010), quando aponta, na língua portuguesa, que o termo publicidade
tem sido usado para a venda de bens e serviços e a palavra propaganda vem sendo
utilizada tanto para divulgação de ideias quanto no sentido de publicidade. Sendo
assim, segundo ele, o termo propaganda é mais abrangente e “o que pode ser
usado em todos os sentidos” (SANDMANN, 2010, p.10).
Um dos maiores desafios na propaganda, de acordo com Sandmann (2010),
é prender a atenção do destinatário, leitor ou ouvinte, o qual se encontra imerso num
mundo cheio de estímulos visuais e auditivos. Para isso, é necessário muita
criatividade e compreensão dos vários recursos e funções que a linguagem, tanto
verbal como não verbal, oferece aos propagandistas. É necessário abordar a
intencionalidade do texto, a ideologia presente, a razão do uso desta ou daquela
expressão, o efeito pretendido no destinatário. O autor ainda salienta que:
Sendo a linguagem da propaganda até certo ponto reflexo e expressão da
ideologia dominante, dos valores em que se acredita, ela manifesta a
maneira de ver o mundo de uma sociedade em certo espaço da história.
Abordando essa questão sob outro ângulo, poderíamos perguntar que
aspirações humanas a linguagem da propaganda procura alimentar,
satisfazer ou de que aspirações humanas ela procura vir ao encontro,
sempre com o objetivo de vender uma ideia e, mais comumente até do que
isso, um produto ou serviço (SANDMANN, 2010, p. 34).

A propaganda, portanto, intenciona persuadir, convencer seu interlocutor.
Para isso, utiliza a linguagem verbal e a não verbal. Vale-se de todos os recursos da

linguagem, trabalha tanto com a linguagem coloquial quanto com a norma padrão.
Envolve a criatividade, a manipulação dos elementos linguísticos, textuais,
discursivos. Joga com a ortografia, variação linguística, com os sentidos possíveis,
com as figuras e as funções da linguagem, com os aspectos fonéticos, dentre
outros. Tem na imagem uma fonte inesgotável de possibilidades, a qual, aliada à
linguagem verbal, torna-se poderoso instrumento de persuasão.
Tudo o que é dito na propaganda não é feito de forma neutra, há uma
intencionalidade. Para alcançar certo propósito, o autor utiliza vários recursos, como
por exemplo, os desvios da norma padrão para conseguir determinados efeitos de
sentido no destinatário. A criatividade é uma aliada poderosa dos propagandistas e
está sempre presente no processo de produção, no qual a linguagem é
especialmente utilizada para atrair o interlocutor, fazê-lo interessar-se pela
propaganda. Segundo Sandmann (2010, p. 45), a linguagem da propaganda
apresenta características peculiares como:
•

variação linguística – nos textos de propagandas, impressas e orais,

aparece

muito o português coloquial, as gírias, com o intuito de buscar aproximação com
o leitor;
•

empréstimo linguístico – substituição de termos (palavras, letras) do português
por outros estrangeiros para causar determinados efeitos de sentido;

•

aspectos (orto)gráficos – jogos com a grafia das palavras, objetivando efeitos
especiais;

•

aspectos fonológicos – utilização de recursos como rima, aliteração, ritmo,
paronomásia para chamar a atenção do leitor para a mensagem;

•

aspectos morfológicos – formação de palavras, neologismos ou desconstrução
de palavras para produção de sentidos diferentes dos usuais;

•

aspectos sintáticos – utilização de simplicidade estrutural, topicalização,
coordenação, paralelismos, simetrias, combinações estilísticas para atrair o leitor;

•

aspectos semânticos – uso da polissemia, homonímia, denotação e conotação,
antonímia, dentre outros;

•

aspectos (com)textuais – aspectos que caracterizam o texto publicitário, como
por exemplo: título, texto, assinatura;

•

linguagem figurada – uso da metáfora, metonímia, personificação na construção
de sentidos;

•

o jogo com a palavra – utilização de trocadilhos, de jogos com palavras para
atrair o público alvo;

•

uso e jogo com a frase feita – inserção de frases consagradas pelo uso ou parte
delas no texto da propaganda;

•

lugar comum – utilização de textos simples, expressões repetidas, já conhecidas,
chavão;

•

nomes comerciais – utilização de nomes comerciais em atividades de marketing,
nomes que simbolizam uma instituição;
O gênero discursivo propaganda também possui uma forma composicional.

De acordo com Sandmann (2010), a estrutura da propaganda é composta de três
partes: título, corpo do texto e assinatura. O título é composto por uma ou duas
frases, não necessariamente finalizadas, as quais interpelam o interlocutor,
apresentando a ele uma situação. O texto aborda mais o assunto, traz mais
informações, outros dados. Como assinatura são mostrados o nome, a logomarca
ou o logotipo da empresa ou instituição. Também podem aparecer a marca, o
produto ou serviço. O autor salienta que as partes estruturais do gênero propaganda
podem ser apresentadas de forma embutida no corpo textual e não separadamente.
Há diferentes tipos de propaganda que circulam no meio social. De acordo
com Pinho (1990, p. 22), as propagandas podem ser classificadas em:
a) propaganda ideológica – tem o objetivo de propagar uma dada ideologia,
ideias acerca da realidade;
b) propaganda política – tem o propósito de divulgar ideologias políticopartidárias, filosofias desse ou daquele partido, programas ;
c) propaganda eleitoral – tem o objetivo de convencer os eleitores a votar num
determinado candidato a cargo eletivo;
d) propaganda governamental – tem o propósito de melhorar, ampliar ou
refazer a imagem do governo, seja de qualquer esfera, dentro do seu território
ou fora dele;
e) propaganda institucional – também conhecida como propaganda de
relações públicas, é um campo onde há a interação entre relações públicas e
propaganda;
f) propaganda corporativa – tem a finalidade de divulgar as ações de uma
companhia, fazendo chegar ao público sua política, função, atividade, de

maneira a formar uma opinião positiva a seu respeito, tornando-a mais
confiável;
g) propaganda legal – publicação obrigatória de balanços, atas de
convocação e editais das empresas no Diário Oficial (Lei Federal);
h) propaganda religiosa – forma de divulgação, disseminação de ideias,
mensagens de cunho religioso, feita pelas instituições religiosas;
i) propaganda social – envolve as campanhas sobre diversas causas sociais.
Procuram ampliar a receptividade de uma ideia, atitude ou prática social.
Com base nessa classificação, ressalta-se, nesse trabalho, o foco no gênero
discursivo propaganda institucional e, mais especificamente, naquela com o
propósito de prestar serviço público, envolvendo marketing social.
A propaganda institucional envolve ações de investimento em relações
públicas, ou seja, em comunicação, cujo objetivo não é a venda de bens ou serviços,
mas a construção de uma opinião pública favorável à instituição.
A relação entre a propaganda institucional e as relações públicas é estreita,
pois as relações públicas objetivam o estabelecimento e manutenção de boas
relações entre a instituição e o público. Com relação às finalidades institucionais das
relações públicas, Nogueira (1975) apud Pinho (1990, p. 41), compreende que seus
objetivos gerais:
consistem em conquistar e manter a credibilidade e a aceitação da
companhia junto a seus principais públicos-alvo, de maneira a assegurar à
empresa a criação e projeção de uma imagem institucional positiva, bem
como auxiliá-la a alcançar suas metas de mercado.

Dessa forma, busca-se o desenvolvimento de uma identidade para a
instituição. Assim, a propaganda institucional faz relações públicas com objetivos
institucionais, pois agrega uma imagem positiva à instituição.
O primeiro uso da propaganda como instrumento de relações públicas, de
acordo com Pinho (1990), ocorreu em 1908, pela Companhia Americana de
Telefone e Telégrafo (AT & T). Esse tipo de propaganda envolve vários setores da
sociedade e o público em geral. Para ele, os objetivos da propaganda em relações
públicas são os seguintes:
•

assegurar a aceitação de uma organização junto ao público em geral;

•

dissipar falsas impressões ou corrigir concepções errôneas;

•

obter aceitação pública para uma indústria;

•

informar os fornecedores para obter a sua cooperação;

•

estimular o interesse dos acionistas e obter sua compreensão e confiança;

•

conquistar a boa vontade dos moradores locais;

•

criar uma atitude favorável por parte dos legisladores e funcionários do governo;

•

informar os distribuidores sobre as políticas e programas da companhia e obter a
sua cooperação;

•

informar os empregados e obter a sua cooperação;

•

servir os consumidores mediante informações úteis;

•

prestar serviço público;

•

obter o apoio da imprensa;

•

melhorar as relações trabalhistas.
O autor ainda agrupa a propaganda de Relações Públicas em cinco áreas

funcionais, as quais se elencam a seguir:
a) propaganda com função protetora – quando é usada para esclarecer a
opinião pública, protegendo a empresa de possíveis restrições econômicas ou
políticas, advindas de regulamentação do governo;
b) propaganda com função de identidade – quando é utilizada para formar o
reconhecimento de uma personalidade organizacional, identificando-a perante
todo o seu público;
c) propaganda com função institucional – quando a propaganda objetiva
aumentar a aceitação da empresa com instituição pública;
d) propaganda com função de serviço público – quando a propaganda é
direcionada a um serviço de utilidade pública.
e) propaganda com função de estímulo à ação – quando é usada para
mobilizar a população, fomentando ou direcionando a opinião pública, com o
objetivo de alcançar mudanças nas práticas de indústria e comércio que
atingem a empresa e o seu público.
Segundo Pinho (1990), muitas empresas prestam serviços públicos por meio
da propaganda, conscientes da sua responsabilidade social. Assim, há muitas
propagandas de empresas, sem objetivo aparente de vendas dos seus bens ou
serviços, alertando sobre poluição, prevenção do meio ambiente, saúde, educação
no trânsito, prevenção de acidentes, drogas etc.
Esse tipo de propaganda retrata a preocupação da empresa em manter-se
conectada, de forma consciente e responsável, com a sociedade, contribuindo para

o bem comum. Tal atitude agrega uma imagem positiva e responsável à instituição,
ou seja, as duas partes ganham benefícios, tanto o público que recebe a orientação
quanto a empresa que passa a ser vista como politicamente correta, o que é
bastante benéfico para ela e para suas atividades.
Os autores Kloter e Roberto (1989, p. 24), em sua obra sobre Marketing
Social, apontam algumas estratégias para mudança de comportamento público. Eles
ressaltam que:
O marketing social é uma estratégia para mudança de comportamento. Ele
combina os melhores elementos das abordagens tradicionais para a
mudança social em um planejamento integrado e estrutura de ação,
utilizando os avanços na tecnologia de comunicação e habilidades em
1
marketing.

Nessa perspectiva, é possível observar que muitas empresas utilizam as
mesmas estratégias usadas pelas instituições sem fins lucrativos, referentes ao
marketing social, para produzir e divulgar propagandas para prestação de serviço
público.
No processo de análise e estudo do gênero discursivo propaganda
institucional, com objetivo e função de prestar serviço público, pode-se buscar
elementos que auxiliem os alunos a compreender o importante papel da linguagem
na sua produção, considerando todos os aspectos envolvidos na sua elaboração.
Portanto, cabe ressaltar a proposta de trabalho com os gêneros orais e escritos
apresentada pelos autores Dolz e Schneuwly (2004), com base em sequências
didáticas, a qual possibilita ao professor planejar as suas aulas no sentido da efetiva
aprendizagem do aluno.

2.3. SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A sequência didática, segundo os autores Dolz e Schneuwly (2004, p. 97), “é
um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno
de um gênero textual oral ou escrito”. Ela tem o objetivo de ajudar o aluno a
conhecer melhor um gênero, desenvolvendo suas capacidades de leitura e escrita,
diante de uma dada situação comunicativa.
Essa forma de organização propicia que o professor planeje melhor suas
aulas e o conteúdo que deve trabalhar com seus alunos, pois permite que ele
1
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visualize o início, o meio e o fim do trabalho, o processo de avaliação e os
resultados obtidos, com base em objetivos previamente determinados, pois aborda o
conteúdo do plano geral para as partes e depois retorna para o geral novamente.
Considerando o trabalho pedagógico com os gêneros discursivos, proposto nas
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para o Estado do Paraná (DCE), a
sequência didática apresenta-se como uma das possibilidades de organização da
prática pedagógica nessa disciplina.
Essa alternativa de organização dos conteúdos envolvendo os gêneros
discursivos, proposta pelo grupo de Genebra, tem por objetivo possibilitar aos alunos
a apropriação de práticas de linguagem circulantes em seu meio social. Nessa
perspectiva, também apontam as DCE de Língua Portuguesa:
A ação pedagógica referente à linguagem, portanto, precisa pautar-se na
interlocução, em atividades planejadas que possibilitem ao aluno a leitura e
a produção oral e escrita, bem como a reflexão e o uso da linguagem em
diferentes situações. Desse modo, sugere-se um trabalho pedagógico que
priorize as práticas sociais (PARANÀ, 2008, p. 55).

Para Dolz e Schneuwly (2004), uma sequência didática deve conter os
seguintes passos ou etapas:
•

apresentação da situação de comunicação;

•

primeira produção;

•

módulos de atividades;

•

produção final.

Apresentação da situação de comunicação

Nessa etapa, conforme apontam os autores Dolz e Schneuwly (2004), é o
momento em que é apresentado aos alunos um problema. A apresentação da
situação objetiva expor aos educandos um projeto de estudo a ser realizado por
eles, considerando o gênero discursivo a ser trabalhado. Os alunos, nesse
momento, tomam ciência da situação comunicativa e das atividades de leitura e
escrita que deverão desenvolver, ou seja, por que devem produzir, para quem, o que
devem produzir, o que precisam saber sobre o assunto, quem produzirá, de que
forma, dentre outros.

Primeira Produção

A primeira produção tem por finalidade observar o que os alunos já sabem
sobre o gênero e diagnosticar suas dificuldades, com o objetivo de encaminhar as
atividades seguintes, envolvendo práticas de leitura e de escrita. Para Dolz e
Schneuwly (2004, p. 102):
A análise das produções orais ou escritas dos alunos, guiadas por critérios
bem definidos, permite avaliar de maneira bastante precisa em que ponto
está a classe e quais as dificuldades encontradas pelos alunos. O professor
obtém, assim, informações preciosas para diferenciar, e até individualizar,
se necessário, seu ensino.

Nesse momento, portanto, o intuito não é dar nota para os alunos, mas
realizar um levantamento do seu conhecimento sobre o gênero que será trabalhado,
possibilitando ao professor planejar e intervir no processo de ensino e de
aprendizagem dos educandos.

Módulos de atividades

Os módulos referem-se às diferentes oficinas/atividades que serão realizadas
pelos alunos, considerando o gênero trabalhado, seus elementos constitutivos e as
práticas de leitura e escrita. Tais atividades baseiam-se nas dificuldades constatadas
na primeira produção e também nos conteúdos que devem ser apropriados pelos
alunos, referentes ao gênero abordado, levando-se em consideração também as
capacidades de escrita e de leitura.
Segundo Dolz e Schneuwly (2004, p. 103),
A atividade de produzir um texto escrito ou oral é, de uma certa maneira,
decomposta, para abordar, um a um e separadamente, seus diversos
elementos, à semelhança de certos gestos que fazemos para melhorar as
capacidades de natação, nos diferentes estilos. O movimento geral da
sequência didática vai, portanto, do complexo para o simples: da produção
inicial aos módulos, cada um trabalhando uma ou outra capacidade
necessária ao domínio de um gênero. No fim, o movimento leva novamente
ao complexo: a produção final.

O número de módulos irá variar conforme o gênero estudado, as dificuldades
dos alunos, o que deve ser abordado para melhorar a leitura e a escrita discente.
Esses autores salientam que é importante diversificar as atividades e os exercícios
nos módulos, de forma a ampliar a aprendizagem, pois o objetivo das atividades
previstas é instrumentalizar os alunos para a adequada produção do gênero e seu
uso no contexto social, considerando as práticas da oralidade, leitura e escrita.
Portanto, essa etapa consiste em práticas de leitura e escrita, utilizando-se,
para tanto, textos reais que circulam no meio social dos alunos. Nesse trabalho,

também devem estar presentes atividades de reescrita, de análise dos elementos
linguísticos, de compreensão e interpretação textual, dentre outras.
Os autores Dolz e Schneuwly (2004, p.104) ressaltam três aspectos em
relação aos módulos:
1) é preciso trabalhar problemas de níveis diferentes;
2) há a necessidade de variar as atividades e exercícios;
3) deve-se registrar

as aquisições

linguísticas feitas pelos alunos (lista

coletiva).
As atividades presentes nos módulos devem intencionar a abordagem de
elementos essenciais no estudo de um gênero, tais como:
•

reconhecimento do gênero discursivo propaganda institucional;

•

o contexto sócio-histórico, cultural e ideológico;

•

as condições de produção;

•

o interdiscurso;

•

os elementos constitutivos do gênero discursivo: conteúdo temático, forma
composicional e estilo;

•

as linguagens verbal e não verbal;

•

elementos discursivos, linguísticos e textuais;

•

práticas de intertextualidade;

•

a utilização de textos reais, que circulam no meio social dos alunos;

•

práticas de leitura e escrita;

•

revisão e reescrita de textos;

•

análise linguística;

•

compreensão e interpretação textual, dentre outras.

Produção final

A produção final, segundo Dolz e Schneuwly (2004), é o momento em que o
aluno irá aplicar o que aprendeu nos módulos de atividade sobre o gênero estudado,
por meio de produção individual ou coletiva, atendendo ao projeto inicial. Essa
produção permitirá ao professor, a partir da comparação com a primeira produção,
diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos. Nesse momento, o professor
pode, através de critérios bem definidos, apontar o progresso ou não de seus alunos

e finalizar o projeto inicial, atendendo ao que foi proposto na etapa da apresentação
da situação de comunicação, no início da sequência didática.
Esses autores apontam também a importância de outro tópico – avaliação -,
que embora não seja apresentada como uma etapa, deve permear todo o processo
de trabalho com a sequência.
A avaliação, aqui entendida como diagnóstica, processual e formativa, deve
ocorrer durante todo o desenvolvimento do trabalho, possibilitando ao professor
avaliar a sua prática, dando continuidade a ela ou reformulando-a, de forma a obter
o resultado esperado, ou seja, a aprendizagem dos alunos. No tocante aos
resultados do trabalho com a sequência didática, na comparação da primeira
produção com a produção final dos alunos, o professor tem a condição de verificar
se eles utilizaram os conhecimentos que aprenderam sobre o gênero estudado,
quais foram os seus avanços em relação às capacidades de leitura e escrita.
De acordo com Dolz e Schneuwly (2004), a produção final permite ao aluno
uma indicação dos objetivos que precisam ser atingidos, possibilitando-lhe controlar
seu próprio processo de aprendizagem, servindo de instrumento para que ele regule
e controle suas atitudes de produtor textual, enquanto revisa e reescreve seu texto.
Tais ações propiciam ao professor conduzir suas aulas, de forma mais
objetiva, visualizando as etapas, as necessidades dos alunos e o resultado a ser
alcançado. Essa sistematização faz com que os alunos tenham acesso aos
conhecimentos relativos à disciplina de Língua Portuguesa, de forma mais planejada
e, por conseguinte, mais eficaz. Isso caminha ao encontro da função social da
escola que é possibilitar ao aluno a apropriação dos conhecimentos produzidos
historicamente pelos homens.

3. MATERIAL DIDÁTICO

Com base nos estudos de Bakhtin (2011), Dolz e Schneuwly (2004), com
adaptações, considerando também elementos da teoria da Análise de Discurso, é
apresentada, a seguir, uma sequência didática sobre o gênero propaganda
institucional. Optou-se pelo uso do termo propaganda tanto no sentido de
publicidade, venda de produtos ou serviços, quanto de divulgação de ideias, uma
vez que essa é a prática corrente em nosso país.

Diante dos objetivos e funções da propaganda em relações públicas, deterse-á, neste material, naquele voltado à prestação de serviços públicos ou função de
serviço público. Também será dada ênfase na propaganda institucional impressa.
Outra observação a ser feita é que as orientações para o professor e as
atividades para os alunos estão postas concomitantemente. A diferença é que a
parte do professor está escrita em letra normal e as atividades para os alunos estão
escritas em itálico.

SEQUÊNCIA

DIDÁTICA

-

GÊNERO

DISCURSIVO

PROPAGANDA

INSTITUCIONAL

Esta sequência didática é composta por sete etapas:
1) Apresentação da Situação de Comunicação e do Gênero Propaganda
Institucional
2) Primeira Produção;
3) Módulos de Atividades ou Oficinas;
4) Produção Final;
5) Avaliação;
6) Reescrita Textual;
7) Circulação/Divulgação da Produção dos Alunos.

1 - Apresentação da Situação de Comunicação e do Gênero Propaganda
Institucional

Objetivos: - Apresentar aos alunos uma situação comunicativa, envolvendo
um problema; - Mobilizar os alunos para o estudo e produção do gênero propaganda
institucional.

Nessa etapa, deve-se trabalhar com uma situação real de comunicação e
produção, a qual envolva a participação dos alunos, demonstrando a eles que o
gênero a ser estudado estabelece vínculo com o seu contexto social, ou seja, a
prática da leitura e escrita que o envolve não é fragmentada, deslocada da
realidade.

Problemática: Preocupação com a falta de compromisso dos alunos com seus
estudos.
Situação: Há a necessidade de mostrar para a comunidade escolar a
importância da escola, dos estudos, do uso do uniforme, etc.
Estratégia: Estudo e produção de uma propaganda institucional sobre o
assunto pelos alunos.
Atividades:
a) Início do diálogo - O professor deverá apresentar dois materiais sobre o
relatório de avaliação do PISA para os alunos. Eles falam sobre os problemas na
educação. O material servirá para iniciar o diálogo com os alunos e chegar à
necessidade de promover o estudo na comunidade escolar. Ele pode ser encontrado
em:
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/desempenho-dos-alunos-brasileiros-ficabem-abaixo-da-media-mundial
http://www.youtube.com/watch?v=8jQZMt7pFjw
b) Uso de imagens, diferentes reportagens, notícias, etc - O docente também
poderá mostrar imagens que envolvam a necessidade de estudo, como no caso da
placa com palavras escritas em desacordo com as normas ortográficas.

Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br

Esse é um ponto fundamental, pois o estabelecimento da conexão entre o
conteúdo e a realidade discente propicia maior significação, contextualização ao
trabalho pedagógico. Portanto, é preciso que os alunos trabalhem a partir de uma
situação real, interagindo com interlocutores reais, utilizando a língua portuguesa de
forma adequada àquela necessidade.

c) Questionamento e discussão oral - Sugere-se o seguinte questionamento
para os alunos:
•

Como poderíamos incentivar os alunos para os estudos e mostrar para a
comunidade escolar a importância de nossa escola?

d) Apresentação da proposta - Propor a elaboração de uma propaganda
institucional da escola, feita pelos alunos, abordando algum aspecto considerado por
eles como essencial, envolvendo a escola e os estudos, com finalidade educativa,
para ser veiculada nos suportes escolhidos (banner, panfletos, cartaz, outdoor,
rádio, jornal, blog, site, etc), conforme as possibilidades da escola e do professor;
e) Sequência didática – Apresentar o projeto de estudos a ser implementado
sobre o gênero propaganda institucional. O professor deverá deixar explícito aos
alunos como ocorrerá o processo, todas as etapas, a carga horária prevista, a quem
se dirige o gênero produzido, quais as possibilidades de formato (vídeo, impressa,
áudio), a forma de trabalho e quem fará parte dele. É necessária também a
discussão sobre os possíveis temas a serem abordados e o que os alunos terão que
realizar.

2 - Primeira Produção

Objetivo: - Diagnosticar os conhecimentos dos alunos referentes ao gênero
propaganda institucional.

Para que o professor possa observar o que os alunos já sabem sobre o
gênero propaganda institucional, ele deve solicitar uma primeira produção, sem
destinatário, a fim de que possa avaliar o ponto em que os alunos se encontram.
Modelo de solicitação de produção:

Estabelecimento de Ensino: ___________________________________________
Aluno (a): _________________________________________________________
Data: _______________________Disciplina: ____________________________
Professor (a): ______________________________________________________

PRIMEIRA PRODUÇÃO
Elabore uma propaganda institucional, com base no que foi visto até o
momento em sala de aula. Caso queira, poderão ser utilizados desenhos ou recortes
de imagens contidas em revistas, jornais e outros, a fim de implementar a sua
produção. Indique o suporte no qual sua propaganda seria veiculada.
Essa primeira produção busca consolidar alguns aspectos já abordados na
apresentação da situação e delinear aos alunos o caminho que será percorrido na
sequência didática. Considerando o que os alunos conseguirem fazer na produção
inicial, o professor aplicará as atividades posteriores, as quais serão realizadas nos
módulos. Tais atividades têm o propósito de desenvolver as capacidades dos
educandos, referentes à leitura e à escrita.
Para o professor avaliar a primeira produção dos alunos, recomendam-se,
alguns critérios como:

Alguns Critérios para Observação da Primeira Produção
O aluno considera o contexto de produção.
Considera a finalidade do texto.
O tema é adequado.
Utiliza imagens ou desenhos.
Há utilização de linguagem verbal.
Utiliza tempos verbais adequados.
Estabelece relação de sentido entre imagens e texto.
Utiliza recursos de linguagem.
Faz uso correto da pontuação.
Utiliza corretamente a ortografia.
Faz uso correto das concordâncias nominal e verbal.

Essas produções deverão ser guardadas pelo docente para que, ao final da
sequência didática, quando os alunos realizarem a produção final, ele possa utilizálas para verificar o progresso de cada aluno, comparando as duas produções (inicial
e final). Também será avaliado, ao término da sequência, o nível de
desenvolvimento dos alunos em relação às capacidades de leitura e escrita, durante

o período trabalhado, pois as atividades dos módulos extrapolarão o gênero
propaganda institucional.

3 - Módulos de Atividades ou Oficinas

Objetivos: - Desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos, por meio
de um conjunto de atividades que envolvem práticas de leitura e escrita; - Propiciar o
estudo dos elementos que constituem o gênero discursivo, de forma a permitir aos
educandos um maior conhecimento sobre ele.

Nesta sequência didática, há cinco módulos de atividades. O tempo de
duração de cada módulo (número de aulas adequado) será definido pelo professor,
de acordo com o andamento da turma.

1º Módulo/Oficina - Identificação do Gênero Propaganda Institucional

Objetivo: - Possibilitar que os alunos reconheçam o gênero discursivo
propaganda institucional, por meio de exemplos e modelos didáticos.

Parte 1 - Discussão
Nesta atividade, será necessário que os educandos conheçam o modelo
didático do gênero propaganda institucional, conheçam suas características, os
diferentes suportes, por meio de práticas significativas de leitura e escrita, para que
possam produzi-lo adequadamente, atendendo à proposta inicial.
O professor deverá iniciar o trabalho, organizando os educandos em grupos
ou círculo. Então, ele deve mostrar aos alunos diversos tipos de propagandas, por
meio de cartazes, projetor ou TV, perguntando para eles o que conseguem observar
nas imagens apresentadas, qual o gênero discursivo em questão.
Sugere-se mostrar exemplos de diferentes tipos de propagandas (comerciais,
propagandas eleitorais de outros estados, religiosas e propagandas institucionais,
etc) feitas em vídeo e impressas. Esse trabalho abordará a propaganda impressa,
mas é interessante também que os alunos vejam propagandas veiculadas na TV e
rádio.

Abaixo,

alguns

endereços

em

que

podem

ser

encontradas

várias

propagandas:
http://www.hortifruti.com.br/campanhas/campanhas-hortifruti.html
http://www.propagandopropaganda.com.br/index.php/campanhas-publicitarias/2467natura-lanca-campanha-institucional-destacando-as-relacoes
http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
http://www.youtube.com/watch?v=0rR7bnpg9ig
http://www.youtube.com/watch?v=MEceMBfA3uc
http://waa1.blogspot.com.br/2011/04/bela-propaganda-da-coca-cola.html
http://www.youtube.com/watch?v=N3K8NtgIlFk
http://www.aids.gov.br/campanhas
http://www.youtube.com/watch?v=Hisc3wgxjQA
http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2011/10/12/petrobras-lanca-campanhavenha-com-a-gente/

O professor deverá fazer perguntas aos educandos sobre o que sabem
acerca do gênero propaganda e, mais especificamente, sobre a propaganda
institucional. Sugere-se que o professor trabalhe essa atividade apresentando
questões para discussão e registrando alguns aspectos mais importantes no quadro.
Deve pedir exemplos para os alunos e levar também algumas propagandas para
serem mostradas a eles.
Para essa atividade, sugerem-se os endereços abaixo:
http://propagandainstitucional.blogspot.com.br/2011/05/petrobras-pan-2007.html
http://www.youtube.com/watch?v=vOuoxXi-Yq8
http://www.youtube.com/watch?v=o9QcyeoYzuA

Parte 2 – Atividades Escritas
1. Todos os dias, estramos em contato com diversas propagandas, dos mais
variados produtos, as quais circulam nos diferentes veículos de comunicação. No
entanto, não prestamos muita atenção à maioria delas, ou seja, o que as diferencia,
quais seus objetivos, o motivo de sua produção. Procure no dicionário e copie o
significado das palavras propaganda e Publicidade.
Propaganda:

Publicidade:

Nesse momento, o docente deve falar que, no Brasil, o termo propaganda é
utilizado tanto para vendas de bens e serviços como para propagação de ideias. Por
isso, nas atividades será utilizada apenas a palavra “propaganda”.
Na sequência, o professor, como mediador, deverá dividir a turma em grupos
de 4 alunos, entregando-lhes 3 exemplares de propagandas impressas (uma
comercial, uma institucional e uma eleitoral (preferencialmente de outro estado) para
a realização da próxima atividade. A escolha das propagandas fica a critério do
professor. Elas podem ser retiradas de revistas, jornais, internet, etc. Sugerem-se
algumas encontradas nos endereços abaixo:
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx - edição nº 2302, de 02/01/2013 e
edição nº 2303, de 09/01/2013. Ambas as edições possuem propagandas
comerciais e institucionais.
http://www.google.com.br – imagens da campanha do Deputado Tiririca –
propaganda eleitoral

2. Em grupo, observe as três propagandas entregues pelo professor. Identifique-as e
marque o que há em comum e as diferenças entre elas:
Tipo de propaganda

Semelhanças

Diferenças

Depois de realizada essa atividade, o professor deve organizar a
apresentação dos resultados obtidos pelos grupos para toda a turma. Sugere-se o
registro no quadro, pelo professor, das semelhanças e diferenças encontradas pelos
grupos. Essa tarefa é importante, pois ajudará na caracterização do gênero que está
sendo estudado.

3. Numere a primeira coluna de acordo com a segunda:

(a) Propaganda Política
(b) Propaganda Comercial
(c) Propaganda Eleitoral
(d) Propaganda Religiosa
(e) Propaganda Institucional
(f) Propaganda Social

(

) tem a finalidade de conquistar votos para um ou outro candidato a cargo eletivo.

(

) tem a finalidade de disseminação de mensagens evangélicas.

(

) tem a finalidade de vender bens ou serviços.

(

) tem a finalidade de veicular programas sobre causas sociais que

visam

aumentar a aceitação de uma ideia ou prática social em um determinado público.
(

) tem a finalidade de divulgar programas, ideologias e filosofias de partidos

políticos.
( ) tem a finalidade de divulgar a personalidade da empresa/organização, construir
uma imagem positiva para ela, uma identidade junto ao público.

4. Assinale, abaixo, os possíveis objetivos da propaganda institucional:
(

) a construção de uma imagem favorável de uma empresa;

(

) informar as atividades desenvolvidas pela empresa;

(

) informar as políticas e os programas da instituição;

(

) mostrar o compromisso da empresa com o bem estar social;

(

) prestar serviço público, dentre outros.

5. Pesquise na internet, no endereço abaixo, a definição de propaganda institucional.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda_institucional

2º Módulo/Oficina - Condições de Produção do Gênero Propaganda
Institucional

Objetivo: - Possibilitar a identificação pelos alunos das condições de produção
do gênero discursivo propaganda institucional.

As condições de produção ou contexto de produção envolvem elementos que
devem ser explorados pelos educandos, com mediação do professor. O docente
deve observar e acompanhar a discussão desses elementos pelos alunos.
A seguir, tabela com tópicos de observação para o professor:

Condições de Produção

Sim

Não

Gênero discursivo
Autor
Enunciador/locutor
Contexto social e histórico
Interlocutor/leitor
Intencionalidade
Situacionalidade
Finalidade do texto
Esfera de atividade humana
Suporte
Papel social
Vozes sociais presentes no texto

Caro aluno, agora será apresentado um breve contexto histórico sobre o
gênero propaganda institucional.
A primeira propaganda com fins de relações públicas ou propaganda
institucional, de acordo com o autor José Benedito Pinho (1990), foi uma série de
anúncios feita em 1908, em dez revistas americanas, pela Companhia Americana de
Telefone e Telégrafo (AT & T), para que o público americano aceitasse um sistema
nacional unificado de telecomunicações. No final da primeira guerra mundial e
décadas depois, muitas empresas dos Estados Unidos já utilizavam as propagandas
institucionais.
No Brasil, as primeiras propagandas eram comerciais, sobre venda de bens
imóveis, fuga de escravos, tecidos, etc., e datam de 1808. No século XX, houve um
crescimento elevado das propagandas em geral, o que ocorreu também com a
propaganda institucional brasileira. Foi, principalmente, após o advento do rádio e da
televisão, que as propagandas tiveram o seu maior desenvolvimento. Com o

aumento do consumo de bens e serviços no mundo, houve a criação de diversas
empresas e de novas necessidades para a propaganda.
Agora, observem como eram algumas propagandas institucionais antigas no
Brasil, nos endereços abaixo:
http://www.fundacaobunge.org.br/interatividade/galerias/foto.php?id=6431&/propaga
ndas_antigas19
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Petrobras50anos
Nesse contexto, a propaganda precisa ir além da venda de produtos e
serviços, atendendo a outros objetivos das instituições. É o que tem feito a
propaganda institucional, que tem se desenvolvido ao longo do tempo, de acordo
com o contexto social, econômico, político, cultural e histórico de cada época e de
cada país. Como a linguagem não é neutra, diferentes ideologias têm perpassado
esse gênero, principalmente, devido ao seu poder de alcance junto ao público.
Considerando o contexto atual, onde estão presentes a globalização e a
internet, milhares de empresas têm utilizado a propaganda institucional para divulgar
suas ideias, formar opinião pública, construir uma identidade da empresa junto ao
público, prestar serviços públicos, dentre outros.
Observe algumas propagandas institucionais atuais nos endereços a seguir:
http://www.grupoboticario.com.br/institucional/Paginas/campanhas-do-grupo.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=kw1Br_R4Pe8
Observe a imagem abaixo:
Texto/Imagem 1

Fonte: Viapar – Pr

1. Você já viu essa imagem antes? Onde?

2. Gênero discursivo é um enunciado oral ou escrito que circula na sociedade,
produzido em uma situação de comunicação. Observe novamente a imagem 1, que
gênero é esse?
(

) propaganda institucional

(

) publicidade comercial

(

) propaganda religiosa

(

) classificado

(

) propaganda eleitoral

(

) propaganda social

(

) propaganda política

3. O que o levou a achar que a opção marcada acima é o gênero que aparece na
imagem 1? Comente sua resposta.

4. Procure no dicionário o termo ideologia.
No gênero propaganda são veiculadas várias ideologias que estão
relacionadas ao contexto social, cultural, político, religioso, econômico e histórico de
cada sociedade, em diferentes épocas. As propagandas institucionais, portanto,
retratam e veiculam ideias, comportamentos, valores através do seu conteúdo. Ao
ler uma propaganda institucional, é preciso estar atento ao que está explícito e a
tudo que está implícito, sempre considerando o contexto de sua produção e a sua
finalidade.
5. Observe, novamente, a imagem 1 e marque E para as ideias que são mostradas
explicitamente e I para aquelas que estão implícitas nessa propaganda:
( ) a ingestão de bebida alcóolica antes de dirigir pode provocar acidentes e mortes.
( ) há pessoas que bebem e dirigem.
( ) você pode destruir vidas, ao dirigir embriagado.
( ) a empresa está preocupada em preservar vidas.
( ) a ideia apresentada na propaganda venceu um concurso.
( ) muitas pessoas têm o hábito de beber e dirigir.

( ) a cerveja é uma bebida consumida por muitas pessoas.
( ) há pessoas que bebem, mesmo sabendo que a bebida prejudica o organismo.
( ) há o costume de ingerir bebida alcoólica entre os brasileiros.
( ) a empresa quer associar a sua marca a ideia de preocupação com o bem estar
social.
(

) a empresa deseja construir uma imagem positiva de si, junto ao público,

envolvendo a responsabilidade social.
(

) há um apelo para o interlocutor não dirigir se ele tiver ingerido bebida alcóolica.

(

) a empresa tem o objetivo de conseguir mudança de comportamento e atitude

por parte do público alvo.
( ) No contexto histórico atual, o consumo de álcool pelos indivíduos é bastante
elevado.
(

) A venda e o consumo de bebida alcóolica são muito elevados em nosso país.

(

) Tem ocorrido muitos acidentes fatais nas estradas paranaenses devido à

ingestão de bebida alcóolica pelos condutores dos veículos.
(

) A empresa promove concurso de ideias para a produção de propagandas

institucionais de prevenção de acidentes no trânsito.

Retomando o contexto, o professor pode mostrar aos alunos algumas
notícias, dados e imagens de acidentes no trânsito causados por embriaguez,
mostrando alguns aspectos do contexto histórico atual envolvendo esse tema.
Sugere-se o seguinte vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=7HwT-1Pzxyw
Nos endereços a seguir, há notícias, fotos e estatísticas sobre acidentes de
trânsito no Paraná e no Brasil, envolvendo motoristas embriagados:
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2013/09/acidente-em-curitiba-deixa-doismortos-e-tres-feridos-graves.html
http://www.bandab.com.br/jornalismo/motorista-estaria-embriagado-causa-acidentemata-avo-neto-voltavam-formatura/
http://www.dpvatsegurodotransito.com.br/noticia2.aspx
http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/estatisticas-de-acidentes
http://www.gazeta.inf.br/2012/09/05/indices-alarmantes-de-embriaguez-no-transito/
http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/estatisticasdetransito/anuario/anuario2010.
pdf

6. Enunciador ou locutor é aquele que se dirige ao interlocutor/leitor. Na propaganda
institucional, a empresa é a instituição que fala/escreve numa situação discursiva,
que produz a mensagem. Na propaganda apresentada na imagem 1, quem é o
locutor?
(

) Pedro, Paula e Beto

(

) Educriação

(

) Viapar

(

) Empresa de cerveja

(

) Condutores de veículos

7. Papel social é o papel que os sujeitos assumem em uma situação de
comunicação. Em uma entrevista, por exemplo, tem-se o papel social de
entrevistador e o do entrevistado, na sala de aula, o papel de professor e o de aluno,
no hospital, o de paciente, o de enfermeiro e o de médico. Considerando o gênero
apresentado na imagem 1, qual é o papel social do locutor?

8. Toda propaganda é destinada a um provável interlocutor. Interlocutor/leitor é
aquele para quem o locutor/enunciador se dirige em texto oral ou escrito. No texto 1,
para quem é dirigida a propaganda?
(

) estudantes das universidades;

(

) agricultores;

(

) usuários das rodovias cuidadas pela Viapar;

(

) pessoas que tem o hábito de beber.

9. Quando uma propaganda institucional é elaborada, leva-se em consideração onde
ela será divulgada, ou seja, em qual suporte ela irá circular. Suporte é o local onde
um ou mais gêneros são veiculados, onde é possível encontrá-los. Como exemplos
de suporte, podemos citar: jornal, revista, rádio, televisão, livro, outdoor, flyers,
internet, etc. No caso do gênero propaganda institucional, em qual(is) suporte(s) ele
normalmente circula?
(

) TV

(

) Rádio

(

) Outdoor

(

) Jornal

(

) Revista

(

) Livro

(

) Flyer

Agora, observe essa outra propaganda:

Texto/Imagem 2

Fonte: CCR Rodonorte – Pr

10. Preencha a tabela a seguir com base na imagem 2.

Gênero discursivo
Locutor
Interlocutor
Suporte
Provável papel social do
locutor
Provável papel social do
interlocutor
Objetivo

11. Os diversos gêneros discursivos são produzidos e circulam em diferentes
esferas de atividade humana. Por exemplo: o boletim escolar é produzido e circula
na esfera escolar, os sermões religiosos – na esfera religiosa, as fábulas – esfera

literária, dentre outros. O gênero propaganda institucional também pertence a uma
esfera de circulação. Assinale, abaixo, a esfera de circulação em que se encontra a
propaganda institucional:
(

) esfera de circulação política

(

) esfera de circulação escolar

(

) esfera de circulação publicitária

(

) esfera de circulação jurídica

12. Agora, compare as propagandas nas imagens 1 e 2.
Condições de produção

Propaganda 1

Propaganda 2

Locutor
Interlocutor
Esfera de Circulação
Provável Suporte
Papel social do locutor
Papel social do interlocutor
Objetivo da propaganda

13. As propagandas mostradas nas imagens 1 e 2 apresentam o mesmo locutor?
Justifique sua resposta.

14. As propagandas mostradas nas imagens 1 e 2 apresentam o mesmo
interlocutor? Justifique sua resposta.

15. Dentro das propagandas, podem aparecer diferentes vozes e imagens. Muitas
vezes, o locutor dirige-se ao interlocutor por meio de outras vozes além da sua.
Observe, novamente, a imagem 2. O locutor utiliza a voz de um estudante para
transmitir a mensagem. Qual a (s) razão (ões) de ser utilizada a voz do garoto nessa
propaganda:
(

) sensibilizar o interlocutor.

(

) deixar a propaganda mais bonita.

(

) enfatizar a mensagem veiculada.

(

) contextualizar a mensagem veiculada.

16. Agora, observe novamente a Imagem 1. Essa propaganda utiliza outras vozes
para transmitir sua mensagem? Justifique sua resposta.

3º Módulo/Oficina - Conteúdo Temático do Gênero Propaganda Institucional
Objetivo: - Propiciar ao aluno o conhecimento sobre o conteúdo temático da
propaganda institucional.
1. Observe novamente os textos/imagens 1 e 2. Qual o objetivo da propaganda que
consta na imagem 1?

2. Qual o objetivo da propaganda que aparece na imagem 2?
3. Há a intenção de venda de algum produto em uma ou ambas as propagandas?
Justifique sua resposta.
4. Abaixo, há trechos escritos de possíveis propagandas, embora sem imagens e
locutores. Marque VPS para Venda de Produto ou Serviço, MCA para Mudança de
Comportamento e Atitude e CIP para Construir Imagem Positiva, conforme seja o
objetivo do texto:
(

) Fuentes – o melhor carro do ano. Você também merece ter um.

(

) Seja livre você também. Vá de Camaro.

(

) Viva e deixe viver. Preserve o meio ambiente.

(

) Viver num ambiente melhor. Dirigir um carro melhor. Viajar para lugares

especiais. Seja mais. Seja um cliente Van Seguros.
(

) Dia e noite a COMLUZ está junto de você, iluminando a sua vida.

(

) Respeite a vida. Dirija devagar. A sua família agradece.

(

) Viva mais e melhor. Use camisinha.

(

) A COMBRÁS trabalha para que o povo brasileiro viva melhor.

Após a realização da atividade acima, é possível dizer que o conteúdo
temático da propaganda comercial está relacionado à venda de um determinado

produto ou serviço e o conteúdo temático da propaganda institucional a uma
ideia/mensagem voltada para a construção de uma imagem positiva da instituição
perante a sociedade, da confiabilidade na empresa, da conscientização, da
mudança de comportamento do público, da prestação de serviço público, da
responsabilidade social da instituição.
A propaganda institucional, portanto, se dará a partir de temas relacionados a
esses propósitos, como: preservação do meio ambiente, ética, responsabilidade,
confiança, integridade, honestidade, confiança, respeito, profissionalismo, trânsito,
saúde, educação, dados institucionais, gerenciamento de qualidade, sucesso,
premiações recebidas, apoio à causas sociais, dentre outros.
As propagandas institucionais são elaboradas considerando as ideologias que
perpassam a sociedade no momento de sua produção, ou seja, de acordo com o
contexto cultural, social e histórico. Por exemplo, na década de 70, não tínhamos
propagandas institucionais de prevenção ao cigarro. Hoje, tendo em vista os estudos
médicos sobre os malefícios do cigarro, as leis de proibição e a valorização de
hábitos saudáveis de vida, há diversas propagandas institucionais sobre esse tema.
O mesmo entendimento vale para as campanhas de preservação ambiental.
Dessa forma, o conteúdo que a propaganda institucional irá abordar
dependerá do contexto histórico, cultural e social no momento de sua produção.

5. Considerando que estamos no século XXI, em 2013, no Brasil, assinale possíveis
temas que estão de acordo com o nosso contexto histórico e social e que poderiam
aparecer em uma propaganda institucional:
(

) combate à corrupção

(

) gestão ética e de qualidade

(

) incentivo ao consumo de carboidratos

(

) relacionar o produto ou serviço à preservação ambiental

(

) esclarecimentos ao público sobre as atividades da instituição

(

) incentivar a leitura

(

) respeito à diversidade

(

) ressaltar o caráter individualista de uma empresa

(

) mostrar dados de elevados lucros obtidos pela empresa

(

) associar a imagem da empresa ao comércio de armas

6. Observe as imagens 1 e 2. Essas propagandas institucionais envolvem temas
voltados para:
Imagem 1 Imagem 2 –

7. Descreva o atual contexto histórico e social em relação ao tema utilizado nas
propagandas que constam nas imagens 1 e 2.

8. Uma empresa quer elaborar uma propaganda institucional para prestar um serviço
público, tendo em vista a sua responsabilidade social. Considerando o seu
propósito, quais temas ela poderia abordar hoje?

9. Ao incentivar a mudança de comportamento e atitude no interlocutor, a instituição
também agrega uma imagem positiva a si mesma, por meio da propaganda. Dessa
forma, atende a objetivos sociais e, ao mesmo tempo, aumenta sua credibilidade, o
que demonstra que há vantagens para a instituição quando ela presta serviço
público. Marque os possíveis benefícios que um laboratório farmacêutico ganharia
ao fazer uma propaganda institucional de incentivo à prática esportiva:
(

) divulgação de um produto ou serviço.

(

) ligaria a marca às ações voltadas para a saúde.

(

) ligaria a marca às ações voltadas para doenças.

(

) criaria uma imagem positiva da empresa junto ao público.

(

) passaria a ideia de que a empresa preocupa-se com o bem estar da população.

(

) o laboratório passaria a ser relacionado a coisas boas, positivas, saudáveis e,

por consequência, também os seus produtos e serviços.
(

) o público teria mais aceitação do laboratório e seus produtos.

10. Uma empresa de lápis que, nos dias atuais, incentiva o reflorestamento e a
educação ambiental, por meio de propagandas institucionais, além dos objetivos
sociais, agrega a si e a seus produtos uma imagem positiva em relação à
preocupação com o meio ambiente e ao uso sustentável da madeira para a
fabricação de lápis, o que, certamente, influenciará os interlocutores. Observe o
texto/imagem 2. Provavelmente, a instituição objetiva que o interlocutor __________.

11. Ao realizar e divulgar uma propaganda com essa mensagem, a empresa
também divulga, de forma subjacente, a ideia de que ela também está preocupada
com _________________.

Recapitulando. Os temas na propaganda institucional poderão variar muito:
educação ambiental, educação no trânsito, prevenção de doenças, educação, dados
financeiros da empresa, premiações recebidas pela instituição, respeito aos
funcionários, saúde, origem da matéria-prima, não utilização de trabalho infantil,
gestão ética, dentre outros, sempre em consonância com os propósitos da
instituição que a veicula e com o contexto histórico e social em que está inserida a
empresa.
Abaixo, alguns exemplos, considerando o contexto histórico e social atual:
•

um supermercado pode divulgar uma propaganda na qual ele oriente os
consumidores em relação à escolha de frutas da época;

•

empresa fabricante de tinta pode divulgar prêmio recebido por descartar
adequadamente seus resíduos;

•

uma seguradora pode divulgar alguns dados financeiros para obter maior
confiabilidade do público e acionistas;

•

fabricante de cosméticos que veicule propagandas sobre a sua preocupação com
a preservação do meio ambiente e o não uso de animais em testes;

•

um laboratório farmacêutico que divulga propagandas sobre a prevenção da
hipertensão;

•

campanha de uma seguradora para prevenção de acidentes no trânsito.

12. Muitas vezes, vemos na TV, internet, jornal e revista diversas propagandas
institucionais de empresas mostrando sua preocupação com o meio ambiente. Este
é um tema bastante recorrente nos dias de hoje. Por que as instituições estão tão
preocupadas em associar sua imagem ao meio ambiente? Comente.
13. Procure, em revistas ou jornais, uma propaganda que traga uma das temáticas
abordadas acima. Descreva-a. Depois, apresente para a turma o que você
observou.

4º

Módulo/Oficina

-

Estrutura

Composicional

do

Gênero

Propaganda

Institucional
Objetivo: - Possibilitar que os alunos identifiquem a estrutura composicional
da propaganda institucional.
Observe a propaganda abaixo:

Texto/Imagem 3

Fonte: CCR Rodonorte – Pr

Cada gênero discursivo possui uma estrutura que o compõe. Por exemplo:
uma receita culinária é composta de um título, lista de ingredientes e modo de
preparo. Essa é a sua forma composicional. Quando você vê essa estrutura,
imediatamente, sabe que se trata de uma receita. O gênero propaganda institucional
também possui uma estrutura. Essa estrutura aparece na maior parte das
propagandas impressas. Aquelas veiculadas na TV e no rádio, podem apresentar
algumas variações.
Dessa forma, as propagandas institucionais, em sua maioria, são compostas
por um título, corpo do texto e assinatura.
O título: é composto por uma ou duas frases, não necessariamente
finalizadas, as quais interpelam o interlocutor, apresentando a ele uma situação.
O texto: aborda mais o assunto, traz mais informações, outros dados.
A assinatura: como assinatura, podem aparecer o nome ou o logotipo da
empresa ou instituição, a marca, o produto ou serviço.
A propaganda ainda pode ou não apresentar imagem.

Nem sempre, as partes de uma propaganda estão separadas. Muitas vezes, o
título e o corpo do texto estão juntos, não se mostram separados de forma explícita.
1. A partir da explicação acima, observe as propagandas nas imagens 1, 2 e 3.
Agora, identifique e transcreva:

Imagem

Título

Corpo do texto

Assinatura

1
2
3

2. Em qual (is) propaganda(s) o título se confunde com o texto? Justifique sua
resposta.

Na atividade a seguir, o professor deverá apresentar aos alunos, a diferença
entre logomarca e logotipo. No logotipo, o nome da empresa é escrito por extenso,
de forma estilizada ou com algum detalhe. Na logomarca, há a junção do nome da
empresa com um símbolo. Indica-se o uso do projetor, TV ou cartazes para mostrar
diversas logomarcas e logotipos, para que os alunos identifiquem a empresa,
oralmente. Sugerem-se, abaixo, alguns endereços para obter as logomarcas e
logotipos:
http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/Qual_e_a_diferenca_entre_Logotipo_
e_Logomarca.htm
http://www.magicwebdesign.com.br/blog/logos-famosas-mensagens-por-tras-delas/
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/

3. No logotipo, o nome da empresa é escrito por extenso, de forma estilizada ou com
algum detalhe. Na logomarca, há a junção do nome da empresa com um símbolo.
Muitas empresas usam na assinatura uma logomarca ou logotipo. Observe as
imagens 1 e 2. Elas apresentam logomarca ou logotipo na propaganda?

4. De acordo com a logomarca, quem é a instituição responsável pela propaganda
na imagem 3?

Sequências Tipológicas (Marcuschi, 2002)
A propaganda institucional pode trazer diferentes sequências tipológicas. A
sequência tipológica é um conjunto de termos que ajudam a estruturar o gênero.
Podem ser:
•

Sequências narrativas - buscam narrar fatos, reais ou não, apresentando local,
tempo, personagens, situação, com verbos indicando ação;

•

Sequências descritivas - descrevem, retratam fatos e atos observados, com
ênfase nos substantivos e adjetivos;

•

Sequências argumentativas – apresentam ideias e argumentos que confirmam
um posicionamento;

•

Sequências Expositivas – apresentam informações, explicações sobre um dado
elemento;

•

Sequências Injuntivas – solicitam, instruem, recomendam por meio de passos,
orientações, uso do imperativo.
O uso de diferentes sequências tipológicas em um mesmo gênero acontece

porque o locutor pode valer-se de todos os meios para chegar a seu interlocutor. No
caso da propaganda institucional, o locutor procura organizar o texto de forma a
atrair a atenção do leitor. De acordo com o objetivo desse gênero, o locutor pode
utilizar apenas um tipo de sequência ou mais de uma. Se o objetivo for prestar um
serviço social, ele pode descrever situações, narrar fatos, para convencer o
interlocutor, antes de pedir a mudança de seu comportamento.
Veja a propaganda institucional no endereço abaixo:
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx - edição nº 2258, de 29/02/2012, p.
128.

5. Considerando o objetivo das diferentes sequências tipológicas, identifique as
sequências abaixo, utilizando N para narração, D para descrição, A para
argumentação, E para exposição e I para injunção:
(

) “Deveria ser proibida a venda de bebida alcóolica a todas as pessoas, uma vez

que, conforme estudos médicos, ela é altamente prejudicial ao organismo.”

(

) “75% dos acidentes com vítimas fatais são causados por motoristas

embriagados. Mais de 43 mil brasileiros morreram em acidentes de trânsito em
2011”
(

) “Não vire estatística. Se for dirigir, não beba.”

(

) “Podemos dizer que os motoristas brasileiros gostam de beber e que, muitas

vezes, acham que não estão embriagados, que têm condições de dirigir. Alguns mal
ficam em pé ao saírem do carro, outros trocam as palavras ao falar.”
(

) “Respeite a sinalização. Dirija com cuidado.”

(

) “No ano passado, Pedro estava indo para Curitiba, quando um motorista

embriagado, ao cruzar com ele, perdeu a direção e acertou o seu carro. Pedro feriuse no acidente e ficou hospitalizado por vinte dias.”

Uso de Imagens
Caro aluno, a imagem é um recurso muito importante na propaganda. Ela
sempre complementa o texto, produzindo significações. Há sempre uma relação
entre a linguagem verbal e as imagens, portanto, a sua escolha não é neutra. Tudo é
escolhido para atingir um determinado objetivo, para produzir sentidos. Ao olhar uma
imagem em uma propaganda, é preciso observar aspectos como: as cores; o
tamanho; o foco; o plano; a direção; o tom; a linha; indicação de movimento; se há
close ou não; dimensão, dentre outros. Observe a propaganda abaixo:

Texto/Imagem 4

Fonte: Viapar - Pr

6. A imagem aparece dividida em partes? Por quê?

7. O que separa as imagens?

8. Observe, novamente, a imagem 4 e complete a tabela abaixo:

Parte 1
Cores utilizadas

Parte 2
Efeito obtido

Cores utilizadas

Efeito obtido

9. Há close na primeira e na segunda parte da propaganda?

10. Por que o close foi utilizado na cena dessa propaganda?

11. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:
(a) Primeira parte da propaganda
(b) Segunda parte da propaganda

( ) são mostrados apenas os pés.
( ) a imagem mostra vários jovens, de ambos os sexos.
( ) aparecem os rostos das pessoas.
( ) provavelmente, era uma pessoa jovem, por causa das características da pele dos
pés.
( ) as pessoas têm um semblante alegre.
( ) é mostrado apenas um lençol.
( ) há a ligação entre festa/balada e bebida alcóolica.
( ) o provável semblante é a falta de expressão.
( ) são utilizadas roupas alegres e joviais.
( ) é apresentado um número gratuito para contato.
( ) são pessoas jovens, provavelmente entre 20 e 30 anos de idade.

12. O que as pessoas estão segurando?
13. Como é apresentada a pessoa na segunda parte da imagem?

14. O provável local onde se encontra a pessoa na segunda parte da imagem é___.

15. A função da etiqueta apresentada na segunda parte da imagem é
_____________a pessoa.
16. Há uma relação de causa e consequência entre a primeira e a segunda parte da
imagem. A causa é ____________e a consequência é ______________.
17. Há indicação de movimento na primeira parte da imagem?
(
(

) Sim
) Não

18. Há indicação de movimento na segunda parte da imagem?
(
(

) Sim
) Não

19. Há, na imagem, a indicação para o interlocutor da origem do vidro quebrado no
meio das duas imagens. De acordo com a imagem, o vidro é provavelmente:
(

) de uma janela de uma construção.

(

) do para-brisa de um carro.

(

) de uma vitrine de loja.

20. O vidro quebrado, ao mesmo tempo em que separa, une as duas cenas. Como
isso acontece? Comente.
21. A provável classe social dos jovens mostrados na propaganda é __________.
Por que você acha que essa classe social foi abordada?
22. Na primeira parte da imagem, há indicação do provável período em que está
ocorrendo a situação mostrada. A imagem indica que, provavelmente, a festa ocorre
______________, devido à indicação do uso de _______________.

23. A cena apresentada na primeira parte veicula uma ideologia referente ao
comportamento atual dos jovens. Qual é essa ideologia?

24. Há uma crítica ao comportamento apresentado? Justifique.

25. Se não houvesse algo escrito, somente a imagem poderia veicular a mensagem
desejada?

26. Observe a mensagem escrita principal e complete a tabela abaixo, marcando
Sim ou Não:

Mensagem Escrita Principal

Sim ou Não

Apresenta-se em primeiro plano na imagem.
Apresenta-se separada em duas partes.
Apresenta o mesmo tamanho das outras mensagens.
Apresenta correlação entre a primeira e a segunda parte.
Apresenta-se separada pela imagem do vidro quebrado

5º Módulo/Oficina - Estilo Linguístico do Gênero Propaganda Institucional
Objetivo: - Proporcionar aos alunos a aprendizagem sobre o estilo de
linguagem encontrado na propaganda institucional.

O gênero propaganda institucional apresenta dois estilos de linguagem. Um
deles é o estilo próprio do gênero e o outro é o estilo de linguagem de quem produz
a propaganda, ou seja, há a linguagem que é própria da propaganda, mas as
escolhas linguísticas de quem a produz também estão presentes. Essas opções
linguísticas são ideológicas, feitas intencionalmente, pois não há linguagem neutra.
Na produção de uma propaganda institucional, a possibilidade de uso dos
elementos linguísticos é variada. Ela dependerá do objetivo da empresa. Se for
prestar um serviço público, envolvendo a responsabilidade social da instituição,
geralmente são utilizadas formas verbais que buscam orientar, pedir, ordenar,

aconselhar, convidar, solicitar mudanças de comportamentos e atitudes no público
alvo. Se o objetivo é divulgar as ações da empresa, outros modos e verbos podem
ser utilizados, bem como adjetivos e substantivos. Se o propósito é fazer um
esclarecimento ao público, a construção do texto será outra.
É preciso também considerar que deve haver relação entre a linguagem
verbal e as imagens colocadas na propaganda.
Observe as três propagandas institucionais a seguir. Duas delas divulgam as
suas ações e a outra presta um esclarecimento ao público. Veja o modo verbal
utilizado, a sua colocação e a escolha dos verbos.
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx - edição nº 2258, de 29/02/2012, p.
83 e p. 128 e edição nº 2314, de 27/03/2013, p. 58 e p. 59.
Agora, observe uma propaganda que busca prestar serviço público,
relacionado ao comportamento no trânsito:

Texto/Imagem 5

Fonte: CCR Rodonorte – Pr

1. Os verbos utilizados nessa propaganda são ______________________.

2. Na propaganda acima, imagem 5, há uma ação principal solicitada pelo locutor ao
interlocutor, que se for seguida, resultará nas outras duas. Qual é essa ação?

3. Assinale as formas verbais relacionadas com a ação de buscar mudanças de
comportamentos e atitudes no público alvo:
(

) Preserve

(

) Pare

(

) Argumentou

(

) Respeite

(

) Olhe

(

) Rezou

(

) Elegeu

(

) Espere

(

) Morreu

(

) Reduza

(

) Chova

(

) Divergiu

Na propaganda institucional com objetivo de prestar serviço público,
envolvendo a responsabilidade social da empresa ou instituição, é utilizado, em
grande parte, um tipo de texto que prescreve ações/atitudes esperadas do público,
por meio do tempo verbal denominado modo imperativo.
Recordando: verbo é um termo que exprime um estado, ação ou fenômeno.
Há três modos verbais: modo imperativo (negativo ou afirmativo) que exprime
ordens, pedidos, conselhos, convites. O modo indicativo que indica certeza e o
modo subjuntivo que expressa dúvida, hipótese, desejo.
Na formação do imperativo, não há a primeira pessoa do singular, somente as
demais. No imperativo afirmativo, as formas da 2° pessoa, do singular e plural, têm
sua origem no presente do indicativo, mas sem o "S". As outras pessoas têm sua
origem no presente do subjuntivo.
Exemplo: verbo amar no modo imperativo afirmativo.
Ama tu
Ame você
Amemos nós
Amai vós
Amem vocês
No imperativo negativo, as formas de todas as pessoas têm sua origem no
presente do subjuntivo. Acrescenta-se o advérvio “não” antes do verbo.

Exemplo: verbo amar no modo imperativo negativo.
Não ames tu
Não ame você
Não amemos nós
Não ameis vós
Não amem vocês

4. Observe as propagandas institucionais presentes nas imagens 1, 2, 3, 4 e 5.
Identifique os verbos e, na sequência, complete a tabela abaixo:

Verbo

Pessoa

Imperativo Afirmativo ou
Imperativo Negativo

Indica (ordem, conselho,
pedido ou convite)

5. Na imagem 2, o verbo no modo imperativo aparece logo após uma frase. Qual é
o efeito provocado por essa posição, no conjunto da propaganda?

Variações Linguísticas
A propaganda institucional, principalmente na modalidade escrita, tem a sua
base na norma padrão, mas também se vale de todos os recursos possíveis para
atingir o público, para atrair o leitor. No que se refere à linguagem, esse tipo de
propaganda utiliza as diversas variantes da língua, conforme seja o seu objetivo.
Assim, é possível encontrar gírias, informalidade com o uso do pronome você, o
português coloquial, tudo com o propósito de estabelecer uma relação de simpatia
com o interlocutor, chamando-lhe a atenção.
A essas variações que permitem que as pessoas se comuniquem de maneira
mais adequada, chamamos de variações linguísticas. Elas podem ocorrer devido ao
lugar em que vive o falante, recebendo a denominação de variação geográfica, à
época em que está o falante – variação histórica e ao grupo ao qual o falante
pertence – variação social ou sociocultural.
Sugere-se uma leitura complementar em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varia%C3%A7%C3%A3o_lingu%C3%ADstica

6. Na propaganda apresentada na imagem 1, foi utilizada a seguinte mensagem:
“NÃO REDUZA A CACOS A VIDA DE QUEM TE AMA”. Nessa mensagem, foi
utilizada uma forma de falar mais informal. Substitua a expressão “A CACOS” por
uma equivalente, de maneira que o sentido não seja alterado e que haja relação
com a imagem apresentada.
“NÃO REDUZA _______________________ A VIDA DE QUEM TE AMA”

7. Na frase da propaganda que aparece na imagem 1, “NÃO REDUZA A CACOS
A VIDA DE QUEM TE AMA” houve um desvio intencional da norma padrão referente
ao uso pronominal, com o intuito de estabelecer uma aproximação maior com o
interlocutor.

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) quanto ao uso pronominal

adequado:
(

) NÃO REDUZAS A CACOS A VIDA DE QUEM LHE AMA.

(

) NÃO REDUZAS A CACOS A VIDA DE QUEM TE AMA.

(

) NÃO REDUZA A CACOS A VIDA DE QUEM LHE AMA.

(

) NÃO REDUZAS A CACOS A VIDA DE QUEM O AMA.
Caro aluno, os pronomes pessoais estão muito presentes no gênero

propaganda. Como você pode observar no exercício anterior, os pronomes pessoais
do caso oblíquo devem ser usados de acordo com a pessoa a que se referem. Veja
o quadro abaixo:
Pronomes Pessoais
Caso Reto

Caso oblíquo
Átonos

Tônicos

eu

me

mim

tu

te

ti

ele,ela

se,o,a,lhe

si, ele,ela

nós

nos

nós

vós

vos

vós

eles,elas

se,os,as,lhes

si,eles,elas

Os pronomes pessoais do caso reto têm a função de sujeito. Os do caso
oblíquo têm a função de complemento. Os pronomes átonos do caso oblíquo não
necessitam de preposição, mas os tônicos precisam.
8. Preencha as lacunas abaixo, utilizando os pronomes pessoais de forma
adequada:
a) O álcool retarda os reflexos do motorista, confundindo ___________.
b) ________________sou uma pessoa bastante ponderada no trânsito.
c) _____________pediu para __________fazer a curva na rodovia.
d) A garota não comprou uma cerveja para ____________, antes de dirigir.
e) O trânsito não __________________ assusta.
f) __________ gosto de pensar em _____________mesmo. Por isso, dirijo
com cuidado.
g) ________________sois muito novo para trazê-___________em casa.
h) A embriaguez matou ________. Tirou _________________ a vida.
i) ______________pensaste em ___________ mesmo e vieste até aqui.
j) Lembre _____________de parar no sinal vermelho.

Figuras de Linguagem
No gênero propaganda institucional é comum o uso de figuras de linguagem.
As figuras de linguagem são formas de expressão que diferem da linguagem
comum, dando mais sentido e criatividade à mensagem. Muitas figuras de
linguagem são utilizadas nesse gênero, dentre as quais se destacam:
•

Metáfora: é uma forma de comparação implícita, na qual não se colocam os
termos comparativos. Ex: “O seu carro é uma arma letal”, “A natureza é uma
criança. Preserve-a”.

•

Comparação: estabelece a comparação entre elementos por meio de termos
comparativos, tais como: parece, como, que nem, etc. Ex: “O trânsito é como um
emaranhado de máquinas poluentes”, “A vida é tão efêmera que parece um
suspiro”.

•

Metonímia: é a transferência de significado de um termo para outro, ou seja,
emprega-se um termo por outro, devido à semelhança entre eles ou a

possibilidade de associá-los. Ex: “Li Machado de Assis inúmeras vezes”, “O
Palácio do Iguaçu vetou a lei”.
•

Antítese: consiste na apresentação de ideias opostas. Ex: “O dia surgiu claro,
porém logo ficou escuro”, “O belo sem inteligência acaba tornando-se feio
rapidamente”.

•

Eufemismo: abrandamento da fala para não provocar choque. Suaviza a frase.
Ex: “O garoto subtraiu a caneta de seu colega”. “Ontem, Manoel partiu deste
mundo”.

9. No enunciado da propaganda na imagem 4, “ SE A NOITE COMEÇAR QUENTE
NÃO DEIXE ACABAR FRIA.”, podemos observar, nos termos sublinhados, a figura
de linguagem ________________.

10. No trecho ”NÃO DEIXE ACABAR FRIA”, considerando o sentido produzido pela
imagem apresentada, é possível observar a seguinte figura de linguagem:
(

) metonímia;

(

) eufemismo;

(

) antítese;

(

) metáfora;

( ) comparação.

11. Transcreva o trecho “BEBIDA X DIREÇÃO INIMIGOS MORTAIS” (trecho retirado
de propaganda da Viapar), transformando-o na figura de linguagem “Comparação”.
Na construção do texto de uma propaganda, o locutor pode utilizar vários
elementos linguísticos para evitar a repetição de palavras. Esses elementos podem
ser: substantivos, adjetivos, pronomes, termos genéricos, sinônimos, dentre outros.
Dessa forma, o texto fica mais claro, mais leve, tornando-se mais atrativo ao
interlocutor. Exemplos: João comprou um carro para dar para Maria. Ele escolheu
um veículo de cor cinza, mas ela não gostou. Sua namorada preferia um automóvel
marrom.

12. Agora, observe as propagandas nas imagens 2 e 5. Analise as frases “ESSE É
MEU CAMINHO PARA IR À ESCOLA” – propaganda 2 e “CUIDE DO NOSSO
ESPAÇO” – propaganda 5, considerando as imagens e preencha a tabela abaixo, a
respeito da referenciação:

Elemento linguístico

Qual é a classe da

( copie o termo da frase)

palavra? (pronome,

A que ou a quem se refere

substantivo, adjetivo, etc)

13. Preencha as lacunas com um elemento linguístico adequado de referenciação
(substantivos, adjetivos, pronomes, termos genéricos, sinônimos):

No trânsito, muitas vezes, acontecem acidentes. Um motorista ao atropelar
uma pessoa, fica imaginando desculpas para justificar _________________ato.
Quase sempre, acusa ________ de não olhar a faixa ou de andar devagar demais.
______________, por sua vez, se defende dizendo que _________________estava
indo rápido demais e que não teve tempo de voltar ou chegar do outro lado.
_________________, geralmente, recusa-se a fazer o teste do bafômetro. Sempre
dá para se escutar a mesma frase dita pelo _____________________.
“_________________não tive culpa. Foi _________________ que não olhou.”

Observe a propaganda institucional abaixo:

Texto/Imagem 6

Fonte: Viapar - Pr

14. Observe novamente a propaganda institucional na imagem 6. Para elaborar essa
propaganda o locutor utilizou diversas palavras relacionadas ao trânsito e à
embriaguez. Identifique-as e classifique-as, adequadamente, conforme o exemplo,
preenchendo a tabela a seguir:

Palavra

Substantivo

bebida

X

Adjetivo

Numeral

15. Em relação aos verbos utilizados na propaganda/imagem 6, identifique-os e
classifique-os, conforme o exemplo, preenchendo a tabela abaixo:

Verbo

Modo

Modo

Indicativo

Subjuntivo

Modo

Formas Nominais

Imperativo Infinitivo Gerúndio Particípio

crescem

X

16. Na imagem 5, o autor utilizou aspas para apresentar o enunciado. Qual a
finalidade do uso das aspas nessa propaganda?
17. No trecho da propaganda apresentada na imagem 6, “No Brasil, motoristas
alcoolizados são responsáveis por mais fatalidades que criminosos à mão armada.” ,
os termos sublinhados indicam:
(

) relação de comparação

(

) relação de causa

(

) relação de condição

(

) relação de explicação

O uso de advérbios no gênero propaganda é comum. Os advérbios são
palavras invariáveis que servem para modificar os verbos, indicando circunstâncias
de modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, lugar. Os advérbios de
intensidade, além de modificarem o verbo, também podem intensificar adjetivos e
outros advérbios.
Exemplo: Ele é muito bom nos estudos.
Os advérbios são chamados de invariáveis por não admitirem variação de
forma.
Exemplo: Ele está menos triste. Eles estão menos tristes.
Exemplos de advérbios: amanhã, ontem, muito, talvez, eventualmente, aqui,
rapidamente.
Muitas vezes, não se utiliza apenas uma palavra para expressar a
circunstância do verbo, mas um conjunto de palavras. A esse conjunto de palavras
chamamos locução adverbial.

Exemplos de locução adverbial: na próxima semana, de vez em quando, com
certeza, de forma alguma, de manhã.

18. Observe as propagandas nas imagens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Identifique possíveis
advérbios ou locuções adverbiais e transcreva-os para a tabela abaixo:

Propaganda

Advérbio

Locução Verbal

19. Complete o texto abaixo, com advérbios ou locuções adverbiais, de forma que o
sentido não seja prejudicado.
________________ocorrem acidentes de carro __________. Isso acontece
porque

os

motoristas

e

pedestres

_________

respeitam

a

sinalização.

_______________, a embriaguez é uma das causas de mortalidade no trânsito.
Uma pessoa ________________ deverá dirigir se tiver ingerido bebida alcóolica,
pois o álcool retarda ________________os reflexos e a percepção do motorista.

4 - Produção Final
Objetivos: - Possibilitar aos alunos a aplicação dos conteúdos estudados
em uma nova produção; - Observar os progressos obtidos pelos alunos.

Atividade 1
Antes da produção individual de cada educando, sugere-se que os alunos
façam, de forma coletiva, uma síntese sobre os elementos que compõem o gênero
propaganda institucional, sendo o professor o responsável em fazer os registros no
quadro, preferencialmente, no formato de tópicos. Isso ajudará os alunos a
retomarem o que foi estudado durante toda a sequência didática.

Atividade 2
Os alunos deverão produzir uma nova propaganda institucional ou refazer a
que foi feita no início do trabalho, considerando o estudo realizado sobre esse
gênero e a situação de comunicação apresentada no início da sequência didática.

Atividade 3
Os alunos devem pesquisar sobre a escola, recolhendo dados como ações,
seu tempo de existência, símbolo ou logotipo, objetivos educacionais, etc. Isso
servirá de material de apoio.

Atividade 4
É o momento de os alunos iniciarem a produção.

Modelo de solicitação da produção.

Estabelecimento de Ensino: ___________________________________________
Aluno (a): _________________________________________________________
Data: _______________________Disciplina: ____________________________
Professor (a): ______________________________________________________

PRODUÇÃO FINAL
Caro aluno, como previsto no início desse projeto, você deve elaborar uma
propaganda institucional dessa escola, com finalidade educativa, tendo em vista a
necessidade de incentivar a comunidade escolar a respeito da importância dos
estudos. A referida propaganda precisa abordar aspectos considerados essenciais
na educação escolar. Lembre-se de utilizar tudo o que você aprendeu durante os
estudos desse gênero.

Depois de realizada a produção final, o professor deverá recolhê-la e realizar
uma comparação entre a primeira produção e a produção final do aluno, para
verificar o seu progresso, indicando para ele o que deve ser revisto.

5 - Avaliação

Objetivos: - Diagnosticar o nível de aprendizagem e as dificuldades dos
alunos; - Verificar os avanços obtidos pelos educandos; - Proporcionar elementos
para reflexão sobre a prática docente.

A avaliação, diagnóstica, processual e formativa deve ocorrer durante todo o
desenvolvimento do trabalho, possibilitando ao professor avaliar a sua prática e a
aprendizagem dos alunos.
No tocante aos resultados do trabalho com a sequência didática, na
comparação da primeira produção com a produção final dos alunos, o professor tem
a condição de verificar se eles utilizaram os conhecimentos que aprenderam sobre o
gênero estudado e quais foram os avanços em relação às capacidades de leitura e
escrita.
Para realizar a avaliação da aprendizagem dos alunos, conforme as Diretrizes
Curriculares de Língua Portuguesa para o Estado do Paraná (2008), o professor
deverá orientar-se por meio de critérios referentes ao gênero estudado, apontados a
seguir:

PROPAGANDA INSTITUCIONAL
Critérios para observação da produção do aluno
Gênero

Critérios

Sim

O aluno...
Considera o contexto
social e histórico atual.
Atende à finalidade do
gênero.
Condições de Considera o suporte.
Produção

Utiliza outras vozes no
texto.
Considera

o

papel

social do interlocutor.
Considera a esfera de

Não

Parcialmente

circulação.
O tema está adequado
ao contexto social e
Conteúdo

histórico.

Temático

O

tema

está

relacionado

ao

objetivo do gênero.
Apresenta

título

e

corpo do texto.
Apresenta

assinatura

– uso de logotipo ou
Estrutura

logomarca.

Composicional Apresenta imagem.
Apresenta sequências
tipológicas adequadas
ao objetivo do gênero.
Utiliza

linguagem

verbal

relacionada

com a imagem.
Faz uso de variações
linguísticas.
Estilo
Utiliza

a

pontuação

adequadamente.

Faz uso de elementos
de referenciação.
Utiliza

figuras

de

linguagem.
O texto apresenta-se
coerente.
Faz uso de elementos
coesivos.

Utiliza

os

verbais

tempos

de

forma

adequada.
Faz intertextualidades
Faz

a

concordância

nominal

e

verbal

adequadamente.
Emprega

adequada

mente

regências

as

verbal e nominal.

6 - Reescrita Textual
Objetivos: - Possibilitar aos alunos a revisão orientada de sua produção; Proporcionar novas atividades de estudo sobre as dificuldades encontradas pelos
educandos.

Se houver problemas nos textos dos alunos, será preciso devolvê-los, com as
devidas observações, para que eles possam fazer a revisão. Mas somente isso não
será o bastante se houver falta de entendimento com relação aos elementos do
gênero. Constatada a não compreensão desses elementos, sugere-se:
a) aplicar novos exercícios e exemplos para que os alunos possam refletir
mais sobre os aspectos que envolvem o gênero estudado;
b) organizar outros exercícios para a turma, agrupando as dificuldades mais
recorrentes dos alunos em relação às condições de produção, conteúdo temático,
forma composicional e estilo do gênero;
c) solicitar que os alunos refaçam seus textos somente depois de retomarem
os elementos do gênero, por meio de novos exercícios;
d) avaliar as novas produções dos alunos a partir dos critérios referentes ao
gênero propaganda institucional, já utilizados anteriormente.

7 – Circulação/Divulgação da Produção dos Alunos

Objetivo: - Propiciar a circulação/divulgação das propagandas institucionais,
elaboradas pelos alunos, no espaço escolar e na comunidade.

É preciso mostrar o que foi produzido, fazendo chegar a mensagem ao
interlocutor pretendido. Quando a propaganda institucional (produção final) tiver sido
elaborada e revisada, a turma escolherá as três melhores propagandas, as quais
serão analisadas por outros professores e equipe pedagógica da escola para a
escolha de apenas uma.
A propaganda institucional selecionada será editada para que possa ser
divulgada pelos alunos em um ou mais suportes escolhidos (banner, panfletos,
cartaz, outdoor, rádio, jornal, blog, site, etc), conforme as possibilidades da escola e
do professor, para atender à situação de comunicação apresentada no início da
sequência didática.
Também será feita, na sala de aula, uma exposição de todas as produções
dos educandos.

4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
4.1. APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
As orientações para o professor sobre o encaminhamento das fases da
sequência didática e das atividades apresentadas encontram-se junto ao material
destinado ao aluno. Elas estão escritas em letra normal e as atividades para os
alunos estão em itálico. Optou-se por essa forma, por entender-se que ela facilita a
compreensão do processo.
4.2. CARGA HORÁRIA
A carga horária destinada à sequência didática dependerá do número de
aulas semanais da disciplina. De acordo com a evolução da turma, será definida,
pelo professor, a quantidade de horas para cada etapa e oficina.

4.3. PÚBLICO-ALVO
A sequência didática apresentada foi prevista para ser implementada com
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e/ou 1º ou 2º ano do Ensino Médio, com as
adequações necessárias, conforme o nível de ensino.
4.4. RECURSOS MATERIAIS
Está prevista a utilização de: TV Multimídia, projetor multimídia, revistas,
computador e internet, se possível, e papel sulfite para impressão das atividades.
4.5. PRODUÇÃO
O professor, durante a aplicação da sequência didática, precisa certificar-se
de que, ao chegar ao processo de produção final do gênero propaganda
institucional, os alunos tenham compreendido e respondido às seguintes questões:
a) O que é uma propaganda institucional?
b) Para que produzir uma propaganda institucional?
c) Para quem devem produzir?
d) O quê vai ser dito na propaganda?
e) Como produzir a propaganda institucional?
f) Quando deve ser produzida?
4.6. AVALIAÇÃO DO TRABALHO PELOS ALUNOS
O professor pode solicitar que os alunos façam uma avaliação escrita (um tipo
de questionário) sobre o trabalho desenvolvido com o gênero propaganda
institucional, com o objetivo de averiguar se eles gostaram da metodologia utilizada,
do conteúdo, etc. Essa avaliação também pode ser feita oralmente.
4.7. PLANEJAMENTO
O trabalho com o gênero discursivo propaganda institucional, por meio de
sequência didática, vai ao encontro da proposta contida nas Diretrizes Curriculares
de Língua Portuguesa para o Estado do Paraná e da Proposta Pedagógica
Curricular das escolas. Dessa forma, pode ser contemplada no Plano de Trabalho

Docente, com as adequações necessárias, de acordo com a turma onde será
aplicada.
4.8. REGISTRO DO TRABALHO
O professor, sempre que possível, deve registrar o percurso dos alunos por
meio de fotografias, produções, depoimentos escritos, avaliações, além do registro
oficial no Livro de Registro de Classe.
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