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Resumo Os  resultados  das  avaliações  externas,  como
Prova Brasil/SAEB/SAEP e ENEM, apontam que
a maioria dos alunos chega ao Ensino Médio,
apresentando  grande  dificuldade  de  leitura,
compreensão e interpretação dos mais variados
textos, mostrando, mais uma vez, a necessidade
de  se  repensar  as  propostas  de  atividades
referentes  à  pratica  de  leitura  nas  escolas.
Partimos  da  constatação  de  que  o  ensino
convencional  não está formando bons leitores.
Dessa  forma,  o  objetivo  desta  produção
didático-pedagógica é possibilitar  aos alunos o
acesso  à  leitura  de  anúncios  publicitários
institucionais, de modo a permitir aos educandos
o entendimento dos processos constitutivos dos
textos e das múltiplas possibilidades de sentidos
que  estes  oferecem.  Para  tanto,  o  referencial
teórico  que  sustenta  esta  produção  é  o  da
Análise  de  Discurso  de  vertente  materialista,
especificamente  a  partir  das  reflexões
desenvolvidas, no Brasil, por Eni Orlandi.  Nossa
proposta  é  realizar  um  trabalho  de  leitura  na
perspectiva discursiva, abordando a temática da
Educação  Ambiental  e,  mais  precisamente,  o
reaproveitamento  de  materiais  recicláveis.
Espera-se  que,  com esta  unidade didática,  os
alunos possam pensar a respeito da construção
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de  sentidos  nos  processos  discursivos  que
envolvem a produção de textos e também refletir
acerca de seu papel na sociedade em relação à
preservação do meio ambiente.

Palavras-chave Leitura discursiva. Anúncios publicitários. 
Educação Ambiental.  Reciclagem.

Formato Unidade Didática 

Público-alvo Alunos da primeira série do Ensino Médio do 
período matutino



ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS: 

UMA PROPOSTA DISCURSIVA DE LEITURA

2. INTRODUÇÃO

Rojo  (2009,  p.  11)  afirma que  “um dos  principais  objetivos  da  escola  é

possibilitar que os alunos participem das várias práticas sociais que se utilizam da

leitura e escrita na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática”.

Para que o aluno possa participar dessas práticas sociais, é necessário que

a escola possibilite o contato do educando com os mais variados textos que circulam

socialmente.  Nesse  sentido,  é  importante  lembramos  as  Diretrizes  Curriculares

Orientadoras  da  Educação  Básica  -  Língua  Portuguesa,  da  Rede  Estadual  de

Ensino, que destacam o seguinte: 

O ensino aprendizagem de Língua Portuguesa visa aprimorar
os conhecimentos linguísticos  e discursivos  dos alunos,  para
que eles possam compreender os discursos que os cercam e
terem condições de interagir com esses discursos. Para isso, é
relevante que a língua seja percebida como uma arena em que
diversas vozes sociais  se defrontam, manifestando diferentes
opiniões (PARANÁ, 2008 p. 50).

Para  levar  os  alunos  a  compreenderem  os  discursos  que  os  cercam,

propõe-se,  nesta  produção  didática,  um  trabalho  pedagógico  com  foco  na

propaganda institucional,  prática discursiva da esfera publicitária,  como forma de

aproximar o aluno da problemática cotidiana, promovendo discussões de situações-

problemas no que diz respeito a um dos desafios sociais contemporâneos: o meio

ambiente e o reaproveitamento de materiais recicláveis. 

De  acordo  com  a  Lei  17.505/2013,  a  educação  ambiental  faz  parte  do

conteúdo curricular e da gestão escolar das redes pública e particular de ensino do

Paraná. Sendo assim, o desenvolvimento deste projeto contará com o apoio das

demais disciplinas curriculares, pois, a partir dessa Lei Estadual, pretende-se que

esse tema seja desenvolvido como uma prática educativa integrada, interdisciplinar,

transdisciplinar e transversal, e não como disciplina específica no currículo escolar.
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Desse  modo,  não  adianta  somente  o  professor  de  Língua  Portuguesa

trabalhar  com os  processos  de  produção  de  sentidos  nos  textos.  Como lembra

Antunes (2009), todo professor, de qualquer disciplina, é um leitor, e suas atividades

de ensino dependem, necessariamente, do convívio com os mais diversos textos. A

leitura é, pois, dever de toda a escola. 

Esse compromisso de toda a escola justifica-se devido aos resultados das

avaliações externas Prova Brasil/SAEB/SAEP e ENEM, ao apontarem que a maioria

dos  alunos  chega  ao  Ensino  Médio  apresentando  grande  dificuldade  de  leitura,

compreensão e interpretação com relação aos mais variados textos. Em específico

no Colégio Estadual São Bartolomeu – Ensino Fundamental e Médio, o resultado do

SAEP (Sistema de Avaliação do Estado do Paraná) apresenta um grande percentual

de alunos com proficiência básica no que diz respeito à leitura. 

 Dentre  os objetivos  do  ensino  da  disciplina  de  língua  portuguesa  nas

escolas, destacam-se: fazer com que o aluno saiba empregar a língua em diferentes

situações  de  uso,  adequá-la  a  cada  contexto  e  interlocutor,  reconhecer  as

informações ditas e não ditas nos discursos do cotidiano e propiciar a possibilidade

de um posicionamento diante deles (PARANÁ, 2008).  Levando em consideração

tais objetivos, e pautando-nos teoricamente na perspectiva discursiva materialista de

leitura, nesta implementação didática procuramos pensar estratégias metodológicas

que  possam  ser  utilizadas  nas  aulas  de  Língua  Portuguesa  para  minimizar  as

dificuldades dos alunos em relação à leitura, à compreensão e à interpretação dos

textos em suas diferentes materialidades. 

Sendo assim, o presente material didático pedagógico está organizado em

formato  de  unidade  didática  de  aproximadamente  32  horas,  divididas  em  8

momentos de 4 horas aulas cada.  

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral 

 Possibilitar aos alunos o acesso à leitura de anúncios publicitários institucionais

de  modo  a  permitir  aos  educandos  o  entendimento  dos  processos  de

constituição do texto e das múltiplas possibilidades de sentido que os textos

oferecem.
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3.2 Objetivos Específicos 

 Levar os alunos a produzirem sentidos na leitura de anúncios publicitários – em

especial  os  anúncios  institucionais  –  bem  como  possibilitar-lhes  uma

compreensão sobre o contexto no qual circulam tais anúncios. 

 Desenvolver no aluno a percepção acerca dos recursos linguísticos e visuais

utilizados  nos  anúncios  e  o  modo  pelo  qual  tais  recursos  convencem  e

persuadem o público. 

 Aproximar os alunos leitores de problemáticas cotidianas (reaproveitamento de

materiais recicláveis, redução de lixo).

 Levar  os  alunos  a  perceberem  o  modo  de  funcionamento  dos  discursos

institucionais com relação à problemática do lixo e da reciclagem. 

 Possibilitar  aos alunos reflexões acerca do seu papel  de cidadãos em nossa

estrutura social com relação à preservação do meio ambiente. 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta  produção  tem  como  referencial  teórico  a  Análise  de  Discurso  de

vertente materialista e será baseada especialmente nas reflexões desenvolvidas por

Eni Orlandi, uma pesquisadora ainda bastante ativa que, no Brasil, contribui para a

difusão das ideias de Michel Pêcheux, fundador dessa teoria. 

Essa  vertente  teórica  não  procura  encontrar  algum  sentido  “oculto”  dos

textos, mas sim observar como os sentidos se constituem nesses textos a partir da

filiação que eles estabelecem, discursiva e ideologicamente, com uma determinada

formação discursiva, que, diremos brevemente, se constitui como um espaço que

determina  o  que  pode  e  deve  ser  dito,  articulado  sob  as  formas  de  linguagem

(PÊCHEUX, 1975), ou seja: o que pode ou não ser dito em determinado textos (e

não em outros) que circulam em determinadas condições de produção (e não em

outras). 

Com esse  empreendimento  teórico,  surge  um novo  objeto  de  estudo:  o

discurso, que é tomado como o efeito de sentidos entre locutores, ou seja, como um
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processo constitutivo da atividade comunicativa produtora de efeitos de sentidos, os

quais são determinados por sua exterioridade sócio-histórico-ideológica (ORLANDI,

2001). 

Como afirma Orlandi (2001, p. 22), os discursos se movem em direção a

outros.  Nunca  estão  sós,  mas  sempre  são atravessados  por  vozes  que  o

antecederam  e  que  mantêm  com  ele  constante  duelo,  ora  legitimando-os,  ora

confrontando-os;  quer  dizer,  os  discursos  vêm  ao  mundo  povoados  de  outros

discursos, com os quais dialogam. Não existem nem discursos, nem sentidos que

não estabeleçam esse diálogo com outros discursos e outros sentidos. 

Dessa forma, a vertente discursiva compreende o texto como uma unidade

significativa,  um objeto  linguístico  histórico,  um processo  que  se  desenvolve  de

múltiplas formas em determinadas situações sociais, e não apenas um conjunto de

enunciados portadores de uma ou de várias significações (ORLANDI, 2010).

Segundo Nunes (1994, p. 24), não se pode analisar um texto como uma

sequência linguística fechada sobre si mesma, mas é preciso analisar o conjunto de

discursos possíveis a partir das condições em que esse texto foi produzido. 

De acordo com Orlandi (2010), fazem parte das condições de produção de

um discurso: os sujeitos e a situação.  A situação pode ser pensada em sentido

estrito  (contexto  imediato)  e  em sentido lato  (contexto sócio-histórico,  ideológico,

amplo); no entanto, essa separação só existe na teoria, uma vez que, na prática, ou

melhor, em toda situação de linguagem, esses contextos funcionam conjuntamente.

Com relação ao sujeito da Análise de Discurso, não se trata de um sujeito empírico,

físico (aquele que lê ou que organiza o texto, deixando nele uma marca de autoria),

mas  sim  de  uma  posição  sujeito  projetada  no  discurso.  O  enunciador  e  o

destinatário,  enquanto sujeitos,  são pontos da relação de interlocução,  indicando

diferentes posições sujeito. Vale ressaltar que essas posições não são neutras e se

carregam do poder que as constitui em suas relações de força, ou seja: um lugar

social-discursivo (o de professor, por exemplo) marca o discurso pela legitimidade e

pela “força da locução que esse lugar representa” (ORLANDI, 2010, p. 16). 

Sendo assim, discursivamente falando, não existem sentidos estabelecidos

a  priori,  mas,  como  diz Pêcheux  (1975),  as  palavras,  expressões,  proposições

adquirem seu sentido  de acordo  com as  posições  ideológicas  na qual  elas  são

produzidas ou reproduzidas. Nos termos do autor: 
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O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não
existe em si mesmo (isto é, em sua relação transparente com a literalidade
do  significante),  mas,  ao  contrário,  é  determinado  pelas  posições
ideológicas  que  estão  em  jogo  no  processo  sócio-histórico  no  qual  as
palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, reproduzidas)
(PÊCHEUX, 1975, p. 160).

Essas posições ideológicas são projetadas, via linguagem, nas formações

discursivas, as quais determinam, a partir de uma posição dada, aquilo que pode e

deve ser dito.  Assim, não podemos pensar o sentido e o sujeito sem pensar na

ideologia que os constitui.

Também  no  momento  das  práticas  de  leitura  em  sala  de  aula  se  faz

necessário pensar a questão da ideologia que constitui os discursos materializados

nos textos. Olhar para o texto, tomando-o como um exemplar de discurso, implica

olhar  para  ele  em  seus  processos  de  constituição,  implica  olhar  para  sua

historicidade.  Desse modo,  pensando o texto  não apenas como um conjunto de

enunciados portadores de uma ou mais significações, e sim como um processo que

se  desenvolve  de  múltiplas  formas  em  determinadas  situações  sociais,  Orlandi

ressalta que,

do ponto de vista  de sua apresentação empírica,  um texto  é  um
objeto  com  começo,  meio  e  fim;  mas  se  o  consideramos  como
discurso reinstala-se imediatamente sua incompletude. Isto porque
nem o sujeito, nem o discurso, nem os sentidos são completos. Dito
de  outra  forma,  o  texto,  na  perspectiva  do  discurso,  não  é  uma
unidade fechada – embora, como unidade de análise, ele possa ser
considerado uma unidade inteira – pois ele tem relação com outros
textos (existentes, possíveis ou imaginários), com suas condições de
produção  (os  sujeitos  e  a  situação),  com  o  que  chamamos  sua
exterioridade  constitutiva  (o  interdiscurso,  a  memória  do  dizer)
(ORLANDI, 2010, p.22). 

E se consideramos assim o texto, olharemos também para a produção de

sentidos enquanto processo e não como algo dado de antemão: os sentidos são

parte de um processo que se realizam num contexto, mas não se limitam a esse

contexto. Os sentidos têm historicidade, têm um passado e se projetam num futuro

(ORLANDI, 2012, p. 137).

Discursivamente,  o  que  chamamos  de  historicidade  não  é  a  história

temporal, cronológica, relacionada à linguagem, mas sim as sinuosidades do texto, o

seu acontecimento como discurso, seu funcionamento, o trabalho dos sentidos nele.

Não  se  parte  da  história  cronológica  para  o  texto  e  sim  do  texto  enquanto
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materialidade histórica, com suas marcas; ou melhor, trata-se de compreender como

a matéria textual produz sentidos (ORLANDI, 2007). 

A própria textualidade traz nela mesma sua historicidade, ou seja, o modo

como os sentidos se constituem, considerando a exterioridade inscrita nela e não

fora  dela.  A  historicidade  constitui  o  texto  e  essa  relação  do  texto  com  sua

historicidade mostra que a leitura não é uma questão de tudo ou nada, mas é uma

questão de natureza, de condições, de modos de relação, de trabalho e de produção

de sentidos (ORLANDI, 2012). 

Para  que  a  compreensão  dos  textos  seja  exteriorizada  pelos  sujeitos  é

preciso que três diferentes gestos de interpretação sejam trabalhados:

-  o  inteligível:  ao  que  se  atribui  sentido  atomizadamente  a  partir  da
decodificação de palavras;
- o interpretável: ao que se atribui sentido, levando-se em conta o co-texto
linguístico (coesão);
- o compreensível: é atribuição de sentidos, considerando o processo de
significação  no  contexto  de  situação,  colocando-se  em  relação
enunciado/enunciação. (ORLANDI, 2012, p. 155-156).

Por isso, é necessário que a prática discursiva da leitura não seja reduzida

somente  à  decodificação,  mas é  preciso  levar  o  sujeito-leitor  ao  nível  da

compreensão, de modo que ele possa observar a opacidade do texto e possa ter a

ideia  de  que  o  sentido  pode  ser  sempre  outro.  E  isso  porque  os  sujeitos  e  os

sentidos são constituídos pela incompletude: nada será pleno, nada terá sentidos

fechados;  por  mais  que  tentemos  “fechar”,  “amarrar”  os  sentidos,  eles  sempre

escapam, deslizam. 

De acordo com Orlandi, 

A relação do aluno com o universo simbólico não se dá apenas por uma via
– a verbal –, ele [aluno] opera com todas as formas de linguagem na sua
relação com o mundo. Se considerarmos a linguagem não apenas como
transmissão de informação, mas como mediadora (transformadora) entre o
homem e sua realidade natural e social, a leitura deve ser considerada no
seu aspecto mais consequente, que não é o de mera decodificação, mas o
da compreensão (ORLANDI 2001, p. 38).

Ainda  conforme  a  mesma  autora,  a  compreensão  se  estabelece  no

reconhecimento de que o sentido é sócio-historicamente determinado e está ligado à

forma-sujeito  que,  por  sua  vez,  se  constitui  pela  sua  relação  com  a  formação

discursiva  que  o  domina.   Assim,  compreender  é  saber  que  o  sentido  sempre
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poderia  ser  outro.  É  atingir  (desconstruir)  a  relação  enunciação/enunciado,

formulação/constituição  do  sentido.  Nesta  produção  pedagógica,  trabalharemos

segundo  essa  noção  discursiva  apresentada  por  Orlandi,  de  que  é  necessário

ultrapassar a interpretação e atingir a compreensão dos funcionamentos discursivos

que se materializam nos textos. 

Em uma entrevista concedida ao Globo Universidade1, a autora explica que,

para produzir significações é necessário

atravessar a interpretação para chegar à compreensão do discurso.  Na
interpretação, somos pegos pelas evidências já construídas, ao sabor das
quais  nos  relacionamos  com  nossa  realidade,  imaginária.  Com  a
compreensão, não ficamos nos produtos, mas conhecemos os processos
de produção, a historicidade em sua materialidade contraditória, concreta,
que atingimos analisando a materialidade discursiva. (...) Compreender um
discurso  é  conseguir  explicitar  a  maneira  como  ele  está  produzindo
sentido. E para chegar à compreensão, o analista não pode ficar só no que
é inteligível, e nem mesmo no interpretável.

Nessa perspectiva, segundo Orlandi (2012, p. 157), “o sujeito que produz

uma  leitura  a  partir  de  sua  posição  interpreta.  O  sujeito-leitor  que  se  relaciona

criticamente com sua posição,  que a problematiza,  explicitando as condições de

produção da sua leitura compreende”.

Dessa forma, a  compreensão abrange a língua na história  e  permite  ao

sujeito-leitor apropriar-se de sentidos não ditos da materialidade textual. Isso só é

possível  por meio de muitas e diferentes experiências de leitura,  com reflexão e

discussão.  Portanto,  é função da escola repensar as metodologias utilizadas em

relação  à prática  da  leitura,  com  o  objetivo  de  formar  sujeitos  leitores  que

compreendam as  mais  diversas  materialidades  que  circulam socialmente,  e  que

possam perceber as posições ideológicas que constituem esses discursos, fazendo-

os funcionar e produzir efeitos sobre as pessoas. 

As atividades de leitura precisam, assim, apresentar questões que levem o

estudante a construir um sentido para o que lê, que o faça retomar os textos, para

1

ORLANDI, Eni. Entrevista. Disponível em: 
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/11/eni-orlandi-fala-sobre-analise-do-
discurso-e-linguagem-em-entrevista.html. Acesso em: 08/11/2014.

http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/11/eni-orlandi-fala-sobre-analise-do-discurso-e-linguagem-em-entrevista.html
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/11/eni-orlandi-fala-sobre-analise-do-discurso-e-linguagem-em-entrevista.html
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uma leitura de fato compreensiva. E, para isso, Orlandi (2012, p. 49), observa que

alguns componentes das condições de produção da leitura devem ser considerados:

os  sujeitos  (autor  e  leitor),  a  ideologia,  os  diferentes  tipos  de  discurso
(verbal  e não-verbal),  a  distinção entre  leitura  parafrástica (que procura
repetir o que o autor disse) e a polissêmica (que atribui múltiplos sentidos
ao texto) como também a necessidade de se levar em conta as historias da
leitura do texto e as historias das leituras do leitor.
  

Na perspectiva discursiva, a leitura é vista como uma atividade ao mesmo

tempo individual e social. É individual porque nela se manifestam particularidades do

leitor: suas características intelectuais, sua memória, sua história; é social porque

está sujeita às convenções linguísticas, ao contexto social, à política. Desse modo, o

leitor é visto como um sujeito que se esforça para criar sentido, para tornar o texto

coerente, a partir da materialidade linguística. Esse sujeito não é único, ele é um

representante de uma formação discursiva, a qual constitui, ao mesmo tempo em

que  é  constituída  por  diversos  discursos:  social,  cultural,  histórico  e  ideológico

(NUNES, 1994).  Cabe reafirmar que, discursivamente, sempre o sujeito é pensado

enquanto  posição-sujeito  em  uma  formação  discursiva  e  nunca  em  termos  de

indivíduo, de ser empírico. Assim, sejam os alunos leitores, sejam autores dos textos

que se dão a ler, eles são sempre considerados enquanto posições-sujeito, que são

afetados e constituídos por processos discursivos que estão em funcionamento nos

textos. 

Para  a  Análise  do  Discurso,  ler  é  mais  que  realizar  uma  apreensão  de

sentidos(s). Implica reconhecer, como já afirmamos, que o sentido sempre pode ser

outro (embora sempre determinado historicamente), que o dito é atravessado por um

não  dito.  E  a  implicação  disso  é  que  o  sujeito-leitor  não  pode  interpretar  e

compreender os textos e discursos de acordo com suas “intenções” particulares,

uma vez que sua leitura será realizada sempre de acordo com a posição sujeito com

a qual  se identifica,  sempre inserido na história.  Não há,  pois, leituras no vazio.

Sempre lemos a partir de uma posição. 



5. A leitura e os processos de produção de 
sentidos nos textos

       

                                          

Professores  e  alunos,  a  partir  de  agora,  para  direcionar  nosso  trabalho,

contaremos com a ajuda do nosso mascote, o simpático Supercoleta, que nos dará

dicas, sugestões e encaminhamentos.  O mascotinho da unidade foi idealizado por

mim e ilustrado pela professora de Arte Marlene Alves de Freitas do município de

Jandaia do Sul. 

    

  

Sugestão ao professor: Estas atividades podem ser respondidas oralmente.

Texto 1

          Disponível em <http://eientretenimentoinformacao.blogspot.com.br>. Acesso em: 02 fev. 2015.

                   

a) Que planeta é esse?  Que elementos do texto lhe permitiram essa conclusão?

Caros alunos, iniciaremos 
as atividades com a leitura 
a seguir.  Observem 
atentamente os elementos 
presentes no texto e 
respondam.

http://eientretenimentoinformacao.blogspot.com.br/
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b) Ele está feliz ou triste? Por quê? O que significa estar alegre ou triste em nossa

sociedade? Por que as pessoas ficam alegres ou tristes? O que é sentir alegria e

sentir tristeza? Significa somente ter ou deixar de ter alguma coisa?

c) Ele, o Planeta Terra, chora. Nós choramos de tristeza, mas também de alegria;

choramos por questões físicas e também emocionais.  Como é o choro retratado

nessa materialidade? Pode um planeta  chorar?  De  que  forma um planeta  pode

chorar? O que faria um planeta chorar?

d) Por que no frasco  estaria  escrita a palavra amor?  O que é o amor?  Qual  a

importância desse sentimento na vida das pessoas? O amor é bom ou ruim? Como

o amor poderá curar o planeta terra? 

e) O que significa a sigla UTI e por que o planeta está em uma UTI? Quem vai para

a UTI? Como é uma UTI? Você conhece uma? Sabe como são os cuidados que

alguém recebe em uma UTI? Como é a questão da limpeza em uma UTI? Qual é a

relação entre a UTI e a limpeza?

Texto 2

Para compreendermos melhor o objetivo deste trabalho, assistiremos ao 

vídeo “A Terra pede socorro – Urgente”.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dHdgT5bZWC0. Acesso em: 02 fev. 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=dHdgT5bZWC0
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     Breve descrição do vídeo - “Terra pede socorro – Urgente”

Acompanhadas de uma música forte (Poema de Carmina Burana O Fortuna-
Carl Orff), o vídeo inicia apresentando, de forma muito rápida, várias imagens de
destruição  (desmatamento,  incêndios,  poluição  das  chaminés  de  fabricas,  rios
cheios  de  lixo...).   Nessas  imagens,  aparecem palavras  que  podem nos  causar
indignação,  como  descaso,  indiferença,  desrespeito,  covardia,  ganância.  Somos
levados a nos questionar: “como pode o ser humano considerado “racional” deixar
seu planeta nessas condições?”.  Em seguida, acompanhadas por uma música mais
alegre e suave (He mele no Lilo), o vídeo apresenta imagens de locais paradisíacos
onde a destruição causada pelo homem ainda não chegou.  No decorrer  dessas
imagens aparecem palavras  de comando como  respeite,  ame,  admire,  preserve,
agradeça e outras que nos ajudam a refletir sobre a importância de se preservar o
meio ambiente. 

1- Questões para serem discutidas e respondidas por escrito: 

a) Como a música se relaciona com as imagens e a escrita? (A letra da música está 

disponível no anexo 1 desta unidade).

b) Ao exibir as imagens aparecem palavras. Você considera essas palavras 

essenciais para o entendimento e compreensão do vídeo? Justifique.

c) Ao invés de “Preserve”, o que poderia ter sido escrito? Significaria da mesma 

forma?

              Fonte: http://guiadicas.net/fotos-de-poluicao-dos-rios/. Acesso em 02 fev. 2015.

d) No fotograma acima, vemos um rio diferente do habitual? Normalmente, como

deve ser um rio? Como o rio aparece (ou está representado) neste texto? Quais são

http://guiadicas.net/fotos-de-poluicao-dos-rios/
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as  causas  para  ele  ter  ficado  dessa  forma?  Quem  são  os  responsáveis  pela

aparência deste rio? Quais são as consequências desses atos para o ser humano e

para o meio ambiente?

Sugestão ao professor: Propor que os alunos, em duplas, troquem os textos, para
ver se o colega entende o que outro escreve.  Podemos atribuir uma nota como
primeira avaliação.

     

Vamos escrever mais um 
pouco!  Descrevam, por 
escrito, o que observaram 
no vídeo, relacionando-o 
com o texto 1. 
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VAMOS CUIDAR DO NOSSO PLANETA?

O planeta terra corre um grande perigo, pois o acúmulo de lixo, a

contaminação do solo, do ar e da água dos rios trazem muitos problemas para o

meio ambiente.  Nos últimos tempos, a preservação ambiental é um dos principais

fatores em discussão pela humanidade. Estimular a participação de todos para um

mundo  melhor  é  um  grande  desafio.   O  que  podemos  fazer  para  mudar  essa

realidade? 

Vocês  já  puderam  perceber  que  a  temática  abordada  nesta  produção

didático-pedagógica  é  a  “Educação  Ambiental”,  e,  mais  precisamente,  o

reaproveitamento de materiais recicláveis. E, para desenvolvermos este trabalho, o

foco  principal  das  nossas  atividades  será  baseado  na  leitura  de  anúncios

publicitários institucionais. Já ouviram falar desse tipo de anúncios? Em que eles se

diferem  dos  demais?  Para  respondermos  essas  questões,  vamos  conhecer  um

pouco mais a respeito desses anúncios. 

Texto 3

Disponível em: http://anodabiodiversidade.blogspot.com.br/2010/11/analise-de-propaganda.html. 
Acesso em: 05 fev. 2015. 

http://anodabiodiversidade.blogspot.com.br/2010/11/analise-de-propaganda.html
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a) Que produto está sendo anunciado?

b) Nesse anúncio, foi escolhido, pelos anunciantes, um leão para divulgar seu novo

produto.  Como  a  escolha  desse  animal  produz  sentidos?  Quais  sentidos  são

construídos nesse anúncio quando se usa um leão para anunciar esse produto?

Qual outro animal-imagem poderia estar no lugar do leão? 

c) Qual a relação das cores do produto com o anúncio?  Se apresentassem outras

cores, o sentido seria o mesmo? 

d) Com um anúncio assim, o anunciante acaba vendendo seu produto ou passando

uma boa imagem de sua empresa? Por quê?

Texto 4

Sugestão ao professor: Mostrar para os alunos primeiramente só a imagem, sem
a parte escrita. Em seguida, mostre o texto completo. Vá conversando com seus
alunos  sobre  os  sentidos  que  são  produzidos  a  cada forma de  apresentação
desse texto.

Disponível em: http://evolucaosustentavel.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html. Acesso em: 20
mar. 2015. 

a) Descreva brevemente o que você vê nesse texto.

b) O que poderia vir escrito nesse texto?

c) Há alguma relação desse texto com o texto 1? Como se dá esta relação? 

http://evolucaosustentavel.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html
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Disponível em: http://evolucaosustentavel.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html. Acesso em: 20 
mar. 2015.

Texto 5

Disponível em: http://meumundosustentavel.com/noticias/anuncios-criativos-da-wwf. Acesso em: 20 
mar. 2015. 

1- Quais são as condições de produção desses textos? Para que esses anúncios 

foram produzidos? Quem os produziu?

http://meumundosustentavel.com/noticias/anuncios-criativos-da-wwf
http://evolucaosustentavel.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html
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Sugestão ao professor:  Procure levar  os alunos a perceberem a diferença da
Empresa Unimed da Organização  www.f. Peça a eles para pesquisarem o que
significa WWF no site:  www.wwf.org.br. 

2- Qual  (is)  desse(s) três textos tem relação com o texto 1?  Justifique.   Como

podemos fazer essa relação? De que modo essa relação está significada? Como

está sendo colocada nos textos essa relação? 

3- Se olharmos para esse conjunto de textos, o que eles estão nos dizendo? Como

eles  estão  nos  dizendo  isso?  Que  efeitos  de  sentidos  são  produzidos  quando

olhamos em conjunto para esses textos?

4-  Socialmente,  poderíamos  dizer  que  existe algum  interesse  por  parte  das

empresas/instituições em produzir anúncios desse tipo? Justifique.
5- Se o anúncio do texto 5 fosse produzido aqui no Brasil, que animal (is) poderia 

(m) representar nossa fauna?  Qual a relação desses animais (esses que você citou)

com a fauna brasileira?  

6- O que poderia estar dito nesses anúncios e não está? Se não está dito, é porque

foi silenciado... quem silencia? Por que silencia? Isso que não fica dito tem algum

significado? Por que aquilo não foi dito ou não poderia ser dito? Tudo pode ser dito?

Em todos os lugares/espaços? Qualquer pessoa, instituição ou empresa pode dizer

o que quiser, na hora que quiser e para quem quiser? Deixar de dizer é uma simples

opção? Esse deixar de dizer funciona como estratégia, ou como uma necessidade?

7- Qual é o interesse de uma empresa em fazer uma publicidade na qual quem saia

beneficiada seja a humanidade como um todo? O que ela ganha com isso nessa

nossa sociedade capitalista? Em outra sociedade, funcionaria da mesma forma? Há

um outro modelo de sociedade fora o capitalismo? 

http://www.wwf.org.br/
http://www.f/
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As  empresas  ou  instituições,  ao  divulgarem  seus  produtos  ou  serviços,

recorrem a várias estratégias de comunicação que orientam qual o melhor caminho

a ser seguido para atingirem seus objetivos e conquistarem o público consumidor.

Entre essas estratégias, destacamos a publicidade e a propaganda. 

Vestergaard  e  Schroder  (2000,  p.  1)  distinguem  as  propagandas  em

comercial e não comercial. A propaganda comercial abrange a chamada publicidade

de prestigio ou institucional,  em que as empresas não anunciam mercadorias ou

serviços diretamente, mas, antes, um nome ou imagem. O que se pretende, nesse

caso, não é um aumento imediato das vendas, mas a criação de uma receptividade

duradoura junto ao público. Já a não comercial  representa o caso da comunicação

entre órgãos governamentais e cidadãos. 

Os  Anúncios  Publicitários,  de  maneira  geral,  são  textos  que  utilizam  a

linguagem verbal e não verbal, com o objetivo de provocar no leitor o desejo ou a

necessidade de consumir, ou seja, de comprar algo, de utilizar alguns serviços ou

até mesmo de adotar certos comportamentos. A maioria desses anúncios apresenta

os seguintes componentes: texto, ilustração, slogan e assinatura. 

Nesse contexto, temos os anúncios institucionais cujo principal  objetivo é

implantar na mente do público um conceito sobre a instituição. É chamada também

de publicidade prestígio, pois tem por propósito promover bom entendimento, boas

relações entre a empresa e seu público, captar simpatia e prestígio (SANT’ ANNA,

2001 p.128). 

Para compreendermos um pouco mais a respeito desses anúncios, vejamos

o conceito de outra autora. De acordo com Lupetti (2009), o anúncio faz parte da

campanha  institucional  e  promove  a  marca,  o  pessoal  ou  a  reputação  de  uma

Afinal, o que são 
anúncios publicitários 
institucionais?
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organização, objetivando a melhoria das relações públicas, ou seja, a melhoria do

relacionamento com todos os públicos com os quais a empresa está envolvida, além

de conceituar  a  marca,  fixar  a  imagem da empresa e identificar  o  segmento  de

atuação  da  organização.  Há  também as  chamadas  campanhas  institucionais  de

serviço público. Em geral, elas são realizadas pelo governo, entidades, associações,

organizações não governamentais (ONG) ou outros grupos afins. 

Para  divulgar  seu  trabalho  de  responsabilidade  social,  A  UNIMED  realiza  a
“Campanha consumo consciente” e sorteia canecas para seus clientes.

Clique  no  link  abaixo  e  conheça  mais  sobre  esse  trabalho  da  UNIMED.
http://www.unimedlondrina.com.br/cliente/canais/artigos/31/10/2014/campanha-consumo-consciente-
sorteio/

Texto 6

Disponível em: http://www.greencicla.com.br/reciclagem.asp. Acesso em: 30 out. 2014. 

1- Você já viu essa imagem?  Em quais lugares, em quais espaços? 

2- O que ela representa? 

Pessoal, viram como este 
assunto é sério? Agora, 
observem a próxima 
imagem e respondam as 
perguntas que seguem. 

http://www.greencicla.com.br/reciclagem.asp
http://www.unimedlondrina.com.br/cliente/canais/artigos/31/10/2014/campanha-consumo-consciente-sorteio/
http://www.unimedlondrina.com.br/cliente/canais/artigos/31/10/2014/campanha-consumo-consciente-sorteio/
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3- Você acha importante separar, classificar o lixo?  Por quê? 

4- Na sua casa é feita a separação do lixo? Como ela é feita? 

5- O que você sabe sobre reciclagem? 

6- Todo tipo de material pode ser reciclado? 

7- O que acontece com o lixo, quando ele deixa nossas casas?

8- Você sabe o dia em que o lixo seco (reciclável) é recolhido no seu bairro?

9- Na sua escola, há lixeiras para separar o lixo?

10- No seu município, há um programa de coleta seletiva?

11- De onde vem esse discurso de separar o lixo? Dos ambientalistas? Do governo?

De quem?

12- Por que existe uma preocupação do governo em separar o lixo? Será que é uma

preocupação com o meio ambiente ou uma preocupação com gastos? Com o que se

preocupam as pessoas e/ou instituições que popularizam essa questão de separar o

lixo? Seria mesmo uma preocupação ou uma imposição de órgãos e mecanismos

internacionais? 

13- A população tem uma “cultura da reciclagem”? Da reutilização? Da redução de

lixo? Quem ganha e quem perde com a reciclagem? 

14- Se existem as lixeiras para separar, por que as pessoas não separam? Elas se

deixam levar pelo discurso de que: “de que adianta eu separar, se ninguém separa?”

E de onde vem esse discurso?

15-  Em  nossa  sociedade,  estamos  acostumados  com  a  cultura  do  descartável.

Temos hábito mesmo é de jogar tudo fora e sempre comprar e comprar e comprar...

isso favorece as empresas – se eu compro mais vezes a mesma coisa, elas lucram

mais – mas desfavorece o planeta (escassez de recursos naturais, poluição e etc...).

O que você pensa sobre isso?

16- Há uma identificação das pessoas ao discurso de que você vale o quanto você

tem. E chega uma hora que não dá pra ter tudo o que se tem, então temos de jogar

fora as coisas “velhas” ou as que julgamos não gostar mais e comprar outras coisas

novas (às vezes, compramos novamente as mesmas coisas que jogamos fora!). É a

lógica  do  lucro  capitalista.  Os  sentidos  que  são  dominantes  nessa  formação

capitalista seriam sentidos favoráveis à reciclagem? E, por que, então, o governo

também  se  preocupa  com  as  questões  ambientais?  Como  esses  discursos

funcionam aí?
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DA POLÍTICA DOS 3 “erres” (3R)?

Uma alternativa que pode minimizar a situação do lixo é a adoção de programas de
educação ambiental.  A população deve ser  estimulada a  fazer  coleta seletiva,  e
incentivada a reduzir, reutilizar e reciclar o que for possível.
 •　Reduzir -  consumir menos produtos e preferir  aqueles que ofereçam menor
potencial de geração de resíduos, que tenham maior durabilidade e ocupem menos
espaço.
 •　Reutilizar - usar novamente um produto que poderia ser descartado, dando-lhe
uma nova　função ou utilidade.
 •　Reciclar - fabricar um produto a partir de material usado, transformando-o em
matéria-prima para a fabricação de outro produto.

Disponível em: <http://educando.sanepar.com.br/ensino_fundamental/tempo-m%C3%A9dio-de-
decomposi%C3%A7%C3%A3o-do-lixo>. Acesso em: 30 mar. 2015.

Sugestão ao professor:  Pedir  aos alunos que realizem com as outras turmas,
direção,  professores  e  demais  funcionários  da  escola,  uma  pesquisa  para
sabermos  como  as  pessoas  estão  agindo  diante  dessa  problemática.  As
respostas da pesquisa podem ser transformadas em tabela e depois em gráficos,
permitindo um trabalho com porcentagens, envolvendo, assim, a disciplina de
Matemática.  Para facilitar o trabalho, elaboramos o seguinte questionário para a
realização da pesquisa.

1) Você acha importante separar, classificar o lixo?  

(      )  sempre      (      )  raramente       (      ) nunca

2) Na sua casa é feita a separação do lixo? 

(      )  sempre      (      )  raramente       (      ) nunca

3) Na sua escola há lixeiras para separar o lixo?

(      )  sempre      (      )  raramente       (      ) nunca

4) No seu município, há um programa de coleta seletiva? 

(       )  sempre     (      ) raramente         (     )  nunca 

http://educando.sanepar.com.br/ensino_fundamental/tempo-m%C3%A9dio-de-decomposi%C3%A7%C3%A3o-do-lixo
http://educando.sanepar.com.br/ensino_fundamental/tempo-m%C3%A9dio-de-decomposi%C3%A7%C3%A3o-do-lixo
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5) Você sabe o dia que o lixo seco eh recolhido no seu bairro?

(      )  sempre      (      )  raramente       (      ) nunca

LEITURA COMPLEMENTAR

Em relação  à  coleta  seletiva,  o  Munícipio  de  Apucarana  conta  com a  COCAP-

Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana.  Em 2014, novo

contrato  firmado  com  Prefeitura  leva  serviço  a  todos  os  bairros  da  cidade;  no

entanto, a Cooperativa ainda não consegue cumprir sua meta. Leia as reportagens

completas nos links abaixo:

 

Cooperativa  amplia  coleta  seletiva  em  Apucarana  (22-07-2014)

http://tnonline.com.br/noticias/apucarana/45,279744,22,07,cocap-amplia-servicos-

no-municipio-de-apucarana.shtml 

Coleta seletiva é 30% menor que a meta (30-08-2014) (impresso)

60%  da  polução  não  recicla  o  lixo  (10-01-2015)

http://tnonline.com.br/noticias/apucarana/45,315096,10,01,60-da-populacao-nao-

recicla-o-lixo.shtml 

Material disponível nos anexos 2, 3 e 4 desta unidade. 

             

http://tnonline.com.br/noticias/apucarana/45,315096,10,01,60-da-populacao-nao-recicla-o-lixo.shtml%20
http://tnonline.com.br/noticias/apucarana/45,315096,10,01,60-da-populacao-nao-recicla-o-lixo.shtml%20
http://tnonline.com.br/noticias/apucarana/45,279744,22,07,cocap-amplia-servicos-no-municipio-de-apucarana.shtml%20%20
http://tnonline.com.br/noticias/apucarana/45,279744,22,07,cocap-amplia-servicos-no-municipio-de-apucarana.shtml%20%20
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O que é lixo?

A palavra lixo tem origem do latim “lix” que significa cinza. Antigamente, na

Europa, a maioria dos resíduos domésticos vinha do fogão e da lareira: eram restos

de lenha, carvão e cinzas. Já os restos dos alimentos eram utilizados para ração

animal e esterco para horta e pomar. As cinzas que deram nome a todos os resíduos

domésticos ou residenciais eram aproveitadas para fabricar sabão.

Entendemos,  então,  que  lixo  é  todo  e  qualquer  resíduo  proveniente  das

atividades  humanas  ou  gerado  pela  natureza  em  aglomerações  urbanas.

Comumente, “lixo” é definido como aquilo que ninguém quer.  Porém, precisamos

reciclar este conceito, deixando de enxergar o “lixo” como uma coisa suja e inútil em

sua totalidade. Grande parte dos materiais que vão para o lixo pode e deveria ser

reciclado. 

Disponível  em:  <http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/cartilha_limpeza_urb.pdf>.  Acesso
em: 02 out. 2014.

O que é reciclar, por que e quais as vantagens? 

O Brasil produz 240 mil toneladas de lixo por dia. O aumento excessivo da

quantidade de lixo se deve ao aumento do poder aquisitivo e ao perfil de consumo

de uma população. Além disso, quanto mais produtos industrializados existir, mais

lixo é produzido, por isso, visando a uma melhoria da qualidade de vida atual, e para

Há diferenças entre lixo e material reaproveitável, 

reciclável? Quais são essas diferenças?  Será que 

realmente existe lixo? 

http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/cartilha_limpeza_urb.pdf
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que  haja  condições  ambientais  favoráveis  à  vida  das  futuras  gerações,  faz-se

necessário o desenvolvimento de uma consciência ambiental. 

A reciclagem é um conjunto de técnicas que têm o objetivo de aproveitar os

restos e reutilizá-los no processo de produção de que saíram. Eles são desviados,

coletados, separados e processados para serem utilizados como matéria-prima na

fabricação de novos produtos. 

A reciclagem de materiais é muito importante, tanto para diminuir o acúmulo

de dejetos quanto para poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Além

disso, reciclar causa menos poluição ao ar, à água e ao solo.

A quantidade de lixo  produzida  semanalmente  por  um ser  humano é de

aproximadamente  5  Kilos.   A maioria  de  todo  esse  lixo  ainda  vai  para  o  aterro

sanitário.  A  fermentação  gera  dois  produtos  totalmente  prejudiciais  ao  meio

ambiente: o chorume e o gás metano.  

O consumidor pode auxiliar no processo de reciclagem das empresas. Se

separarmos todo o lixo produzido em residências,  impediremos que a sucata se

misture  aos  restos  de  alimentos,  o  que  facilitará  seu  reaproveitamento  pelas

indústrias. Dessa forma, evitaremos também a poluição.   

A  reciclagem  traz  inúmeros  benefícios  para  o  planeta,  entre  eles

destacamos: 

- Contribui para diminuir a poluição do solo, água e ar;

-  Prolonga  a  vida  útil  dos  aterros  sanitários  e  evita  o  aparecimento  de  aterros

clandestinos;

- Melhora a produção de compostos orgânicos; 

- Gera renda pela comercialização do material a ser reciclado;

- Economiza água, energia elétrica e evita a extração de matéria-prima da natureza;

- Favorece a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o

lixo dificilmente o joga nas vias públicas;

- A reciclagem dá oportunidade aos cidadãos de PRESERVAREM A NATUREZA de

uma forma concreta. Assim, as pessoas se sentem mais responsáveis pelo lixo que

geram.

Disponível em: <http://www.greencicla.com.br/reciclagem.asp>. Acesso em: 30 out. 2014.

  

http://www.greencicla.com.br/reciclagem.asp
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Como o foco desta atividade é o lixo doméstico, vamos aprender como devemos

separá-lo. Para facilitar o dia a dia da família, em nossa casa só precisamos de 2 (dois)

recipientes para separar o lixo.

Fonte:  Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República (Secom). 

O que é Lixo 
seco e lixo 
úmido?
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Tipos de lixo e o que pode ser reciclado

A ação do homem gera vários tipos de lixo, entre eles: doméstico, comercial,

industrial, lixo da área da saúde, eletrônico, radioativo e outros.

Como são muitos os tipos de lixo, neste momento, vamos estudar mais a

respeito do lixo doméstico. Nem todo lixo pode ser reciclado. Alguns produtos que

consumimos não servem para a reciclagem. 

 

Podem ser reciclados:

Vidro:  garrafas,  frascos de condimentos,  potes  de produtos  alimentícios;

frascos de perfumes, remédios e produtos de limpeza; lâmpadas fluorescentes e

cacos de qualquer uma das embalagens citadas.

Plástico:  potes,  embalagens  de  detergente,  xampu  e  outras;  tampas

plásticas de todos os tipos; embalagens de arroz, feijão, açúcar etc.; embalagens de

refrigerantes (PET); canos e tubos plásticos (PVC). 

Metal: latas de refrigerantes, óleo, massa de tomate, conservas etc.; tampas

de refrigerante, cerveja, conservas etc.; arames, pregos, marmitex, alumínio, cobre e

outros.  

Papel: jornais, revistas, papéis em geral, caixas de papelão, embalagens de

leite e suco (longa-vida)

Não podem ser reciclados:

Ampolas de remédio, espelhos, vidro de janelas, vidro de automóveis, tubo

de imagem de TV, cristais, lâmpadas comuns, fôrmas e travessas de vidro, material

plastificado  (como  embalagem  de  bolachas),  embalagem  a  vácuo,  fraldas

descartáveis, absorventes, espuma, latas enferrujadas, clipes, grampos, esponja de

aço, canos de metal,  pilhas, papel  higiênico, papel  carbono,  fita crepe, etiquetas

adesivas, fotografias, filtros de cigarro, cabo de panelas e outros. 

Disponível  em:  <http://www.ecodesenvolvimento.org/voceecod/saiba-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-
ser-reciclado>. Acesso em: 30 out. 2014. 

http://www.ecodesenvolvimento.org/voceecod/saiba-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-ser-reciclado
http://www.ecodesenvolvimento.org/voceecod/saiba-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-ser-reciclado
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O tempo médio de decomposição dos produtos (lixo) varia de acordo com o

material. Observe a tabela:

Disponível em: www.ambiemtes.ambientesbrasil.com.br. Acesso em: 30 out. 2014.

1- Observem, durante uma semana, o lixo que sua família produz e depois responda

as questões a seguir.

a) Qual lixo produzido em sua casa você classifica como orgânico?

Pessoal, que tal 
realizarmos  uma 
atividade prática?

http://www.ambiemtes.ambientesbrasil.com.br/
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b) Quais são os materiais que podem ser reciclados no seu lixo doméstico? 

c) Quais são os possíveis destinos que podemos dar ao lixo orgânico? 

Sugestão  ao  professor:  O  Ministério  do  Meio  Ambiente,  em  parceria  com  o
Ministério do Desenvolvimento Social, promoveu em 2011 a campanha “Separe o
Lixo e Acerte na Lata”. Os anúncios de 30 segundos tinham o intuito de estimular
os brasileiros a separar em casa o lixo seco (materiais de plástico, papel, metal,
vidro) do lixo úmido (restos de alimentos e outros materiais orgânicos)  como
forma de facilitar a vida do catador e melhorar o processo de reciclagem. São
vídeos rápidos que certamente contribuirão para o trabalho em sala de aula.
Para acessá-los e só clicar em: 
Leia  mais:  http://www.colunazero.com.br/2011/06/campanha-sobre-separacao-
de-lixo-umido.html#ixzz2n5SBVFbK

  

a) Quem são os personagens que aparecem?

b) O que eles estão fazendo?

c) E em relação ao meio-ambiente, como estes personagens estão agindo?

Observem as 
gravuras e, em 
cada uma delas, 
respondam.

http://www.colunazero.com.br/2011/06/campanha-sobre-separacao-de-lixo-umido.html#ixzz2n5SBVFbK
http://www.colunazero.com.br/2011/06/campanha-sobre-separacao-de-lixo-umido.html#ixzz2n5SBVFbK


33

Figura 1
Fonte: http://blogspot.com.br/2011/11/por-
que-o-homem-continua-destruindo-o.html

Figura 3
Fonte: hipolytus.multiply.com/journal.

Figura 2
Fonte:http://cafelivroearte.blogspot.com.br/20
12/11/a-questao-do-lixo-de.html

Figura 4
 Fonte: www.google.com.br/search?q=

     pawel+kuczynski+art&rlz=1C1AVNC

http://cafelivroearte.blogspot.com.br/2012/11/
http://cafelivroearte.blogspot.com.br/2012/11/
http://hipolytus.multiply.com/journal?&page_start=40
http://blogspot.com.br/2011/11/por-que-o-homem-continua-destruindo-o.html
http://blogspot.com.br/2011/11/por-que-o-homem-continua-destruindo-o.html
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Nesta etapa, dividiremos a sala em duplas (ou como o professor preferir).

Cada equipe deverá pesquisar em revistas ou na internet uma propaganda ou um

vídeo institucional  para apresentar  em sala.   A análise da propaganda escolhida

deverá seguir os critérios abaixo. 

Exemplo de análise e roteiro: 

Disponível em: moveonmarketing.blogspot.com.br. Acesso em 01 out. 2014

A Coca-Cola Brasil inova com a Plant Bottle. Uma embalagem feita até 30%
à base de cana de açúcar, uma fonte renovável, ou seja, diminui a dependência do

Agora é o momento de 
conhecermos outros  
anúncios institucionais. 
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petróleo, e emite menos  CO2,  além de ser 100% reciclável. Um grande passo rumo
a garrafa do futuro para você matar a sede de ajudar o mundo.  

Saiba mais em: www.cocacolabrasil.com.br

Plantbottle – contém até 30%  do PET originária da cana de açúcar. Garrafa 
100% reciclável. 

Breve descrição do anúncio: 

No centro do anúncio, temos a imagem de uma garrafa PET de Coca-Cola,
(cor  tradicional),  que parece estar  estupidamente  gelada (isso pode ser  dito  por
causa  das  gotas  de  água  presentes  na  garrafa).  A  Empresa  lança  uma  nova
embalagem “Plantbottle-  a  garrafa  feita  de  planta”  para  minimizar  os  problemas
ambientais.  A garrafa aparece envolta em folhas de planta (cana-de-açúcar) para
mostrar a importância de se buscar novas alternativas na produção de embalagens
mais naturais.   Temos ainda a personificação da garrafa ao dizer que “Ontem fui
planta, hoje sou PET”.                                                  

1- O que está sendo anunciado nesse texto? Quem são os interlocutores para os

quais essa produção se destina? 

2- Quem produz esse tipo de texto?  Onde tais textos são encontrados, ou seja,

onde podemos lê-los? 

3- Os anúncios publicitários, sejam eles institucionais ou não, apresentam várias

imagens. Como as imagens contribuem para a constituição de sentidos do texto?

4- Em geral, quando se fala de preservação de meio-ambiente, encontramos um

antes e um depois ali significados.  Como aparecem, no texto, esse antes e esse

depois?                      

5- Que argumentos são utilizados para influenciar, persuadir ou convencer o seu

público-alvo? Comente.

6- A argumentação apresentada pelo anúncio está voltada mais para os aspectos

cognitivos (lógica racional) ou para o aspecto emocional? Comente e justifique

sua resposta.

7- Qual  a  consistência  dos  argumentos  utilizados  no  anúncio?  São  bem

fundamentadas  ou  podem  ser  facilmente  rejeitadas  mediante  uma  análise

crítica?

8- Que  valores  e  percepções  são  produzidos  para  o consumidor  por  meio  do

anúncio? Como isso está representado no texto? 

9- O que não se diz no anúncio analisado por você? E por que não se diz? 

10-Você compraria o produto que está sendo anunciado? Por quê? 

http://www.cocacolabrasil.com.br/
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Nestes sites há várias informações a respeito do trabalho institucional da Coca-Cola:

http://www.institutococacolabrasil.com.br/

http://www.institutococacola.org.br/not_Plantbottle_sinta_gosto_sustentabilidade.htm

Para que os alunos compreendam a importância da Coleta Seletiva e seus

benefícios  para  o  meio  ambiente  e,  além  disso,  possam  também  conhecer  o

funcionamento e o trabalho diário da COCAP- Cooperativa dos Catadores de Papel

de Apucarana, bem como do Aterro Sanitário Municipal, organizaremos, nesta etapa,

palestras com os Gestores dessas instituições. 

1- GESTOR DA COCAP – Cooperativa de Catadores de Papel de Apucarana   

2- GESTOR DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL  

Sugestão ao professor: Os alunos poderão elaborar perguntas (entrevista) para 
os palestrantes. 

Para enriquecer mais 
nosso conhecimento, 
assistiremos agora a 
duas palestras. 

http://www.institutococacola.org.br/not_Plantbottle_sinta_gosto_sustentabilidade.htm
http://www.institutococacolabrasil.com.br/
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Sugestão ao professor: Podemos considerar esta produção como atividade 
avaliativa. 

1- O que é um cartaz?

2- Qual (is) seu (s) objetivo (s)?

3- Quem produz cartazes e para quem eles são produzidos?

4- Onde são colocados? Em quais espaços e lugares? 

5- Qual a linguagem utilizada? 

6- O que você acha que deve aparecer em um cartaz? Que tipo de informações?

O texto  em forma de cartaz  pertence à esfera  publicitária,  assim como as

propagandas, anúncios, folders, panfletos e outdoors.  Esses textos têm a função de

seduzir, conquistar, persuadir o leitor/consumidor. 

Os cartazes que vamos produzir também têm esse objetivo, no entanto além

de persuadir e propagar ideais, eles deverão informar à população sobre os perigos

que o planeta terra está correndo se não mudarmos de atitude. 

Como trabalho final, 
produziremos cartazes 
informativos. Vamos, 
então, conhecer mais sobre 
eles!
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De acordo com o historiador francês Max Gallo, “há cerca de duzentos anos

que os cartazes têm sido exibidos em locais públicos por todo o mundo. Dotados de

grande impacto visual,  os cartazes foram desenhados para atrair  a  atenção dos

transeuntes, tornando-nos conscientes de um determinado ponto de vista político,

seduzindo-nos para assistir  a um acontecimento específico ou encorajando-nos a

adquirir um determinado serviço ou produto. Contudo, o cartaz moderno, tal como

conhecemos,  surgiu  cerca  de  1870,  quando  a  indústria  das  artes  gráficas

aperfeiçoou a litografia colorida, tornando a impressão colorida em grandes tiragens,

possível e economicamente acessível.” 

Disponível  em:  <http://sala17.wordpress.com/2011/02/25/o-cartaz-diferentes-generos-diferentes-
finalidades>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Sugestão ao professor:  Para subsidiar seu trabalho a respeito desses textos  é só
entrar no site:  <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?
aula=51381>. 

Visite também o site:  <http://www.slideshare.net/bibliotecaesdica/o-cartaz-
3105274>. As informações abaixo são um breve resumo do conteúdo exposto 
nesses sites. 

Características de um cartaz:

 Mensagem ou título: deverá ser curta, criativa, sugestiva, clara, compreendida

por todos e de fácil memorização.
 Texto:  pode ser colocado em cima, em baixo ou ao lado da imagem. 

 Tipo de letra:   é necessário escolher letras simples e fáceis de serem lidas; os

espaços entre as letras devem ser curtos e semelhantes; e os espaços entre as
palavras, maiores.

 Imagens: devem ser grandes, sugestivas, ocupar mais espaço que o texto verbal

e contrastar com a base da cartolina.
 Composição: é a distribuição dos vários elementos que vão constituir o cartaz na

folha de papel (título, imagem e demais textos).
 Simplicidade:  um  bom  cartaz  é  aquele  que  transmite  de  forma  clara  uma

mensagem. Tudo que é supérfluo e possa desviar a atenção do leitor deve ser
eliminado.

 Cor:  as cores do cartaz devem ser escolhidas em função da mensagem. 

http://www.slideshare.net/bibliotecaesdica/o-cartaz-3105274
http://www.slideshare.net/bibliotecaesdica/o-cartaz-3105274
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51381
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51381
http://sala17.wordpress.com/2011/02/25/o-cartaz-diferentes-generos-diferentes-finalidades
http://sala17.wordpress.com/2011/02/25/o-cartaz-diferentes-generos-diferentes-finalidades
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Sugestão  ao  professor:  Em  relação  às  cores  seria conveniente  solicitar  a
colaboração dos professores de Artes.

     Atividade final 

Dividir  a  sala  em  4  grupos.  De  acordo  com  a  tabela  sobre  o tempo  de

decomposição do lixo, sortear 4 materiais para cada equipe. Em seguida, os grupos

deverão  ilustrar  cada  material  com  seu  tempo  de  decomposição,  produzindo

cartazes bem criativos, com frases ou slogan, com o objetivo de chamar a atenção

das pessoas para essa problemática. Os cartazes devem atender às características

já estudadas. 

Sugestão ao Professor: Para os alunos visualizarem melhor a proposta no site
<http://mfcmamonas.no.comunidades.net/index.php?pagina=1084927935_06>,
há  duas  ilustrações  muito  criativas.   Eles  poderão  também pesquisar  outras
fontes. 

Disponível em: http://files.cantinhoevt.webnode.pt/200000115-360e836582/cartaz_loga_p.jpg.
Acesso em 30 out. 2014.

       

http://files.cantinhoevt.webnode.pt/200000115-360e836582/cartaz_loga_p.jpg#_blank
http://mfcmamonas.no.comunidades.net/index.php?pagina=1084927935_06
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ANEXO 1

Músicas do vídeo  A Terra Pede Socorro

1ª parte:  Carmina Burana (o fortuna)                        Cantiga de la Fortuna

1.  Fortuna  imperatrix  mundi

(fortuna,empress of the world) 

O fortuna

Velut luna

Statu variabilis

Semper crescis

Aut decrescis;

Vita detestabilis

Nunc obdurat

Et tunc curat

Ludo mentis aciem, 

Egestatem, 

Potestatem,

Dissolvit ut glaciem.

Sors immanis

Et inamis,

Rota tu volubilis,

Status malus,

Vana salus

Semper dissolubilis,

Obumbrata

Et velada

Michi quoque niteris;

Nunc per ludum

Dorsum nudum

Fero tui sceleris.

Fortuna, imperatriz do mundo

A fortuna

És como a Lua

Mutável,

Sempre aumentas

Ou diminuis;

A detestável vida

Ora oprime

E ora cura

Para brincar com a mente;

Miséria,

Poder,

Ela os funde como gelo.

Sorte imensa

E vazia,

Tu, roda volúvel

És má,

Vã é a felicidade

Sempre dissolúvel,

Nebulosa

E velada

Também a mim contagias;

Agora por brincadeira

O dorso nu

Entrego à tua perversidade.
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Sors salutis

Et virtutis

Michi nunc contraria, 

Est affectus

Et defectus

Semper in angaria.

Hac in hora

Sine mora

Corde pulsum tangite;

Quod per sortem

Sternit fortem,

Mecum omnes plangite!

2. fortune plango vulnera (i bemoan the

wounds of fortune)

Fortune plango vulnera

Stillantibus ocellis

Quod sua michi munera

Subtrahit rebellis.

Verum est, quod legitur, 

Fronte capillata,

Sed plerumque sequitur

Occasio calvata.

In fortune solio

Sederam elatus,

Prospiritatis vario

Flore coronatus;

Quic quid enim floriu

Felix et beatus, 

Nunc a summo corrui

Glória privatus. 

A sorte na saúde

E virtude

Agora me é contrária.

Dá

E tira

Mantendo sempre escravizado

Nesta hora

Sem demora

Tange a corda vibrante;

Porque a sorte

Abate o forte,

Chorai todos comigo!

Eu lastimo pelas feridas da fortuna

Choro as feridas infligidas pela fortuna

com olhos lacrimejantes,

pois seu tributo de mim

cobra agressivamente;

Na verdade, está escrito

que a cabeça coberta de cabelos

a maior parte das vezes

revela-se, quando a ocasião se apresenta

calva.

No trono da fortuna

eu sentara elevado,

coroado com as flores

multicoloridas da prosperidade;

apesar de ter florescido

feliz e abençoado,

agora do alto eu caio

privado de glória.
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Fortune rota volvitur;

Descendo minoratus;

Alter in altum tollitur;

Nimis exaltatus

Rex sedet in vertice

Caveat ruinam!

Nam sub axe legimus

Hecubam reginam. 

A roda da fortuna gira;

eu desço, diminuído;

outro é levado ao alto;

lá no topo

senta-se o rei no ápice?

que ele tema a ruína!

pois sob o eixo lemos

o nome da rainha Hécuba.

2 ª parte

He Mele no Lilo   (Trilha Sonora do Filme Lilo e Stitch)

Mahalo nui ia Ke Ali`i wahine

`O Lili`ulani `O ka Wo hi ku

Ka pipio mai o ke anuenue Na waiho? o

lu? u a halikeole? e

E nana na maka i ke ao malama mai

Hawai`i akea i Kaua`i

ke Kuini o Hawai`i

ku i ka moku i ke Kalaunu

Na hana a ke aloha Ma`alo

Extremamente admirável é Sua 

Majestade

A Chefe do Havaí

Ó Lili'ulani governadora da ilha

Com o divino Wohi conduz o trono

Os arcos dos arco-íris

Várzeas de cores inigualáveis

Criações de amor

Passando por entre as mansas chuvas

Repare no fulgor do dia

Da vastidão do Havaí até o Kauai

No brilho dos céus

A beleza é revelada

Ó Kalakaua é seu nome, uma flor que 

nunca desvanece sob o sol

Ela floresce na cimeira

Na montanha Mauna Kea, queima 
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ana i ka ua lana malie

I ka lani malama Ho`ike

mai ana la I ka nani

`O Kalakaua he inoa `O Ka pua mae`ole i

ka la

Ka pua maila i ka mauna

I ke kuahiwi o Mauna Keä Ke? amaila i 

Kilauea

Malamalama i Wahine kapu

A ka luna o Uweka huna

I ka pali kapu o Ka`auea

Ea mai ke ali`i kia manu

Ua wehi ka hulu o kamamo

Ka pua nani a`o Hawai`i `O- Kalakaua he

inoa

`O Kalakaua he inoa `O Ka pua mae`ole i

ka la

Ka pua maila i ka mauna I ke kuahiwi o 

Mauna Kea

brilhante no Kilauea

Iluminando Wehinekapu

Sobre as alturas de Uwekahuna

É a sagrada falésia do Ka'auea

Transformada diante do rei, o caçador de 

pássaros

Adornada com a plumagem do mamo

Ele é a bela flor do Havaí, ó Kalakaua é 

seu nome

Ó Kalakaua é seu nome, uma flor que 

nunca desvanece sob o sol

Ela floresce na cimeira na montanha 

Mauna Kea

Queima brilhante no Kilauea

Iluminando Wahinekapu

Sobre as alturas de Uwekahuna

Eh a sagrada falésia do Ka’ auea

Extremamente admirável é Sua 

Majestade (A Chefe do Havaí)

Ó Lili'ulani governadora da ilha

(Com o divino Wohi conduz o trono)

Transformada diante do rei, o caçador de 

pássaros, adornada com a plumagem do 

mamo

Ele é a bela flor do Havaí

Ó Kalakaua é seu nome
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Ke`a mai la i Kilauea

Malamalama i Wahinekapu

A ka luna o Uwekahuna

I ka pali kapu o Ka`auea

Mahalo nui ia Ke Ali`i wahine

(ke Kuini o Hawai`i)

`O Lili`ulani Wo ka `O hi ku

(ku i ka moku i ke Kalaunu)

Ea mai ke ali`i kia manu Ua wehi i ka 

hulu o ka mamo

Ka pua nani a`o Hawai`i

`O Kalakaua he inoa

(End Chant)

He Inoa No Kalani Kalakaua Kulele

Link: http://www.vagalume.com.br/lilo-

stitch/he-mele-no-lilo-

traducao.html#ixzz3NsM3REJz

(Fim)
Um nome sonoro para o rei, Kalakaua

Link: http://www.vagalume.com.br/lilo-

stitch/he-mele-no-lilo-

traducao.html#ixzz3NsUkXSnS

http://www.vagalume.com.br/lilo-stitch/he-mele-no-lilo-traducao.html#ixzz3NsUkXSnS
http://www.vagalume.com.br/lilo-stitch/he-mele-no-lilo-traducao.html#ixzz3NsUkXSnS
http://www.vagalume.com.br/lilo-stitch/he-mele-no-lilo-traducao.html#ixzz3NsUkXSnS
http://www.vagalume.com.br/lilo-stitch/he-mele-no-lilo-traducao.html#ixzz3NsM3REJz
http://www.vagalume.com.br/lilo-stitch/he-mele-no-lilo-traducao.html#ixzz3NsM3REJz
http://www.vagalume.com.br/lilo-stitch/he-mele-no-lilo-traducao.html#ixzz3NsM3REJz


ANEXO 2

Jornal Tribuna do Norte, 22/07/2014
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ANEXO 3 

Jornal Tribuna do Norte, 30/08/2014.
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ANEXO 4 
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ANEXO 5

UOL Notícias – Meio ambiente

Salto (SP) aproveita seca do rio Tietê para remover lixo de ponto turístico

Eduardo Schiavoni
Do UOL, em Americana
29/07/201406h00

Divulgação/Prefeitura Municipal de Salto

         Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Salto retiram entulho do leito do rio Tietê

A Prefeitura  de  Salto  (101  km  de  São  Paulo)  e  moradores  da  cidade
aproveitam a estiagem prolongada para fazer remoção de lixo da parte seca do leito
do rio  Tiête,  principal  ponto  turístico  da cidade.  Em menos  de uma semana de
trabalho,  três  toneladas de entulho  já  foram retiradas.  A meta  é que mais  duas
toneladas sejam retiradas nos próximos dias. Não há prazo para que isso ocorra. O
lixo está sendo enviado ao aterro sanitário da cidade.

O Tietê tem seu menor nível na cidade em 70 anos, com profundidade cerca
de nove metros menor que a registrada em épocas de cheia. No leito seco do rio, há
desde garrafas PET até sofás, passando por roupas, móveis em geral, aparelhos
eletrônicos, capacetes e itens esportivos, como bolas diversas e raquetes de tênis.
O  material,  proveniente  das  cidades  que  margeiam  o  Tietê,  estava  acumulado
principalmente na lateral esquerda da Ilha dos Amores e embaixo da Ponte Pênsil,
dois  pontos turísticos da cidade.  Nesse último local,  existe  um canal  que acaba
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represando todo o tipo de resíduo trazido pelo rio, o que aumenta a incidência de
lixo.

Para o prefeito da cidade, Juvenil Cirelli (PT), o principal objetivo da ação é
chamar a atenção da opinião pública para a necessidade de despoluição do Rio
Tietê. "Nós que somos acostumados a venerar a queda d'água, sabemos bem dos
reflexos negativos da falta de políticas sérias para coleta e destinação de resíduos
sólidos,  assim  como  de  um  trabalho  de  conscientização  das  comunidades
ribeirinhas", observa Juvenil. "A limpeza que já realizamos e que iremos  continuar a
fazer nesta semana é também simbólica”.

Funcionários usam até rapel para chegar ao local 
O serviço de limpeza começou há dez dias. Em um dos trechos, na Ponte

Pênsil, local de difícil acesso, servidores da prefeitura desceram até o leito do rio
através de rapel. No local, quase duas toneladas de entulho foram retiradas.

O  trabalho  foi  suspenso  na  quinta-feira,  por  conta  das  chuvas,  mas  foi
retomado na última segunda-feira  (28).  “Como em todo o trecho existem muitas
pedras, as mesmas acabam ficando escorregadias e o risco de queda é bastante
grande, por isso tivemos que fazer a parada”, explica João De Conti Neto, secretário
de Meio Ambiente da cidade. Segundo o secretário, a iniciativa vai durar até que
todo o lixo seja retirado. 


