
 

 

 
 

ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS, 16.; SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4., 2013, LONDRINA. ANAIS ... LONDRINA:UNOPAR, 2013. 

 

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: UMA POSSIBILIDADE DE TRABALHO COM  VALORES SOCIAIS EM 
SALA DE AULA 

 
Autores 
ELIZA ADRIANA SHEUER NANTES 
JULIANA FOGAÇA SANCHES SIMM 
ADRIANA REGINA DA FONSECA AUSECH 
JULIANA DE OLIVEIRA 
DEBORA MARIA PROENÇA LOPES 
KARINA FOGAÇA SANCHES VOLPATO 

 

  
  

 
Instituição 
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA 
 
Categoria do Trabalho 
Pesquisa 
 
Introdução 
 
As propagandas veiculadas na sociedade atual procuram satisfazer as vontades de um público mais 
exigente. Para tanto, ela estabelecem alguns princípios, nos quais as empresas devem se pautar. 
Assim, a geração de lucros exorbitantes deixou de ser o foco principal das empresas que perceberam 
o quanto a sociedade está comprometida com o seu bem-estar social e a qualidade de vida. Então, 
para persuadir o outro, o locutor utiliza os mais variados recursos e, no anúncio publicitário, quanto 
maior a criatividade, maiores serão as chances de o leitor/consumidor se deixar envolver pelo texto, 
logo, a criatividade é, sem dúvida alguma, um grande diferencial. Assim, estudar esses anúncios e 
mostrar as artimanhas presentes no texto é uma das atividades desenvolvidas pelo projeto de pesquisa 
"Plano de Trabalho Docente: uma proposta pedagógica a partir das Diretrizes Curriculares do Estado 
do Paraná para o Ensino Fundamental e Médio" (UNOPAR 2012-2013), sendo um dos resultados este 
trabalho. 
 
Objetivos 
 
O objetivo é a aplicação de um plano de trabalho docente no qual o professor procede a mediação 
entre o conteúdo programático e o aluno, cujo resultado final é a produção de textos escritos, do gênero 
anúncio publicitário, nos quais discute-se a questão dos valores presentes na mídia em geral e trabalha-
se a leitura, a produção textual e a análise linguística de forma interligada. 
 
Material de Métodos 
 
O material é método segue o aplicado pelo projeto de pesquisa ""Plano de Trabalho Docente: uma 
proposta pedagógica a partir das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná para o Ensino 
Fundamental e Médio" do qual este trabalho faz parte. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho 
etnográfico e de intervenção. Para tanto, precisou-se investigar a caracterização do gênero anúncio 
publicitário, trabalhado em sala de aula, com enfoque no gênero discursivo e no processo de 
transposição, investigando como se deu o processo de análise linguística contextualizada às práticas 
de leitura, abordando as marcas linguístico-enunciativas. Para realização do propósito deste trabalho, 
algumas ações foram necessárias: (i) aprofundamento teórico; (ii) diagnóstico da realidade do 
educando; (iii) estudo do contexto de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa; (iv) observação do 
planejamento docente antes da aplicação do projeto; (v) elaboração de um PTD uma parceria entre a 
UNOPAR e a escola pública. 
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Resultados e Discussão 
 
A presente pesquisa já foi aplicada numa Escola Estadual, localizada na periferia de Londrina-Pr, junto 
aos alunos do 9º. Ano, Ensino Fundamental, escola pública. O resultado do estudo apontou que os 
textos da esfera publicitária podem ser abordados em sala de aula, pois proporcionam ao professor 
uma oportunidade ímpar de trabalhar com os alunos os recursos estilísticos e argumentativos presentes 
nos textos que circulam em seu cotidiano, o que os auxilia a serem leitores e produtores de textos 
coesos e coerentes. Além disso, o gênero permite debater os valores sociais presentes na mídia, 
possibilitando que a escola trabalhe com a questão de valores presentes na formação do cidadão. 
 
Conclusão 
 
O presente trabalho apontou que a publicidade é uma peça importante na nossa sociedade, sobretudo 
devido à forte influência que tem sobre as pessoas, podendo ser comparada com duas entidades fortes 
em nossa cultura: a Igreja e a escola. Devido a esta influência é que os resultados apontaram ser 
essencial levar para a sala de aula os gêneros discursivos que estão presentes na mídia, estudá-los, 
e, sobretudo, permitir que o aluno produza os seus próprios textos, conforme apresentado. 
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