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Introdução
 Vivemos em uma sociedade letrada na qual dominar a leitura e reconhecer os sentidos do texto é sinônimo de poder. O que faz com 

que consigamos compreender os efeitos persuasivos presentes em outdoor, propaganda, revistas ou televisão Como decifrar as intenções de 
um discurso político, governamental, religioso ou mesmo familiar Por meio de uma excelente leitura. Em outras palavras, estamos querendo 
chamar a atenção para o fato de que o que nos faz ler e construir significados dependerá da nossa capacidade de compreender ou não desses 
textos. Sedimentados nessas asserções é que o presente trabalho se justifica.

Objetivos
 Nossa proposta é investigar como se dá a construção do discurso publicitário. Então, considerando que tanto o texto verbal como o não

-verbal trabalham com a leitura, o aluno deverá reconhecer as características do Gênero Propaganda; identificar os mecanismos agenciados na
criação dos textos; estudar a importância da leitura deste gênero e criar sua propaganda.

Material e Métodos
 Este trabalho faz parte do 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) cujo grupo de pesquisa integramos. Após a aplicação do Plano de 
Trabalho Docente, o trabalho culminou com a produção de um texto publicitário, tendo os alunos como autores dos textos nos quais eles 
expressam seus valores e crenças do que não tem preço, considerando suas vivências. Para a análise, utiliza-se a Semântica Argumentativa 
de Oswald Ducrot e outros pesquisadores, buscando desvendar os significados imanentes no texto, por meio das escolhas linguísticas e dos 
respectivos efeitos de sentido que são criados. 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.

Resultados e Discussão
 A linguagem é altamente argumentativa. Na construção desse processo argumentativo, o sujeito utiliza-se de inúmeros recursos, dentre

eles a subjetividade, para tecer a teia discursiva e produzir efeitos de sentido. Pudemos observar, por meio desta análise, os procedimentos 
que o enunciador utilizou para elaborar o texto. Apontamos que, dentre os vários recursos utilizados pela publicidade, destaca-se o recurso da 
persuasão. Neste sentido, é relevante que, na qualidade de sujeitos leitores do mundo, possamos enxergar essa manipulação. Uma coisa é 
optamos por nos deixarmos manipular, outra, é sequer notarmos que o somos. Apresentamos, também, alguns conceitos da semântica 
argumentativa que dispõe de uma série de recursos responsáveis pela construção do sentido do texto. Esperamos ter destacado a forma pela 
qual essa teoria tem se mostrado uma eficiente ferramenta para a compreensão de textos publicitário, apontando o que dizem e como se 
constroem para dizer o que dizem.



Conclusão
 A propaganda é uma peça importante na nossa sociedade, fato que pode ser comprovado pelas asserções de Quesnel (1974), sobretudo

quando o autor a compara com duas entidades muito fortes em nossa cultura: a Igreja e a escola. Por isso, acreditamos ser essencial levar 
para a sala de aula os gêneros discursivos que estão presentes nesse suporte, estudá-los, e, sobretudo, mediar o processo de ensino-
aprendizagem, de forma que o próprio aluno possa desvendar os sentidos presentes nesses textos.
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