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RESUMO 

  

Neste artigo discute-se a possibilidade e eventuais benefícios de se trazer linguagens da 

mídia para a sala de aula. O estudo baseia-se na lógica da Educomunicação e tem como 

principal objeto a publicidade. O objetivo proposto foi compreender se existe 

pertinência dialógica entre a produção publicitária e a sua inserção na prática 

pedagógica. Sob um olhar que vislumbra o lado cultural e simbólico da publicidade, 

notou-se que ela pode ser considerada um objeto pedagógico, que pertence ao currículo 

cultural e por isso assume papel fundamental na construção de valores, conduta e 

opiniões do agente social. A partir desse ponto de vista, torna-se desejável que se 

empreenda diálogos entre essa produção e a escola, espaço institucionalizado do saber, 

que tem entre seus deveres auxiliar na construção do cidadão. 
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Introdução 

 

Uma das mais significativas alterações de ordem econômica, social e cultural 

imprimidas pela contemporaneidade foi o aumento significativo da presença dos meios 

de comunicação no cotidiano das pessoas. A tecnologização das mediações transforma 

qualitativamente as vivências interpessoais em uma era de extremos: “o mundo, que 

sempre esteve em permanente mudança, hoje tem altamente multiplicada a rapidez 

dessas mudanças, devido ao avanço das tecnologias” (BACCEGA, 2004, p.126). A 

partir desse avanço tecnológico surgem novas possibilidades de comunicação e a 

informação, em decorrência dos novos canais comunicativos que emergem, torna-se de 

mais fácil acesso e implica em mudanças nos padrões de comportamento. O pensamento 

acerca da dinâmica de um mundo caracterizado como “digital” deve considerar o 
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surgimento de novas relações socioculturais, principalmente para aqueles que já 

nasceram nesse “mundo digitalizado”. Segundo Freire Filho e Lemos (2008, p.16): 

 

Os indivíduos nascidos depois de meados dos anos 1980 utilizam 

microcomputadores, internet e telefones celulares para as mais diversas 

finalidades (entretenimento; informação; aprendizagem; comunicação; 

consumo; construção de personalidade e de identidade social; consolidação de 

redes de sociabilidade). 

 

Esses indivíduos nasceram e cresceram dentro de uma condição cultural particular, que 

modelou a sua identidade e o seu comportamento. Eles possuem familiaridade com o 

dinamismo e efemeridade deste mundo “digital”, e mais que isso, são “produtos desse 

mundo”, o que os torna também dinâmicos e com habilidades e características 

específicas, que interferem na maneira que irão se relacionar com a família, amigos e 

também com a escola. Por essas particularidades, eles foram considerados, em plena 

efervescência eletrônica da década de 90, como uma geração “Cyborg”, ou seja, “um 

organismo cibernético, um hibrido de máquina e humano, uma criatura da realidade 

social, e, ao mesmo tempo, de ficção” (HARAWAY apud GREEN; BIGUM, 1995, p. 

217).  

 

Ao pensarmos na relação desses “Cyborgs” com a escola, podemos supor que existe um 

impasse entre a tradição da educação formal e as mudanças de um mundo mediado 

essencialmente por aparatos tecnológicos, como televisão, i-Pods, celulares, 

computadores. Assumindo esses aparelhos como extensões de seus próprios corpos 

(McLUHAN, 1974), consomem o conteúdo disponibilizado pela televisão, pelo rádio, 

pela publicidade, conversam com seus amigos, vão ao cinema, a shows, ao teatro e 

também à escola. Vemos então que a escola está cada vez mais distante de ser, como 

muitas práticas educativas parecem sugerir, o elemento que centraliza as referências 

dessas pessoas, que passam a dividir o conteúdo apresentado na sala de aula com 

diversos outros conteúdos - essencialmente midiáticos - que carregam em seu discurso 

uma representação simbólica, assumindo, além de seu caráter comercial, uma inevitável 

posição de “dispositivo cultural”.  

 

A íntima relação desses indivíduos com as tecnologias da comunicação e informação 

oferece um terreno fecundo para os estudos da Educomunicação, área que integra o 

campo da comunicação com o da educação. Trata-se de uma área que busca unir de 
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maneira colaborativa a educação “formal” (representada pelo espaço da escola) e a 

“informal” (representada por demais instituições que não ela); é uma abordagem que 

reconhece o impacto do desenvolvimento tecnológico no campo educacional. Segundo 

Soares (2002, p.17): 

 
O desenvolvimento tecnológico criou novos campos de atuação e espaços de 

convergência de saberes. [Nesse sentido] reconhecemos a inter-relação entre a 

comunicação e educação como um novo campo de intervenção social e de 

atuação profissional, considerando que a informação é um fator fundamental 

para a educação. 

 

Assim, a prática educomunicativa promove o uso da comunicação e do fomento de suas 

técnicas a favor da formação dos alunos. Por meio da produção de mensagens e da 

alfabetização para uma leitura da mídia, favorece-se por parte da pessoa a aquisição de 

instrumentos capazes de fazê-lo olhar o mundo sob uma visão crítica e criativa, 

tornando-o assim um cidadão que conhece e exerce seus direitos e deveres frente à 

sociedade da qual participa. Ele deixa de ser apenas um receptor e passa a falar sobre 

suas vontades, reivindicar seus direitos, enfim, encontra maneiras de se expressar e de 

se conhecer tanto individualmente como também dentro dos grupos dos quais faz parte. 

Essa lógica é sustentada pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da 

Universidade de São Paulo
4
, que define a educomunicação como um conceito que 

propõe: 

 

a construção de ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e criativos, nos 

espaços educativos, quebrando a hierarquia na distribuição do saber, justamente 

pelo reconhecimento de que todas as pessoas envolvidas no fluxo da informação 

são produtoras de cultura, independentemente de sua função operacional no 

ambiente escolar.
5
  

 

A problemática sugerida neste artigo – a utilização em sala de aula de materiais 

publicitários em seu potencial pedagógico – sustenta-se na lógica acima descrita. Para 

tornar a discussão viável (visto que se trata de um tema extremamente abrangente), 

focou-se na produção publicitária, cruzando as suas especificidades com estudos da 

Educomunicação. Esse cruzamento culminou em uma questão norteadora que busca 

entender as possibilidades dialógicas entre a publicidade e a realidade da sala de aula. 

                                                 
4 No Brasil, o campo de estudo que uniu as áreas da Educação e Comunicação, surgiu na Universidade de São Paulo, 

em 1996. Neste ano nasceu o Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), que reúne pesquisadores engajados em 

temas que circundam as áreas citadas. 
5 Disponível em: <http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/  > Acesso em: 14nov.2009. 

http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/
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A publicidade como produção simbólica 

 

(...) o conjunto de propagandas das empresas capacitam as instituições 

comerciais como professoras do novo milênio. Steinberg & Kincheloe 

 

Após o debate desenvolvido, que uniu as áreas da educação e comunicação, pensando a 

escola não como monopolista do saber, mas sim atrelada a outros espaços pedagógicos, 

focaremos agora em um desses espaços pedagógicos: a publicidade. Buscar-se-á 

compreender como a produção publicitária contemporânea se encaixa no papel que a 

define além da mera produção comercial, localizando-a como um meio de produção 

cultural, que carrega consigo valores simbólicos, os quais auxiliam a construção e 

transformação dos sujeitos sociais e da sociedade na qual a publicidade se encontra 

inserida. Segundo Hoff (2002): 

 

Enquanto produção cultural, o discurso publicitário constrói-se a partir das 

representações do consumo e registra o(s) imaginário(s) dos grupos sociais aos 

quais se destina. Uma campanha publicitária -- ou mesmo uma peça publicitária 

– contém traços do imaginário de um grupo social acerca de um determinado 

aspecto da vida. 

 

O objetivo final da publicidade é atingido a partir de uma linguagem particular (verbal e 

não-verbal) que almeja movimentar o receptor da mensagem publicitária a ações 

específicas, sejam estas ações de compra, de adesão política ou religiosa, entre outras. 

Entendamos agora o que é a publicidade, como ela passou a ocupar um lugar tão 

fundamental na vida social e como hoje ela é um dos principais agentes que guiam as 

sociedades contemporâneas, difundindo ideologias e movimentando economias com o 

seu poder de construir consumidores para os seus produtos e suas ideias.    

 

A construção de uma peça publicitária pode ser considerada uma mistura de arte, 

ciência e técnica (SAMPAIO, 1999, 23). Pela necessidade de informar o receptor em 

um período de exposição muito breve, é importante que exista criatividade na 

mensagem; para tanto a linguagem utilizada, dotada de especificidades que rapidamente 

nos permite reconhecer a fala publicitária, é de fundamental importância. Ao construir 

uma peça publicitária, a linguagem verbal é combinada, quase sempre, com a não 

verbal, isso porque “a combinação do texto verbal e ilustração se torna cada vez mais 

importante em nossa cultura (...)” (VESTERGAARD e SCHRODER, 1994, p.29). 
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Trata-se de uma estratégia que proporciona dinamismo: o receptor compreende a 

mensagem não apenas pelas palavras, mas também, e muitas vezes apenas, pela 

imagem. Assim, numa peça publicitária imagens e palavras podem ser vistas como 

componentes complementares. Esta mescla de linguagens verbal e não verbal é 

primordial para chamar e prender a atenção do receptor, por isso é comumente utilizada 

nas construções de peças publicitárias.  

 

Por meio dessa linguagem, a produção publicitária acaba extrapolando seu caráter 

apenas comercial: ela é também uma produção cultural, nunca inteiramente 

vanguardista porque deve prezar pela eficácia na transmissão de sua mensagem, e por 

isso mesmo representativa de valores e desejos dos grupos que a gerou. A propaganda 

interage diretamente com a sociedade, contribuindo para a cristalização das relações que 

são estabelecidas e das representações sociais que fazem parte do imaginário coletivo. 

Para se fazer entender, a mensagem publicitária deve respeitar o ambiente em que está 

inserida, e isso não significa que não poderá transgredir regras ou romper hábitos e 

costumes, mas mesmo para que isso se faça possível ela deve tomar como referência a 

realidade do presente em que vive. Por meio de suas linguagens (verbal e não verbal) a 

publicidade configura-se como uma forte disseminadora de sentidos e representações, 

estabelecendo padrões estéticos, ideológicos, morais; configura-se, portanto, como um 

expressivo espaço de representação midiática. 

 

Essas representações divulgadas pela publicidade afetam o “processo de autoconstrução 

da humanidade no sujeito, tanto em sua dimensão individual quanto social” 

(TEIXEIRA, 2008, p.19). Assim, além de sentir-se persuadido a comprar ou não um 

produto/ideia/serviço, o receptor da mensagem publicitária identifica-se com o 

conteúdo, o que pode interferir tanto em seu auto-conhecimento, quanto em seu 

processo de assimilação do mundo e do outro – ele poderá construir um comportamento 

baseando-se naquilo que presenciou a partir do contato com a mensagem publicitária.  

 

A natureza da produção publicitária parece ser multifacetada, já que se encaixa tanto em 

uma dimensão cultural como apresenta também um forte marco comercial. Este, por sua 

vez, é inerente à publicidade, que se encontra, invariavelmente, vinculada aos interesses 

do marketing. Considerando que as empresas constroem seu discurso comercial 

referenciando-se em aspectos do contexto social e pessoal de seus públicos alvo, temos 
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a propaganda como uma das ferramentas do marketing, o que a torna detentora de um 

forte caráter auto-promocional, fator que não exclui, porém, a possibilidade de conciliar 

esses interesses comerciais com efeitos de caráter pedagógico.  

 

A Publicidade como um espaço pedagógico 

 

O reconhecimento da publicidade como espaço pedagógico desperta determinados 

questionamentos, já que o mais comum é concebê-la como ferramenta que atende a 

interesses comerciais e que não apresenta quaisquer características que possam 

aproximá-la de temas que circunscrevem a educação. De fato, os interesses comerciais 

são verídicos, mas não excluem a possibilidade de entendê-la como um lugar de 

expressão cultural, que produz sentidos e que se torna conteúdo referencial para aqueles 

que a consomem. Segundo Hoff (2002): 

 

A publicidade pode ser considerada uma espécie de crônica social, uma vez que 

estabelece um diálogo com os acontecimentos do presente e com as tendências 

de comportamento, expectativas, desejos e percepções do público e que traduz a 

concepção econômico-mercadológica da sociedade em que está inserida.  

 

 

Para nos apropriarmos da publicidade como um objeto pedagógico falamos aqui de uma 

pedagogia cultural, que pode ser compreendida como “qualquer instituição ou 

dispositivo cultural que, tal como a escola, esteja envolvido (...) no processo de 

transmissão de atitudes e valores” (SILVA, 2000, p.89); desta forma, ao considerarmos 

a publicidade como “objeto pedagógico”, reconhecemo-la como um dispositivo cultural, 

que assim como o cinema ou a produção de conteúdo televisivo, por exemplo, transmite 

sentidos e valores aos seus receptores. Referimo-nos a ela, portanto, como objeto 

passível de contribuir com os estudos da educação.        

 

Parece comprometedor dizer que determinados conteúdos midiáticos, tais como a 

publicidade, possam assumir um lugar pedagógico dentro da sociedade, isso porque é 

comum compreendermos que esses conteúdos expostos inserem-se na lógica da 

Indústria Cultural, mostrando-se como meramente comerciais e manipuladores, 

construídos a partir de estratégias que visam seduzir o público e levá-lo a um consumo 
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imediato, seja de um produto ou de uma ideia.
6
 É evidente que a sustentação da 

propaganda como salvaguarda ideológica do modelo econômico capitalista e de 

cenários de desigualdade nascidos de seu âmago constitui a mais fácil crítica à sua 

prática, ainda que essa visão pareça estar calcada em certos estigmas e ideias derivadas 

de um senso-comum. Mais sutil é a constatação de que “os produtos e mensagens 

midiáticas podem servir como recurso cultural, podem ser usados como veículos 

difusores de um saber que em condições propícias de socialização passam a atuar como 

elementos distintivos” (SETTON, 2004, p.1), e, portanto, de que o conteúdo oferecido 

pelas mídias interfere diretamente na forma como aqueles que o consomem irão analisar 

e interpretar o contexto em que estão inseridos. 

 

Vê-se, portanto, que as mensagens midiáticas podem (também) ser entendidas como 

espaços pedagógicos, pois já existe uma tendência natural à fragmentação do monopólio 

escolar, marcada pelas “novas linguagens e pelas transformações científicas, 

tecnológicas, culturais e de comportamento que marcam o mundo contemporâneo” 

(CITELLI, 2002, p.83).  Esta nova realidade “apresenta uma nova organização de ideias 

e representações sobre o mundo” (SETTON, 2004, p.68) e constrói um ambiente 

favorável para despertar nas gerações que vivenciam essa realidade um imediato 

interesse e uma predisposição a receber as informações difundidas por diferentes 

conteúdos midiáticos, tornando-os referencial importante para a construção da 

identidade coletiva e individual.  

 

Ao consumirmos um conteúdo (seja esse de qualquer natureza) assimilamos valores, 

formamos opiniões, criticamos e reavaliamos antigos olhares, construímos novas visões. 

O emissor do conteúdo também participa de um processo semelhante, em que realiza 

assimilações, organiza ideias, constrói valores, desta forma, se estabelece uma ação 

reativa em que “não é só quem escreve que significa; mas quem lê também produz 

sentidos” (ORLANDI, 2006, p.101). Sob essa perspectiva, os conteúdos oferecidos pela 

mídia podem ser compreendidos como “registros históricos de uma época e, portanto, 

                                                 
6 A lógica da Industrial Cultural baseia-se na teoria de dois autores da chamada Escola de Frankfurt, Theodor Adorno 

e Max Horkheimer. Na “Dialética do Esclarecimento” (1944), obra que escreveram em conjunto, afirmam que, na 

Indústria Cultural, tudo se torna negócio e “enquanto negócios, seus fins comerciais são realizados por meio de 

sistemática e programada exploração de bens considerados culturais”. Um exemplo disso, segundo os próprios 

autores, é o cinema. Segundo Silva (2002), o que antes era um mecanismo de lazer, ou seja, uma arte, agora se tornou 

um meio eficaz de manipulação - a Indústria Cultural traz consigo todos os elementos característicos do mundo 

industrial moderno e nele exerce um papel específico, qual seja, o de portadora da ideologia dominante, a qual 

outorga sentido a todo o sistema.  
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passíveis de serem vistos como reveladores de valores e significados culturais e, nesse 

sentido, essencialmente educativos” (SETTON, 2004, p.67). A publicidade, se 

vislumbrada como produção simbólica e cultural, também assume esse caráter de 

documento histórico, capaz de revelar valores e significados, e, decorrente deste perfil 

(que lhe é intrínseco, apesar de seu caráter comercial) podemos considerá-la como uma 

área pedagógica da contemporaneidade (STEINBERG; KINCHELOE, 2004, p.14) e, 

entendendo-a desta forma, devemos estudá-la como um instrumento que, entre outros, 

contribui para a auto-identificação do indivíduo como ser social
7
, participante de seu 

grupo.    

 

É fundamental, porém, a compreensão de que essa suposta função educativa da 

mensagem publicitária surge como um complemento, ou como parte de um todo, ou 

seja, encontra-se entre diversos outros referenciais (como o cinema, música, escola, 

entre outros). Assim, os possíveis efeitos que se desprenderão da leitura de uma 

mensagem publicitária dialogarão a todo momento com um saber já existente, pré-

construído e influenciado pelo conjunto de outros espaços pedagógicos que o indivíduo 

entra em contato. Desta forma, a publicidade aparece como importante dispositivo de 

socialização e de problematização da cultura (FAVARETTO, 2004, p.13) e isso não se 

dá apenas com a publicidade, mas “qualquer produto da cultura de mídia, independente 

de sua especificidade, (...) pode ser utilizado como um recurso pedagógico, desde que 

submetido a uma análise crítica e interpretativa” (SETTON, 2004, p. 67) . Esse trabalho 

de análise e interpretação torna possível a visão da publicidade como um elemento 

significativo, capaz de colaborar com os estudos que tangem a área da educomunicação.  

 

As possíveis vertentes pedagógicas da produção publicitária 

 

A necessidade de analisar e interpretar o conteúdo de uma mensagem midiática, a fim 

de apropriar-se dele como um “recurso pedagógico”, relaciona-se de forma íntima com 

a especificidade da linguagem que é utilizada por essas mensagens e também com o 

conhecimento de que “a educação, no mundo contemporâneo ultrapassa os muros 

                                                 
7 Entende-se aqui, seguindo o pensamento de Émile Durkheim (1977, p.43), que em cada um de nós existem dois 

seres: o ser individual e o social. O primeiro constitui-se de todos os estados mentais que não se relacionam senão 

conosco mesmo e com acontecimentos de nossa vida pessoal; o segundo é um sistema de ideias, sentimentos e 

hábitos que exprimem o grupo ou grupos diferentes dos quais fazemos parte. É no ser social que encontramos a 

natureza de vida moral e social.  
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escolares” (SETTON, 2004, p.15). A linguagem utilizada em anúncios publicitários, por 

exemplo, possui caráter específico e se distancia imensamente da “cultura letrada”, que 

é comum ao ensino formal; contudo, essa linguagem que emerge nos meios de 

comunicação pode ser um rico material de análise e interpretação em sala de aula, 

possibilitando aos alunos que o consumo desses discursos midiáticos “seja um agente 

positivo na formação de personalidade” (FRANCO, 2004, p.34). Porém, para que esse 

consumo seja colaborativo (de maneira positiva) na formação da personalidade, é 

importante que haja um trabalho reflexivo sobre o objeto de discussão (a publicidade) e 

os contextos socio-históricos nos quais é produzido. 

 

É sabido que o discurso persuasivo e sedutor é comum à publicidade, já que por meio 

destes discursos o convite à ação da compra de um produto/serviço/ideia torna-se mais 

atraente e convincente aos olhos daqueles que recebem as mensagens e que se 

configuram como consumidores potenciais. Isso pode nos levar a crer que o receptor da 

mensagem tende a sentir-se inteiramente envolvido pelo conteúdo que recebe e, sem 

refletir, aceitar o que lhe é imposto; contudo, o sujeito não se encontra inteiramente 

passivo ao ambiente no qual esta inserido, se assim fosse ele passaria a ser tão somente 

“mera ilustração da realidade” (BACCEGA, 1995, p.24), e deixaria de realizar 

assimilações com o mundo, apenas absorvendo-o sem que pudesse interagir com a 

realidade.   

 

Essas “assimilações” serão resgatadas a partir da subjetividade de cada receptor, ou seja, 

a interpretação de uma mensagem é relativa àquele que a recebe; este “lê o discurso a 

partir do seu universo, também constituído pelo diálogo estabelecido entre discursos” 

(BACCEGA, 1995 p.21). Neste momento é que vemos a importância da análise e 

interpretação de linguagens midiáticas a fim de torná-las recursos pedagógicos – esse 

processo oferece aos alunos instrumentos intelectuais que contribuirão em sua análise 

particular acerca daquilo que recebem; suas assimilações irão buscar referências 

também nessas discussões que problematizam e questionam a linguagem midiática. 

 

Contudo, problematizar e questionar a linguagem midiática não se limita apenas à 

“alfabetização para a mídia”. Ou seja, ao pensarmos no potencial pedagógico do objeto 

em questão, vemos que a discussão em torno da natureza ideológica de seu discurso é 

importante e deve ser explorada em sala de aula, mas existem outras formas de utilizar a 
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produção publicitária sob o ponto de vista pedagógico. À luz de sua caracterização 

como “crônica social” (HOFF, 2002), a propaganda surge como peça fundamental para 

localizar um tempo e espaço, pois ela carrega consigo valores de determinado período, 

que denunciam a dinâmica social na qual ela se insere, e também o modo de vida 

daqueles que habitam o seu tempo. Assim, o professor pode utilizá-la não somente 

como peça de análise e de desconstrução discursiva, mas também como objeto de 

referencial histórico. Ainda pensando em seu perfil de “crônica social”, a propaganda 

pode ser fundamental para que o aluno compreenda a estrutura socioeconômica em que 

vive, pois, por estar intimamente ligada ao seu contexto sociocultural, ela dialoga com 

acontecimentos do presente, inter-relacionando discursos e informações. Assim, a 

propaganda também dissemina um tipo de informação, que contribui para que o aluno 

se localize historicamente dentro de sua realidade. 

 

É igualmente importante que se esclareça ao aluno qual o papel da propaganda dentro 

da dinâmica social em que ele vive. Neste ponto, o valor informativo da propaganda 

deve ser considerado pelos professores. Eles podem mostrar aos alunos qual a 

importância da atividade publicitária para a estrutura econômica e para as relações 

comerciais que se estabelecem. A propaganda se faz presente de maneira constante na 

vida das pessoas, ela serve como meio para que os consumidores se informem em 

momentos de decisão de compra, e isso deve ser explicitado em sala de aula, pois é algo 

relevante dentro das relações de consumo – das quais os alunos fazem parte – e, 

portanto, algo intrínseco ao próprio estilo de vida moldado na contemporaneidade, que é 

regido e reconhecido, principalmente, por meio dessas relações de consumo. 

 

Para abordar essas questões em sala de aula, seria interessante que se explorasse uma 

das grandes propostas da educomunicação: a utilização educativa da comunicação. 

Segundo Ismar Soares (2010), a educomunicação prega a necessidade de praticar a 

comunicação a partir de uma igualdade de condições pelas quais comunidades se 

envolvam para construir espaços democráticos participativos; assim, a comunicação é 

utilizada para exercer a cidadania com uma intenção educativa.  

 

Seria interessante pensarmos na ideia de “alunos atuantes”, ou seja, por meio da 

vivência e experiência, visaria-se mostrar a importância de determinados dispositivos 

culturais, como a propaganda. Na educomunicação, é muito comum projetos em que os 
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alunos se juntam em grupos a fim de pensar (e colocar em prática) programas de rádio, 

ou seja, eles têm que pensar no conteúdo que será veiculado, na linguagem mais 

adequada ao meio radiofônico, nas implicações que a mensagem divulgada terá em sua 

comunidade, entre outros fatores. Seguindo essa mesma linha, poderia desenvolver-se 

na escola um projeto semelhante, porém que contemplasse a propaganda como principal 

objeto do estudo. A simulação de uma agência de publicidade colocaria os alunos na 

pele daqueles que se responsabilizam pela criação de um conteúdo que chega a milhares 

de pessoas, e que, portanto, requer determinados cuidados. 

 

Ao vivenciar a realidade de um publicitário, parece mais fácil entender o porquê da 

publicidade existir e também os valores, preocupações e importância de sua atividade. 

Assim como é feito com projetos de rádios comunitárias, seria interessante que a 

atividade envolvesse temas discutidos em aula, ou temas que os próprios alunos 

determinassem como importantes para serem divulgados em uma propaganda. Nesse 

momento, abre-se espaço para que se pense em “propostas que gerem espaços sobre os 

jovens, pelos jovens, com os jovens (...)” (MORDUCHOWICZ, 2003, p. 59, tradução 

nossa) – o que propicia e facilita o entendimento do aluno acerca da sociedade da qual 

faz parte e de seu papel dentro dela. 

 

Considerações finais 

 

A publicidade, por ser um dentre os tantos discursos que afetam os indivíduos, 

configura-se como um importante dispositivo cultural, e passa a ser distintiva para a 

construção de criticidade, valores e atitudes daqueles que a consomem. Frente a esse 

cenário vê-se que é importante que a escola traga a linguagem publicitária para a sala de 

aula, e mais, que repense sua maneira de atuação, pois, se quiser manter-se como um 

elemento referencial significativo na vida de seus alunos, ela deve repensar seu modelo 

de atuação – não é mais possível o monopólio do saber na figura da escola e do 

professor, pois hoje o aluno educa-se não apenas por meio das palavras e exemplos de 

seu professor, mas também pelas palavras e exemplos da mídia.  

 

Por isso, vê-se a importância de considerar a união das áreas da comunicação e da 

educação, o que torna significativa a proposta da “educomunicação”, que reconhece e 

comprova a necessidade da integração entre os dois currículos (o tradicional e o 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 12 

cultural).  Mas, é importante dizer que ao realizar essa integração a escola não deve se 

sujeitar aos modelos da mídia, ela deve inserir esse conteúdo estrategicamente ao seu 

conteúdo programático, a fim de contribuir para que sua função seja cumprida de 

maneira mais eficaz, ou seja, ela deve repensar seu modo de atuação sem se ausentar de 

seus principais deveres, como a transmissão de conhecimento e o desenvolvimento 

crítico do aluno perante o mundo.  

 

Esse reconhecimento sobre a necessidade de se aproximar do dia a dia do jovem pode 

ser um elemento motivador ao uso da propaganda em sala de aula. Assim como o jornal, 

cinema e revistas, a propaganda integra o currículo cultural e a escola pode valer-se de 

sua linguagem e representações para produzir e discutir conteúdos em aula. Um ponto 

fundamental para favorecer a presença da propaganda em sala de aula pode encontrar-se 

no olhar dos professores; se eles a conceberem sob aspectos predominantemente 

negativos, ela dificilmente será explorada a partir das diversas possibilidades que 

apresenta. Sempre predominará o debate de alerta e defesa a um conteúdo que almeja 

apenas a venda e o lucro. 

 

Como recurso pedagógico, a propaganda pode ser explorada não apenas a partir de seus 

aspectos contextuais, linguísticos, imagéticos, mas também sob novas abordagens que 

contribuam para o desenvolvimento de projetos. A vivência com a produção publicitária 

poderia proporcionar novas visões aos alunos. Eles poderiam produzir conteúdo e assim 

deixar o papel de receptor de lado, compreendendo quais as responsabilidades e funções 

que a linguagem publicitária exerce dentro da sociedade.  

 

Esse artigo configura-se como uma contribuição aos estudos que discutem a possível 

aproximação da propaganda ao currículo formal. O conteúdo aqui exposto não esgota as 

possibilidades para tal integração, mas visa identificar como ela se dá e quais são suas 

principais características e possíveis implicações. 
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