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RESUMO: Este trabalho apresenta e discute uma proposta metodológica de literacia 
publicitária aplicada na elaboração de fichas pedagógicas para o ensino básico. Fundamenta-
se na perspectiva de convergência entre comunicação e educação como campo teórico-
prático, bem como na compreensão da relevância do uso pedagógico da publicidade para uma 
cidadania comunicativa. Destaca-se o potencial da proposta para o fomento de competências 
em literacia publicitária para a formação crítica e cidadã em relação às práticas de consumo. 
. 

INTRODUÇÃO 

As práticas comunicativas fazem parte de diversas dimensões da vida social e atravessam as 

demais práticas. A comunicação constitui o lugar de observação do mundo em movimento, 

dos processos de construção de sentidos, imagens e processos sociais estabelecidos por 

sujeitos que, em conjunto, a partir de suas afinidades e diferenças, constroem seu mundo 

partilhado (FRANÇA, 2004).  

A comunicação publicitária se relaciona com estes dilemas comunicacionais e ganha 

importância no processo de formação social a partir da sua presença cada vez mais forte no 

cotidiano das pessoas, influenciando na construção de sentidos culturais a partir da sua 

recepção. “A publicidade utiliza conjuntos de valores simbólicos e representativos de cada 

cultura. Recodificando as mensagens para atingir grupos específicos, através de apelos 

persuasivos agregados às novas tendências comportamentais e à diversidade de personagens e 

personalidades sociais” (BARRETO, CHACEL, 2017. p. 699). 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT3: Educação Crítica para as Mídias, múltiplas linguagens, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutora em Comunicação. Professora do PPGCOM/UFMT. E-mail: pamelacraveiro@ufmt.br 
3 Mestranda do PPGCOM/UFMT. E-mail: kelycrismc@gmail.com 
4 Mestrando do PPGCOM/UFMT. E-mail: thiagoftoledo@gmail.com 
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Sendo assim, se faz necessário “enxergar a publicidade na densa trama da cultura, não como 

um objeto apartado dela” (WOTTRICH, 2019, p. 15). Isto é, buscar compreender as etapas e 

componentes do processo publicitário (produção, mensagem e recepção) em diálogo com o 

ambiente econômico, histórico, político e cultural em que estão inseridos (PIEDRAS; JACKS, 

2006).  

Para além do contexto mercadológico, como destaca Williams (1995), a comunicação 

publicitária participa do mundo da política à medida que está envolvida com o ensino de 

valores sociais e pessoais. Essa perspectiva de que a publicidade se articula com a sociedade, 

exercendo uma função pedagógica tem exigido mais atenção no cenário contemporâneo. Isso 

porque, cada vez mais, os anúncios têm ultrapassado espaços midiáticos tradicionais, 

hibridizando-se com ouros tipos de conteúdos, como o entretenimento (COVALESKI, 2015) 

e discursos de responsabilidade social (FONTENELLE, 2017). Tal reconfiguração da 

publicidade demanda habilidades de apropriação crítica mais aguçadas, posto que atrai “a 

audiência pretendida, enquanto desloca a sua atenção do produto ou serviço oferecidos para 

outro âmbito, seja uma diversão (por meio de enredo e emoção), seja uma causa (por meio de 

manifestos e protestos)” (MACHADO; BURROWES; RETT, 2020, p. 138). Nesse cenário, 

ganha mais importância a formação do pensamento crítico em relação à publicidade a fim de 

contribuir para o exercício e a construção de cidadania. 

Logo, neste trabalho, temos o objetivo de apresentar e discutir uma proposta metodológica de 

literacia publicitária para o ensino básico, desenvolvida pelo OPSlab - Laboratório de Estudos 

e Observação em Publicidade, Comunicação e Sociedade, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso.  Com o intuito de 

fomentar a reflexão sobre a publicidade em uma perspectiva social, uma das ações do grupo 

consiste em desenvolver fichas pedagógicas e disponibilizá-las para educadores da rede básica 

de ensino com interesse na interface entre comunicação e educação. A relevância desta 

proposta justifica-se pela lacuna existente entre as iniciativas que trabalham com o estímulo 

de noções de literacia especialmente voltadas para a comunicação publicitária (MALMELIN, 

2010).  
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LITERACIA PUBLICITÁRIA E CIDADANIA COMUNICATIVA 

Ao desempenhar relevante papel na vida social, destaca-se a contribuição da mídia ao 

assegurar formas de socialização e transmissão simbólica. Tratando-se, portanto, de um dos 

“elementos importantes da nossa prática sociocultural na construção de significados da nossa 

inteligibilidade do mundo” (FANTIN, 2007, p. 28). Nessa conjuntura, emerge a pertinência da 

literacia midiática, isto é, a alfabetização para a leitura e apropriação crítica e criativa dos 

diversos textos midiáticos, dentre os quais, neste trabalho, destacamos o texto publicitário. 

No que se refere à publicidade, Machado, Burrowes e Rett (2017, p. 12) afirmam que a 

literacia midiática “contribui pedagogicamente para o reconhecimento dos modos de 

enunciação, estimulando a capacidade de reflexão sobre as intenções dos criativos ao escolher 

determinadas estratégias, slogans, roteiros, personagens ou cenários”. Trata-se, portanto, da 

literacia publicitária que, segundo Malmelin (2010), diz respeito ao fomento de habilidades 

para reconhecer, avaliar e compreender a intenção persuasiva de anúncios e outras mensagens 

comerciais. Para Machado, Burrowes e Rett (2017), tais habilidades já estão, de certo modo, 

presentes nos indivíduos inseridos na sociedade de consumo, podendo variar de acordo com 

idade, nível de instrução, acesso à de mídias e, inclusive, grau de atenção empenhado nos 

vários momentos de exposição diária à publicidade. De acordo com as autoras, atividades de 

literacia publicitária teriam o mérito de organizar um saber que, muitas vezes, se encontra 

disperso, sendo assim, auxiliando o seu desenvolvimento e compartilhamento. 

Segundo Baccega et al (2007, p. 329), “pelo seu caráter de anunciadora de novas linguagens e 

colaboradora no despertar de novas sensibilidades”, a publicidade assume um lugar 

privilegiado no campo de interface entre comunicação e educação. Perspectiva alinhada com 

Hoff (2007) que destaca o potencial do uso do texto publicitário como suporte pedagógico 

para a construção de cidadania na escola pública. Para a autora, o caráter de crônica social da 

publicidade contribui para aproximar conhecimento formal e vida cotidiana dos educandos. 

Atualmente, escola e mídia são experiências de todos, pois toda a população 
– ou grande parte dela – passa pela escola e é submetida à difusão da mídia. 
Nesse contexto, trazer para a sala de aula, como objeto  de  estudo  e  
reflexão, um  tipo  de  texto  que  já  se  encontra  inserido  na  vida  dos  
educandos  significa atuar  no  sentido  de  uma  educação  para  a  mídia,  ou  
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seja,  da  escolarização  de um  saber  ainda  não  institucionalizado (HOFF, 
2007, p. 32). 

A autora ressalta que a utilização da publicidade como suporte pedagógico, obviamente, não 

solucionará os problemas enfrentados pelo sistema educacional do Brasil. No entanto, 

certamente, contribuirá para que educandos sejam capazes de se apropriarem criticamente do 

conteúdo publicitário, convidando-os a manterem um distanciamento do papel de consumidor 

acionado pelo discurso publicitário e se posicionarem como cidadãos. Para isso, é necessário 

ultrapassar a concepção de “repúdio apocalíptico” aos supostos impactos alienantes da 

publicidade e das práticas de consumo. É preciso considerar a relação imbricada entre 

consumo e cidadania. Afinal, como bem discute Canclini (2010), o consumo não é um 

simples lugar de trocas de mercadorias, mas sim espaço de interações socioculturais 

complexas. Nesse sentido, ao consumir, os sujeitos comunicam quem são (ou gostariam de 

ser), a quais comunidades pertencem (ou desejam pertencer). Portanto, a reflexão crítica sobre 

as práticas de consumo e suas consequências abre caminho para o exercício refletido da 

cidadania. 

Para discutirmos a relação entre publicidade, educação e cidadania, recorremos à ideia de 

Peruzzo (1999, p. 218) de que a “participação na comunicação é um mecanismo facilitador da 

ampliação da cidadania”. Tomando como base essa perspectiva é que compreendemos as 

iniciativas de literacia publicitária desenvolvidas na educação básica como espaços 

privilegiados para o fomento de uma participação cidadã, tanto para os discentes envolvidos, 

quanto para os educadores que as aplicam em suas comunidades educativas.  

No contexto atual em que a publicidade tem ocupado a vida cotidiana nos mais diversos 

formatos, suportes e linguagens, práticas que estimulem a apropriação crítica e criativa do 

conteúdo publicitário mostram-se pertinentes para a construção de uma cidadania 

comunicativa. Isto é, uma cidadania que ultrapassa a noção clássica político-jurídica, de 

exercício de deveres e de direitos em relação ao Estado e que contempla “[...] un modo 

específico de aparición de los individuos en el espacio público caracterizado por su capacidad 

de constituirse en sujetos de demanda y proposición respecto de diversos ámbitos vinculados 

con su experiencia” (MATA, 2006, p. 4). Em outras palavras, uma cidadania que se constitui 

a partir de um processo mídia-educativo e estimula a participação no terreno da comunicação 

pública, o qual é também atravessado por valores sociais difundidos pela publicidade. 
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Concordando com Caprino (2016) que a cidadania comunicativa tem o potencial de ser 

construída de maneira efetiva por meio de variados tipos de iniciativas, no tópico a seguir, 

apresentaremos uma possibilidade de literacia publicitária com foco na formação crítica e 

cidadã de estudantes do ensino básico. 

 

UMA POSSIBILIDADE DE USO DA PUBLICIDADE COMO SUPORTE 

PEDAGÓGICO 

O OPSlab - Laboratório de Estudos e Observação em Publicidade, Comunicação e Sociedade 

é um grupo de pesquisa e extensão que reúne estudantes e pesquisadores interessados na 

compreensão sobre os diversos aspectos da relação entre comunicação e sociedade, com 

ênfase na publicidade. Guiado pelo objetivo de fomentar a reflexão sobre a comunicação 

publicitária em uma perspectiva social (GASTALDO, 2013), uma das ações do grupo consiste 

na realização de oficinas com estudantes de escolas públicas de Cuiabá-MT e região 

metropolitana. Dada a impossibilidade de estar nas escolas presencialmente devido à 

pandemia de covid-19, no ano de 2020, o grupo decidiu desenvolver fichas pedagógicas, com 

propostas de atividades de literacia publicitária, a serem disponibilizadas para professores do 

ensino fundamental I e II. 

A construção desse conteúdo fundamentou-se na perspectiva de convergência entre 

comunicação e educação como campo teórico-prático transdisciplinar (FANTIN, 2011), bem 

como na compreensão da relevância do uso pedagógico do texto publicitário (HOFF, 2007) 

para a construção de cidadania comunicativa (MATA, 2006). O desenvolvimento das fichas 

pedagógicas foi estruturado em três eixos, construídos a partir da articulação das 

contribuições de Canclini (2010) acerca da inter-relação entre consumo e cidadania. Sendo 

eles: eixo 1 - pensando o gênero publicitário: formatos, linguagem e estratégias; eixo 2 - 

pensando sobre si e o outro através da publicidade; eixo 3 - pensando o entorno social através 

da publicidade.  

Com base em Monica Fantin (2011), as fichas trabalham habilidades mídia-educativas em 

quatro dimensões: cultural, crítica, criativa e cidadã. Na dimensão cultural, busca-se estimular 

a ampliação do repertório cultural por meio da discussão de temas sociais que atravessam a 

publicidade. Na dimensão crítica, o intuito é fomentar habilidades para avaliar ética e 
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esteticamente o conteúdo publicitário. Na dimensão criativa, o objetivo é incentivar a 

expressão e a produção de informação de maneira crítica e responsável. Por fim, na dimensão 

cidadã, o foco é promover a conscientização social e estimular o uso de recursos de mídia 

para construção de narrativas voltadas à transformação da realidade. Na figura a seguir, é 

possível observar um esquema visual que resume a metodologia adotada para o 

desenvolvimento das atividades mídia-educativas. 

Figura 1: Esquema visual da metodologia de elaboração das fichas pedagógicas 

 

Fonte: Arquivo OPSlab. 

 

Foram elaboradas oito fichas pedagógicas, que seguiram a seguinte estrutura: temática 

abordada, objetivos de aprendizagem, habilidades mídia-educativas trabalhadas, metodologia, 

recursos didáticos, roteiro da atividade e material de apoio. Entre as temáticas, encontra-se 

assuntos como, por exemplo: publicidade hibridizada com entretenimento; representação e 

representatividade de minorias sociais em anúncios; consumo cidadão; discurso de marcas e 

responsabilidade socioambiental. No eixo “pensar o gênero publicitário”, foram criadas três 

fichas: 
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● O que é publicidade? Suas Características e estratégias5 - apresenta uma introdução 
sobre a publicidade, propondo reflexões sobre formatos e artifícios persuasivos 
comumente usados em anúncios no cenário atual. 

● Publicidade e sites de redes sociais6 - promove reflexão sobre os anúncios nas redes 
sociais digitais, discutindo suas especificidades e semelhanças com aqueles 
veiculados nos meios de comunicação ditos tradicionais.  

● A publicidade em séries, filmes e novelas7 - discute sobre os anúncios que se 
camuflam no entretenimento audiovisual, diluindo suas estratégias persuasivas em 
conteúdos audiovisuais. 

Por sua vez, no eixo “pensar sobre si e o outro através da publicidade”, foram desenvolvidas 

duas fichas pedagógicas: 

● Eu me vejo na publicidade?8 - estimula a reflexão crítica sobre aspectos sociais e 
culturais visibilizados, bem como invisibilizados nos anúncios. 

● O que eu mudaria na publicidade?9 - problematiza sobre a falta de diversidade na 
publicidade e como isso pode afetar nossa maneira de ver e atuar no mundo.  

Por fim, no eixo “pensar o entorno social através da publicidade”, foram elaboradas três 

atividades: 

● Quem faz minha roupa?10 - conscientiza sobre como opera a indústria têxtil para 
além dos anúncios publicitários, e o seu impacto social e ambiental. 

● Detetive da moda11 - estimula à consciência crítica sobre as contradições entre 
discurso e práticas das marcas que consumimos.     

● Consumo, publicidade e suas influências no meio ambiente12 - discute sobre a 
diferença entre consumo e consumismo, além de estimular a criação de ações que 
contribuam para o consumo cidadão. 

                                                 
5 Roteiro disponível em: <https://drive.google.com/file/d/10DpYc5sa_f3v7yI5Mw9D6uUcjERaZf_k/view >. 
Acesso em: 12 março 2021. 
6 Roteiro disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1NXy2cTYs-WLP4P87tM8KXFAdJX9eUOrY/view>. 
Acesso em: 12 março 2021.  
7 Roteiro disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1b1WvdcN0jWz7OELaxnAcDJaMq1t31WSL/view>. 
Acesso em: 12 março 2021.  
8 Roteiro disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1L2kkEoG4qm19j8TiXcqzj1T6M-7xmsEi/view>. 
Acesso em: 12 março 2021.  
9 Roteiro disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1XTiPCDpHitywuWaV20jz8jBEtTK67hNr/view>. 
Acesso em: 12 março 2021.  
10 Roteiro disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1-T7pm4fDsO2azYsRDEiifpfferu-03-m/view>. 
Acesso em: 12 março 2021.  
11 Roteiro disponível em: < https://drive.google.com/file/d/15Tj37Qipm2wtN1VhYkUSxiCs4pvx0Pmo/view>. 
Acesso em: 12 março 2021.  

https://drive.google.com/file/d/10DpYc5sa_f3v7yI5Mw9D6uUcjERaZf_k/view
https://drive.google.com/file/d/1NXy2cTYs-WLP4P87tM8KXFAdJX9eUOrY/view
https://drive.google.com/file/d/1b1WvdcN0jWz7OELaxnAcDJaMq1t31WSL/view
https://drive.google.com/file/d/1L2kkEoG4qm19j8TiXcqzj1T6M-7xmsEi/view
https://drive.google.com/file/d/1XTiPCDpHitywuWaV20jz8jBEtTK67hNr/view
https://drive.google.com/file/d/1-T7pm4fDsO2azYsRDEiifpfferu-03-m/view
https://drive.google.com/file/d/15Tj37Qipm2wtN1VhYkUSxiCs4pvx0Pmo/view


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

537 

● Figura 2: Atividades do Eixo 3 organizada no site do OPSlab 

 

Fonte: Arquivo OPSlab. 

 

Como estratégia de disseminação desse conteúdo, foi criado um site onde as fichas poderão 

ser acessadas gratuitamente, juntamente com o material de apoio sugerido para a aplicação 

das atividades propostas (apresentações de slides, propostas de exercícios, vídeos, textos). A 

página digital será lançada em abril de 2021, em paralelo a uma campanha de divulgação que 

terá como público principal educadores da rede básica de ensino de Cuiabá-MT e região 

metropolitana. No entanto, podendo ser acessadas, também, por educadores de todas as 

regiões do país livremente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, apresentamos uma proposta metodológica de literacia publicitária direcionada 

para a educação básica, desenvolvida por estudantes e pesquisadores interessados em estudar 

a relação entre publicidade e sociedade. Fundamentada na compreensão da relevância do uso 

pedagógico da publicidade para uma cidadania comunicativa, e aplicada na elaboração de oito 

fichas pedagógicas, essa metodologia tem o potencial de: ajudar a preencher a lacuna de 

iniciativas voltadas para a literacia publicitária; estimular a formação crítica e a participação 

cidadã de sujeitos em relação a suas práticas de consumo; contribuir para a reflexão ampla 
                                                                                                                                                         
12 Roteiro disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1Mo7HpX797fB2X_PGGIsq1BWy73GRkK3e/view>. Acesso em: 12 março 
2021.  
  

https://drive.google.com/file/d/1Mo7HpX797fB2X_PGGIsq1BWy73GRkK3e/view
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sobre aspectos que perpassam um fazer educativo transformador que aproxima comunicação, 

educação e cidadania. 

Em trabalhos futuros, pretendemos estudar a construção e o exercício da cidadania 

comunicativa enquanto práxis pedagógica concreta por meio da análise dos usos e 

apropriações das fichas mídia-educativas por professores do ensino fundamental I e II. 
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