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Inscriçõesabertas
parareforçoescolar

Teatroinglêsbusca
escolasbrasileiras

Estãoabertasasinscrições
paraoConexões,projeto

educativodeteatrovoltadoàses-
colaspúblicaseprivadas,frutode
parceriaentreCulturaInglesa,Bri-
tishCouncil,ColégioSãoLuís,Na-
tionalTheatreeTeatro–Escola
CéliaHelena.Asescolasseleciona-
dasparticiparãodeworkshopsde
imersão,encontroscomosauto-
resdostextos,queculminarãona
MostraConexõesdeTeatro,em
novembro.(www.conexoes.org.br)

PormeiodoprojetoEscola
daRedeCinemark,asesco-

laspúblicaseparticularespodem
convidarseusalunosparaassistir
aosfilmesHappyFeet–OPingüim,
DeuaLoucanaChapeuzinho,O
BichovaiPegar,OAnoemQue
MeusPaisSaíram
deFériaseUma
VerdadeInconve-
nienteapreços
reduzidos
(R$2,50eR$3).

Cinemaeducativoé
opçãoparaescolas

Mostragratuitadefotosfeitasporestudantes
ArevistaNovaEscola,que
pormeiodosite(www.no-

vaescola.org.br)publicaasaulas
doJT,eoInstitutoVivoinaugu-
ramamostra“EuVioMundo”,no
dia6/3,noEspaçoCulturalVivo.

Aexposiçãotrazfotostiradaspor
alunosdaEEEstherFrankelSam-
paio,ZonaLeste,edaEEJoséRi-
beiroGuimarães,MogidasCruzes.
Funcionamento:das9hàs20h,de
segundaàsexta,até6/5.

Oprofessordeve
inovarsuaprática

comrecursoscapazes
deestimularumaprendi-
zadodinâmicoeinterati-
voaosalunos”,
ELIANEMIRAGLIA,NCE-USP

Aembalagemeducativa

>pais & mestres

OInstitutoHenfilrecebeaté
16demarçoasinscrições

paraoProgramadeReforço
Escolar,quetemoobjetivode
complementaraformaçãode
alunosdoEnsinoMédiomatricula-
dosnaredepúblicadeensinoda
GrandeSãoPaulo.Quemfor
aprovadoteráaulasdesegundaà
sexta-feira,das7h30às12h50,
alémdeplantõesdedúvidase
aulasextracurriculares.Informa-
ções:www.institutohenfil.org

Sugestãodeaula:DiadoConsumidor
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MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Aproveitandoaquinzenaqueantece-
deascomemoraçõesdoDiadoCon-
sumidor–celebradomundialmente
em15demarço–,o JT, emparceria
com o Núcleo de Comunicação e
Educação da Universidade de São
Paulo(NCE/USP),coordenadope-
lo professor Ismar de Oliveira Soa-
res,propõeaosprofessoresdeEnsi-
no Fundamental e Médio o uso de
embalagensdeprodutoscomoferra-
mentapedagógicanaescola.

Apresente abordagem educomu-
nicativafoielaboradaporElianeMi-
raglia,mestreemCiênciasdaComu-
nicação pela ECA-USP, que por
meio desta atividade traz opções
para um estudo sob a perspectiva
dasfunçõesdalinguagem.

INTRODUÇÃO

1 Ao observar a prateleira de
um supermercado, verifica-

mos que muitas embalagens de
produtossãoplanejadascomdeta-
lhes tão minuciosos que, ao tornar
mais confortável o manuseio de
seus conteúdos, chegam a sur-
preender pela criatividade: são os
picotes, abas e fitas que facilitam a
abertura;ossuportesedobraduras

paraevitarqueoprodutofiquesol-
to; as tampas e lacres que permi-
tem o armazenamento seguro e as
transparências que revelam o pro-
duto,motivandoseuconsumo.

OBJETIVO

2 Porsuavariedade,multiplici-
dadeefacilidadedeacesso,as

embalagenspermitemarealização
deestudosespecíficosouinterdisci-
plinares.Osprofessorespodempro-
por aos alunos analisá-las sob as
mais diversas perspectivas, como
dacomunicação,daarte,daecono-
mia, da história, da geografia, do
meio ambiente ou da cultura. Os
alunospodemserestimuladosain-
teragircomembalagensagrupadas
deacordo comsua matéria-prima:
papel,plástico,vidro,etc.

MATERIAL

3 Peça para os alunos trazerem
embalagensdeprodutosusual-

menteconsumidosemsuascasas.

ATIVIDADE

4 Asatividadesdevemserdesen-
volvidasemduasaulas.

1ªaula:apresenteasfunçõesdalin-
guagem, quais sejam: a denotativa
oureferencial,aconotativaouapela-

tiva, a emotiva, a metalingüística, a
poéticaeafática.Ressaltequeasfun-
çõesdalinguagemsãorecursosdis-
poníveis a todos os falantes de um
idiomaetêmafinalidadedeatribuir
maior assertividade à mensagem,
conforme despertam o interesse e
captam a atenção do interlocutor
dodiscurso.

Diante das embalagens trazidas
por seus alunos e expostas num lu-
gardedestaquenasaladeaula, faça
umaexposiçãosobreascaracterísti-
casdecadaumadessasfunções.Di-
vida, emseguida, os alunosemgru-
pos,distribuindoentreelesasemba-
lagensexpostas,propondoquecada
grupoidentifiqueasfunçõespresen-
tes no universo dos objetos coloca-
dossobsuavisão.Levandoemcon-
ta,contudo,que,naestruturaçãode
uma mensagem, as diferentes fun-
çõesdalinguagempodemaparecer
mescladas umas as outras. Propo-
mos, então, que num primeiro mo-
mentoseestudeasfunçõesdenotati-
va e conotativa, deixando, para um
segundo,asdemais.Oprofessorsoli-
cita, então, a cada grupo de alunos
quefaçacoletivamenteumbrevere-
latório, com a descrição dos atribu-
tos denotativos e conotativos que
predominamnoconjuntodasemba-

lagensquelhecoubeexaminar.
Para facilitar o trabalho dos gru-

pos neste primeiro exercício, o pro-
fessoradianta que são classificadas,
como denotativas, as informações
técnicas como composição quími-
ca, peso, volume, informações e re-
gistros sobre o fabricante, telefone
deserviçodeatendimentoaoconsu-
midor, indicações de uso, cuidados
em caso de utilização incorreta, ar-
mazenamentodoproduto.

Jáacategoriadefunçãoconotati-
va reúne as informações sobre for-
matoematerialdaembalagemeele-
mentoscomofotografia,cores,logo-
marcas e ilustrações. Aqui podem
serincluídasexpressõesefrasesque
normalmentesãoaplicadasàemba-
lagemparaatribuircaráterdeinova-
ção ou incentivo à experimentação
doproduto.
2ªaula:cabeaoprofessorestimular
os alunos para uma análise que
transponha as funções denotativa
e conotativa da linguagem, avan-
çando para uma leitura crítica que
combineoscamposdacultura,eco-
nomia, história, biologia, geogra-
fia,meioambiente,cidadania.Para
tanto, vale estar atento para as de-
mais funções (especialmente a
emotivaeapoética).

Umaembalagemdeperfumepo-
dese transformaremsuporte inte-
ressante paraestudo de época, pa-
ra uma investigação sobre costu-
mesdasociedade.

Éimportanteintroduzirumare-
flexãosobreaéticaearesponsabili-
dade social das empresas na apre-
sentaçãodoprodutoaseus consu-
midores. Para tanto, serve, por
exemplo,umdebatecomasseguin-
tes perguntas: 1) as informações
contidasnaembalagemcorrespon-
demaoprodutocolocadoàvenda?
2) existe sinal de manipulação de
dadosparainduziroclienteacom-
prardoproduto?

Tal exercício servirá de suporte
para uma análise interpretativa e
crítica a ser acrescida num segun-
do relatório de trabalho dos gru-
pos.Dessaforma,aatividadechega
aofinal,favorecendoummétodoló-
gico de registro, organização das
percepções e observações críticas,
que sempre exige comparação de
dados de acordo com critérios que
os alunos, com o auxíliodo profes-
sor, irãoformulando.

MULTIPLICANDO

5 Todootrabalhodeinterpreta-
ção dos estudantes pode ser

enriquecidocomaampliaçãodoes-
tudo por meio de produção de jin-
gles que associem a temática das
embalagens ao tema da saúde ou
domeioambiente,entreoutros.

PAPELDOEDUCADOR

6 Afunçãodoprofessor-educo-
municador nesta aula é de

animador, permitindo que seus
alunos façam, por si mesmos, as
descobertas que os tornarão mais
críticos com relação ao mundo do
consumo.
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>pódegiz A subsede da Apeoesp em São Bernardo do Campo está organizando grupos de estudos para
quem vai prestar o concurso para professor e diretor de escola estadual. (11-41256558)
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