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Aembalagemeducativa
NA SALA DE AULA
Por sua diversidade e inserção cultural, a embalagem confere uma
dinâmica muito rica à atividade escolar. O conteúdo pode extrapolar
os limites da sala de aula e envolver a família do aluno, se o professor,
por exemplo, motivar uma pesquisa sobre a embalagem que tenha
sido marcante na vida dos pais ou avós dos alunos, levando-as para
o conhecimento de seus colegas, em sala de aula.
O conceito de embalagem pode ser encontrado na própria natureza,
como, por exemplo, a casca das castanhas ou dos ovos, a vagem
que contêm o feijão ou a ervilha, ou, ainda, a palha que protege o
milho. Há muito tempo, o homem já usava folhas de plantas, couro,
chifre ou bexiga de animais para embalar comida e outros pertences.
Depois, passou a aprimorar e enfeitar os invólucros de seus produtos
usando a madeira, a cerâmica, o tecido, o vidro.
Hoje, as embalagens se transformaram em um dos mais importantes
segmentos da indústria do design, transformando-se num canal
direto de comunicação entre a empresa e seus consumidores. Cabe
às embalagens especialmente a função de diferenciar o produto de
forma objetiva e imediata, estimulando o desejo do comprador em
adquiri-lo, sem receios ou dúvidas. Estão tão presentes em nossas
vidas e podem transformar-se, também, em objeto de estudo.

Pense antes de comprar

Ao usar as embalagens como ferramenta pedagógica, o professor
poderá montar o seguinte roteiro para contribuir com a reflexão
dos grupos, na identificação das funções da linguagem, na análise
crítica e no desenvolvimento da redação do aluno:
1) A embalagem é atraente?
2) O texto na embalagem é escrito de acordo com a norma da
Língua Portuguesa
3) A embalagem estimula a compra do produto? Por quê?
4) A embalagem estimula o uso ou o consumo do produto?
5) Além de divulgar o produto, quais os valores que a embalagem
sugere: luxo, juventude, sabor, sedução, tradição, qualidade, proteção,
segurança, inovação, praticidade, proteção ao meio ambiente (selos
de reflorestamento), responsabilidade ambiental (selos da Fundação
Abrinq)?
6) Qual o impacto da embalagem no meio ambiente?
7) Como o cotidiano da sociedade poderia ser organizado sem as
embalagens?

Entretenimento e Arte

O conteúdo programático da aula também pode ser abordado com
características de entretenimento, motivando a produção em sala
de aula e despertando o senso de observação e análise crítica dos
estudantes. Lembramos, assim, que as mesmas embalagens,
analisadas sob diferentes aspectos, podem ser transformadas em
recurso lúdico ao converterem-se, por exemplo, em instrumento
musical quando associadas a grãos de areia e outros materiais. Ou
mesmo inspirar atividades artísticas como a reprodução do protótipo
da embalagem estudada em peças plásticas, como o uso da argila
ou simplesmente do papel com canetas coloridas

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e Educação da USP quer ouvir a opinião
do leitor do JT sobre as sugestões de aula propostas aos domingos.
Se você já desenvolveu alguma das atividades sugeridas na coluna

pais e mestrese tem interesse emrelatar a sua experiência ou
até mesmo quer sugerir novos temas, entre em contato por meio
do site: http://www.usp.br/nce/email
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maria.rehder@grupoestado.com.br

AproveitandoaquinzenaqueantecedeascomemoraçõesdoDiadoConsumidor – celebrado mundialmente
em 15 de março –, o JT, em parceria
com o Núcleo de Comunicação e
Educação da Universidade de São
Paulo(NCE/USP),coordenado pelo professor Ismar de Oliveira Soares,propõeaosprofessoresdeEnsino Fundamental e Médio o uso de
embalagensdeprodutoscomoferramentapedagógicana escola.
A presente abordagem educomunicativa foi elaborada por Eliane Miraglia,mestreemCiênciasdaComunicação pela ECA-USP, que por
meio desta atividade traz opções
para um estudo sob a perspectiva
das funções da linguagem.
INTRODUÇÃO
Ao observar a prateleira de
um supermercado, verificamos que muitas embalagens de
produtossãoplanejadascomdetalhes tão minuciosos que, ao tornar
mais confortável o manuseio de
seus conteúdos, chegam a surpreender pela criatividade: são os
picotes, abas e fitas que facilitam a
abertura; os suportes e dobraduras
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para evitar que o produto fique solto; as tampas e lacres que permitem o armazenamento seguro e as
transparências que revelam o produto, motivando seu consumo.
OBJETIVO
Porsuavariedade, multiplicidadeefacilidadedeacesso,as
embalagenspermitemarealização
deestudosespecíficosouinterdisciplinares.Osprofessorespodempropor aos alunos analisá-las sob as
mais diversas perspectivas, como
dacomunicação,daarte,daeconomia, da história, da geografia, do
meio ambiente ou da cultura. Os
alunospodemserestimuladosainteragircomembalagensagrupadas
de acordo com sua matéria-prima:
papel, plástico, vidro, etc.
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MATERIAL
Peça para os alunos trazerem
embalagensdeprodutosusualmenteconsumidosem suascasas.
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ATIVIDADE
Asatividadesdevemserdesenvolvidasem duas aulas.
1ª aula: apresente as funções da linguagem, quais sejam: a denotativa
oureferencial,aconotativaouapela-
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enriquecidocomaampliaçãodoestudo por meio de produção de jingles que associem a temática das
embalagens ao tema da saúde ou
do meio ambiente, entre outros.

tiva, a emotiva, a metalingüística, a
poéticaeafática.Ressaltequeasfunçõesdalinguagem sãorecursos disponíveis 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 lugar de destaque na sala de aula, faça
umaexposiçãosobreascaracterísticasdecada umadessasfunções.Divida, em seguida, os alunos em grupos,distribuindoentreelesasembalagensexpostas,propondoquecada
grupoidentifiqueasfunçõespresentes no universo dos objetos colocados sob sua visão. Levando em conta, contudo,que, naestruturação de
uma mensagem, as diferentes funções da linguagem podem aparecer
mescladas umas as outras. Propomos, então, que num primeiro momentoseestudeasfunçõesdenotativa e conotativa, deixando, para um
segundo,asdemais.Oprofessorsolicita, então, a cada grupo de alunos
quefaçacoletivamenteumbreverelatório, com a descrição dos atributos denotativos e conotativos que
predominamnoconjuntodasemba-

lagensquelhecoubeexaminar.
Para facilitar o trabalho dos grupos neste primeiro exercício, o professor adianta que são classificadas,
como denotativas, as informações
técnicas como composição química, peso, volume, informações e registros sobre o fabricante, telefone
deserviçodeatendimentoaoconsumidor, indicações de uso, cuidados
em caso de utilização incorreta, armazenamentodoproduto.
Jáa categoriade função conotativa reúne as informações sobre formatoematerialdaembalagemeelementoscomofotografia,cores,logomarcas e ilustrações. Aqui podem
serincluídas expressões e frasesque
normalmentesãoaplicadasàembalagemparaatribuircaráterdeinovação ou incentivo à experimentação
doproduto.
2ªaula:cabeaoprofessorestimular
os alunos para uma análise que
transponha as funções denotativa
e conotativa da linguagem, avançando para uma leitura crítica que
combineoscamposdacultura,economia, história, biologia, geografia,meioambiente,cidadania.Para
tanto, vale estar atento para as demais funções (especialmente a
emotiva e a poética).

Anote

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)

Umaembalagemdeperfumepode se transformar em suporte interessante para estudo de época, para uma investigação sobre costumes da sociedade.
É importante introduzir uma reflexãosobreaéticaearesponsabilidade social das empresas na apresentação do produto a seus consumidores. Para tanto, serve, por
exemplo,umdebatecomasseguintes perguntas: 1) as informações
contidasnaembalagemcorrespondem ao produto colocado à venda?
2) existe sinal de manipulação de
dadospara induzir o cliente a comprar do produto?
Tal exercício servirá de suporte
para uma análise interpretativa e
crítica a ser acrescida num segundo relatório de trabalho dos grupos.Dessaforma,aatividadechega
aofinal,favorecendoummétodológico de registro, organização das
percepções e observações críticas,
que sempre exige comparação de
dados de acordo com critérios que
os alunos, com o auxílio do professor, irão formulando.
MULTIPLICANDO
Todootrabalhodeinterpretação dos estudantes pode ser
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DIVULGAÇÃO

PAPEL DO EDUCADOR
Afunçãodoprofessor-educomunicador 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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Inscriçõesabertas
parareforçoescolar

Teatroinglêsbusca
escolasbrasileiras

Cinemaeducativoé
opçãoparaescolas

OInstitutoHenfilrecebeaté
16demarçoasinscrições
paraoProgramadeReforço
Escolar,quetemoobjetivode
complementaraformaçãode
alunosdoEnsinoMédiomatriculadosnaredepúblicadeensinoda
GrandeSãoPaulo.Quemfor
aprovadoteráaulasdesegundaà
sexta-feira,das7h30às12h50,
alémdeplantõesdedúvidase
aulasextracurriculares.Informações:www.institutohenfil.org

Estãoabertasasinscrições
paraoConexões,projeto
educativodeteatrovoltadoàsescolaspúblicaseprivadas,frutode
parceriaentreCulturaInglesa,BritishCouncil,ColégioSãoLuís,NationalTheatreeTeatro–Escola
CéliaHelena.Asescolasselecionadasparticiparãodeworkshopsde
imersão,encontroscomosautoresdostextos,queculminarãona
MostraConexõesdeTeatro,em
novembro.(www.conexoes.org.br)

PormeiodoprojetoEscola
daRedeCinemark,asescolaspúblicaseparticularespodem
convidarseusalunosparaassistir
aosfilmesHappyFeet–OPingüim,
DeuaLoucanaChapeuzinho,O
BichovaiPegar,OAnoemQue
MeusPaisSaíram
deFériaseUma
VerdadeInconvenienteapreços
reduzidos
(R$2,50eR$3).

Mostragratuitadefotosfeitasporestudantes
ArevistaNovaEscola,que
pormeiodosite(www.novaescola.org.br)publicaasaulas
doJT,eoInstitutoVivoinauguramamostra“EuVioMundo”,no
dia6/3,noEspaçoCulturalVivo.

Aexposiçãotrazfotostiradaspor
alunosdaEEEstherFrankelSampaio,ZonaLeste,edaEEJoséRibeiroGuimarães,MogidasCruzes.
Funcionamento:das9hàs20h,de
segundaàsexta,até6/5.

Oprofessordeve
inovarsuaprática
comrecursoscapazes
deestimularumaprendizadodinâmicoeinterativoaosalunos”,
ELIANEMIRAGLIA,NCE-USP
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