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CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO: ESTUDAR E CRIAR TEXTOS REAIS  

  
Yandara Virginia Ribeiro Costa Moreira 

 

7º ano do Ensino Fundamental 

 

Campus Engenho Novo II 

 

 
 

Apresentação:  

O Projeto ensejou estudar o uso dos verbos no modo imperativo em vários gêneros textuais, como 

manuais de instrução, receitas culinárias, etiquetas de roupa, anúncios publicitários e campanhas de 

conscientização, com foco e aprofundamento neste último.  

Foi proposto aos alunos que criassem cartazes de uma campanha de conscientização, cujo público-alvo 

fosse a própria comunidade escolar e o objetivo principal fosse incentivar o consumo sustentável de vários 

recursos usados na escola. Os alunos deveriam pesquisar as causas de desperdício (de água, de materiais 

de escritório e energia elétrica, por exemplo), coletando dados junto a setores administrativos, 

principalmente Prefeitura, Setor de Finanças e Direção Administrativa, que pudessem oferecer informações 

oficiais sobre as receitas e as despesas relacionadas a esses materiais e recursos diversos.   

Os cartazes dos alunos ocuparam locais do campus estrategicamente escolhidos, sobretudo pelo seu 

conteúdo. Por exemplo, um cartaz sobre desperdício de papel higiênico foi colado no banheiro do prédio 

principal, enquanto os que apontavam para necessidade de economia de energia foram afixados em 

vários ambientes, mas sempre próximos a interruptores de luz ou de ar condicionado. 

 

Objetivo Geral:   

Compreender as características fundamentais do gênero textual campanha de conscientização, 

entre as quais se destacou o uso de verbos no modo imperativo. O projeto permitiu, ainda, apresentar, em 

linhas gerais, a organização administrativa da instituição – ao escutarem o termo “Prefeitura”, muitos 

alunos de sétimo ano acreditavam haver alusão à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e não ao setor 

do campus Engenho Novo II responsável pela manutenção do funcionamento adequado da infraestrutura 

da escola. Além disso, a escrita foi concebida como ato de linguagem, com objetivos claros e dirigida a 

leitores reais. Os alunos produziram textos, portanto, não artificiais, não exclusivamente feitos para a 

avaliação do professor; funcionais, relacionados ao ambiente escolar no qual estão inseridos; e 

formalmente adequados, por respeitar aspectos importantes da superfície do texto, como a disposição de 

informações de modo a evitar que o cartaz se tornasse inespecífico ou infantilizado.  

 

Objetivos Específicos:   

 Compreender as características fundamentais do gênero textual campanha de conscientização. 
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 Apresentar, em linhas gerais, a organização administrativa dos campi do Colégio Pedro II. 

 Instruir, em linhas gerais, a respeito de processos burocráticos conduzidos pelos funcionários 

técnicos, como aquisição de bens e pagamentos de contas às concessionárias de serviços 

essenciais. 

 Desenvolver habilidades de escrita textual, a partir das etapas de planejamento, execução e 

revisão dessa escrita. 

 Produzir textos para leitores reais da comunidade escolar. 

 

Recursos utilizados:  

 Datashow adequado para exibição de slides. 

 Slides. 

 Panfletos oficiais de campanha de conscientização sobre aedes aegypti, produzido por Secretaria 

de Saúde. 

 Material didático impresso. 

 Folhas ou cartazes, em tamanho A3, como suporte da campanha de conscientização. 

 Auxílio dos funcionários da Prefeitura, do Setor de Finanças, da Direção Administrativa e 

Pedagógica na disponibilização de dados para a pesquisa prévia dos alunos sobre receitas e 

despesas básicas do campus.  

 Auxílio dos alunos de PIBID Português-Literaturas da UFRJ e dos discentes de estágio regular da UFRJ.  

 

Passo a passo:  

 As aulas sobre modo verbal imperativo em gêneros textuais diversos priorizaram o uso de textos 

autênticos, apresentados aos alunos, portanto, na sua configuração física original, conforme circulam nos 

meios sociais. Analisaram-se manuais de instrução de eletrodomésticos, saquinhos de vômito da empresa 

de aviação GOL com instruções de uso, etiquetas de roupa. Réplicas de anúncios publicitários também 

foram objeto de estudo, reproduzidas em slides e no material didático impresso. Às campanhas de 

conscientização dedicou-se tempo maior, inicialmente, averiguando as características recorrentes do 

gênero – como o uso de verbos no imperativo e de frases de impacto; a presença de imagens ou 

ilustrações; a identificação do autor em geral por meio de logomarca; entre outras –, e, posteriormente, 

sistematizando perguntas em material didático impresso, respondidas por escrito como resultado às 

interações entre alunos e professora.  

 Esse convívio mais aprofundado e reiterado com o gênero textual propiciou a apresentação da 

proposta de escrita aos alunos, que deveriam dividir-se em grupo e criar uma campanha de 

conscientização com o objetivo de educar a comunidade escolar a controlar gastos. Os grupos 

escolheram apenas um recurso para abordar: o consumo de energia elétrica; ou água; ou materiais de 

limpeza; ou de higiene; ou de escritório; ou a conservação os equipamentos e bens permanentes. 

Recomendou-se a consulta sobretudo aos funcionários técnicos da Prefeitura do campus ou do Setor de 

Finanças, uma vez que eles poderiam oferecer informações concretas e oficiais sobre como os materiais, 

bens e serviços são adquiridos ou contratados para manter a escola. A campanha, afinal, precisaria estar 

relacionada a necessidades reais de economia. Dessa consulta, os alunos apresentaram, em folha 

separada, as suas fontes de pesquisa e mostraram como planejaram o cartaz, registrando o assunto da 

campanha, o público-alvo, os dados numéricos coletados. Notou-se, nessa etapa, a importância de os 

alunos reconhecerem a função desses setores administrativos. Para muitos, foi a primeira vez que se 

desviaram de sua rotina entre pátio e sala de aula para observar onde os técnicos trabalham (“onde fica 

a Prefeitura?” foi uma pergunta frequente) e compreender a lógica necessariamente burocrática de 

funcionamento de uma instituição pública, que em muito difere da lógica doméstica com a qual os alunos 

têm mais ou menos familiaridade. Como a procura pelos técnicos ocorreu reiteradas vezes, o chefe do 

Setor de Finanças do campus, Linderson de Lima Rangel, foi convidado a visitar uma aula de Português em 

cada turma e expor a todos os alunos as principais tarefas e demandas do setor. Cifras altas em dinheiro, 

expostas em planilhas por Linderson, foram vistas com muita surpresa e interesse pelos alunos, que 

formularam vários questionamentos.  

 Os grupos, por fim, planejaram e reescreveram a campanha em rascunhos. Após prazo combinado 

previamente para entrega dos cartazes em sua feição final, apresentaram oralmente, em sala de aula, 

como construíram o cartaz, quais foram os objetivos da campanha e as fontes de pesquisa usadas e ainda 

sugeriram onde o cartaz deveria ser estrategicamente exposto, conforme o tema.  Por exemplo, se a 

campanha abordasse o desperdício de folhas de papel ofício, o grupo poderia afixar o cartaz em uma 

parede próxima à Reprografia.   

 

Tempo de duração: 

Um trimestre. 

  


