
 

 

PLANO DE AULA: Ler, ver, sentir, interagir 
Como a propaganda explora o conceito de diversidade e tolerância para 
alavancar o consumo? 

Eixo EducaMídia:  
Ler 

Habilidade:  
Análise crítica de mídia:  
Realizar, de forma habitual, a leitura 
reflexiva de textos de mídia em 
qualquer formato.  

Tópicos:  
● Exploração do tema da 

tolerância e da diversidade 
em peças publicitárias 
audiovisuais; 

● Diversidade racial e de 
gênero nos relacionamentos;  

● O fenômeno da viralização 
(introdutório - 
aprofundamento possível em 
outra aula) 

Habilidades BNCC:  
(EM13LP44) 
Campo Jornalístico-Midiático: 
Analisar formas contemporâneas de 
publicidade em contexto digital 
(advergame, anúncios em vídeos, 
social advertising, unboxing, 
narrativa mercadológica, entre 
outras), e peças de campanhas 
publicitárias e políticas (cartazes, 
folhetos, anúncios, propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingles etc.), 
identificando valores e 
representações de situações, grupos 
e configurações sociais veiculadas, 
desconstruindo estereótipos, 
destacando estratégias de 
engajamento e viralização e 
explicando os mecanismos de 
persuasão utilizados e os efeitos de 
sentido provocados pelas escolhas 
feitas em termos de elementos e 
recursos linguístico-discursivos, 
imagéticos, sonoros, gestuais e 
espaciais, entre outros. 

Segmento:  
1° ao 3° ano - Ensino Médio 

Duração sugerida:  
30 minutos 

 
OBJETIVOS 
Alunos do EM refletem sobre o impacto da comunicação das marcas no 
comportamento de consumidores por meio da análise crítica de 2 peças 
audiovisuais (vídeos) de campanhas publicitárias que exploram o tema da 
diversidade racial e de gênero nos relacionamentos amorosos.  
 
Alunos do EM aprofundam seu entendimento do fenômeno da viralização por 
meio da análise crítica de duas mídias diferentes, refletindo sobre as 
diferentes características, pontos fortes e linguagens de uma peça gráfica 
(infográfico) e um audiovisual (vídeo). 



  ATIVAÇÃO [5’ - 10’] “Ih! Viralizou!”  

- Em grupos de 4-5, peça que os alunos selecionem um exemplo de 
algum conteúdo digital que viralizou na internet. Eles podem utilizar 
os próprios celulares ou podem simplesmente conversar sobre 
conteúdos que eles se lembrem ou tenham acessado anteriormente. 

- Instrua os grupos a refletir e discutir a seguinte pergunta: por que o 
conteúdo que vocês selecionaram viralizou? 

- Convide um membro de cada grupo para compartilhar brevemente a 
mídia selecionada pelo grupo e um motivo discutido para que tenha 
viralizado. 

- OPCIONAL: Num poster, capture os motivos que cada grupo 
compartilhou. (Você poderá voltar ao poster numa aula posterior em 
que aprofunde a discussão sobre viralização. Veja sugestões na 
seção PARA EXPLORAR MAIS no final desse documento.) 

 
DESENVOLVIMENTO 

MÍDIAS EXPLORADAS:  
Campanhas Publicitárias Dia dos Namorados 2015 e 2019  
(Produto: Egeo; marca: Boticário)  

- Explique que os grupos agora assistirão dois vídeos que viralizaram 
na internet. Não entre em detalhes explicativos sobre as mídias nesse 
momento. Somente diga que após assistirem cada um dos vídeos, 
eles deverão se engajar em uma tarefa de reflexão estruturada. 

- Reflexão estruturada para o primeiro vídeo: Matriz VEJO, PENSO, 
IMAGINO.  

- Distribua ou projete a Matriz VPI (os alunos podem usar uma folha 
em branco) e explique que na primeira coluna, é importante que eles 
se atenham a descrever o que eles vêem, deixando a interpretação do 
que eles viram para a segunda coluna.  

- Explique que isso parece ser óbvio, mas que não é algo fácil de se 
fazer! Desafie seus alunos a realmente tentar separar o que eles 
vêem (factual e descritivo) do que eles interpretam do que viram (juízo 
de valor baseado em crenças e visões de mundo). Esse é um exercício 
de pensamento crítico. 

- Alunos assistem o primeiro vídeo (campanha de 2015) e preenchem a 
matriz INDIVIDUALMENTE. Diga que eles terão somente 3 minutos 
para essa etapa.  

- Passados os 3 minutos, instrua seus alunos a compartilhar suas 
matrizes com o grupo em uma breve discussão. 

- No quadro, ou num poster de papel, conduza a construção de uma 
Matriz VPI que capture as principais ideias do grupo como um todo, 
convidando diferentes alunos para a discussão.   

- Explique que para o segundo vídeo, os alunos vão se engajar numa 
estrutura de reflexão um pouco mais apurada (por meio da Matriz de 

https://youtu.be/p4b8BMnolDI
https://youtu.be/kuzHC6_LRIg
https://drive.google.com/file/d/14BqfKMU6OcoqAqpZxaLP0lB1hqhLxZLW/view?usp=sharing
https://youtu.be/p4b8BMnolDI
https://drive.google.com/open?id=14BqfKMU6OcoqAqpZxaLP0lB1hqhLxZLW


Análise Midiática) 
- Alunos assistem o segundo vídeo.  
- Agora distribua os cartões com as perguntas para análise (Matriz de 

Análise Midiática). Um membro do grupo distribui todas as cartas 
entre os membros do grupo, como num jogo de baralho. 

- Cada aluno conduzirá a discussão de reflexão utilizando suas cartas 
com o grupo. Grupos discutem todas as cartas. Circule entre os 
grupos, monitorando e participando pontualmente de momentos das 
discussões. 

- Projete a Matriz de Análise Midiática (slide) e faça o fechamento 
convidando voluntários a compartilhar as reflexões do grupo sobre os 
cartões/aspectos da matriz.  

  
FECHAMENTO 

Para o fechamento, peça que os alunos formem uma frase sobre o tema da 
diversidade na propaganda seguindo o estímulo: 

“Antes da aula de hoje, eu achava/pensava/sentia que…. , mas depois da aula 
de hoje… eu passei a achar/pensar/sentir que… 

Se possível, convide a turma para se levantar num grande círculo para que 
todos os alunos digam sua frase para o grupo grande. 

  MATERIAIS PARA A AULA 
- Slides para a aula 
- Vídeo Campanha 2015 (incorporado nos slides) 
- Vídeo Campanha 2019 (incorporado nos slides) 
- Matriz Vejo Penso Imagino 
- Entenda a matriz Vejo Penso Imagino 
- Cartões Matriz Análise Midiática 

  PARA EXPLORAR MAIS  
 
Aprofunde no tema de viralização explorando ESSE BLOG POST e o VÍDEO 
disponível nele, propondo uma comparação entre as características de cada 
mídia e linguagem (escrita e audiovisual). 
 
Acesse e explore o conteúdo DESSA COLEÇÃO. Você encontrará exemplos 
de conteúdos que viralizaram na internet que você pode usar nessa aula de 
aprofundamento do tema de viralização. 
 
O conceito de viralização pode ser explorado nos componentes curriculares 
de Sociologia, Ciências ou Biologia, além da dimensão de cultura digital 
inserido em Linguagens. 

  Criado por [seu nome] para www.educamidia.org.br 
Todos os materiais disponíveis sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) 
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