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Com o objetivo de aumentar a criticidade dos alunos da 8as séries de um colégio da rede privada de Maringá,
de discutir um tema polêmico como o “Trabalho Infantil” e exercitar a leitura crítica de textos verbos-visuais,
trabalhou-se o referido tema durante duas aulas com o auxílio de dois textos publicitários. Primeiramente,
pediu-se aos alunos informações e opiniões sobre o tema, as quais foram registradas no quadro a fim de serem
retomadas quando necessário, opiniões as quais se diversificaram. Na seqüência, apresentou-se a transparência
de um texto verbo-visual, cópia de uma publicidade com a personagem Cinderela, sem mostrar a legenda. Esse
procedimento tinha a finalidade de reunir informações sobre a ilustração. A produção de sentidos deu-se a
partir de estímulos visuais e verbais, com questionamentos como: do que se tratava; quem era a personagem; o
que ela estava fazendo; como era a história da Cinderela, e muitas outras questões que renderam uma grande
participação dos alunos. Prossegui-se a aula apresentando uma nova transparência, que abordava o trabalho
infantil doméstico. Em resposta ao questionamento dos professores, os alunos reconheceram a imagem que se
tratava de uma campanha publicitária, veiculada tanto no rádio quanto na TV, que mostrava a exploração do
trabalho infantil doméstico. Somente depois disso, apresentou-se a legenda do primeiro texto verbo-visual, a
relação da imagem de contos de fadas com um texto tão “real e chocante” surpreendeu os alunos. No entanto,
baseando-se nas discussões feitas anteriormente sobre o conto de fadas, eles puderam perceber uma
proximidade temática e classificaram o texto verbo-visual como uma versão moderna do conto. Na seqüência,
apresentou-se a legenda do segundo anúncio publicitário fornecendo mais informações e argumentos para que
a discussão continuasse. Por fim, retomou-se as opiniões iniciais sobre Trabalho Infantil com os alunos, de
forma que, evidenciou-se o aumento da criticidade deles.
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