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RESUMO 
 

 

 

 

Este projeto visou registrar a experiência de planejamento, de produção e de 

distribuição do podcasts para serem usados como recurso de apoio no processo 

de ensino-aprendizagem de disciplinas de cursos presenciais de graduação 

universitária. Após o seu uso, foi aplicada uma pesquisa qualitativa junto aos 

alunos voluntários para obter as impressões sobre a experiência de uso dos 

áudios para estudar o conteúdo que seria cobrado na prova intermediária. 

Utilizou-se como base do desenvolvimento do projeto a perspectiva de três 

dimensões comunicacionais de um processo de ensino-aprendizagem: o 

público-alvo, o conteúdo e o meio utilizado. O conhecimento sobre o aluno no 

contexto social e histórico no qual vive revela uma geração de "nativos digitais", 

que possui uma relação de consumo de informações e de aprendizagem 

mediada pela Internet. Esse ponto de partida influi no âmbito do conteúdo, que 

foi elaborado, a partir do objetivo proposto pelo Plano de Ensino, uma forma 

criativa de se revisar os temas da disciplina numa linguagem adequada ao 

público alvo, ao meio utilizado e aos propósitos do curso: o formato podcast. 

Com a aplicação da pesquisa qualitativa fechou-se o ciclo comunicativo-

educacional do processo envolvido, estudando-se a fonte, a mensagem e o 

destinatário, com feedback dos alunos sobre suas experiências. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 A sociedade digital e o nativo digital no ambiente de sala de aula 
 

O avanço da tecnologia transforma o comportamento das novas gerações e 

estimula a demanda por atualização das abordagens metodológicas para os 

programas de ensino e aprendizagem. As recentes plataformas midiáticas 

acabam por desenvolver em seus usuários novas habilidades e/ou 

competências, emergindo novas literacias – conjunto de capacidade de 

processamento de informações – que são fruto de novas lógicas e semânticas. 

A dualidade emissor e receptor que caracterizou o século vinte dá lugar a um 

jogo de linguagens, no qual o produtor e consumidor da mensagem, por 

intermédio da prática interativa em hipertextos, multimidias, wikis, blogs, entre 

outros, assume a figura do prosumer (TOFLER, 1980), facilitado pelo ambiente 

de transversalidade que as TICs oferecem. 

 

Segundo Tapscott (1999) a geração baby boomer, nascida entre 1946 e 1964 foi 

a primeira a ter seu comportamento influenciado pelo avanço dos meios de 

comunicação televisiva – som e imagem recebidos em casa –, na medida que 

pôde acompanhar programas de entretenimento, noticiários e acontecimentos 

históricos, por vezes em tempo real, em seus lares. A geração X, aquela que 

nasceu após a geração baby boomer (incluindo os nascidos até o ano de 1980), 

além de incorporar a televisão como um aparato de seu cotidiano, conheceu o 

computador e a Internet. As gerações seguintes, a Y e especialmente a Z, 

convivem com a realidade da comunicação eletrônica digital dominada pela 

Internet desde a infância. Chamados de millennials ou nativos digitais, essas 

pessoas já nasceram mergulhadas nas TICs, absorvendo facilmente as 

alterações tecnológicas às quais são expostos em velocidades exponenciais. 

 

Veen e Vrackking (2009) estudam as modificações no comportamento, 

aprendizagem e formas de produção e compartilhamento de conhecimento na 

geração que tinha de 2 a 20 anos em 2000. Eles denominam essa geração de 

hommo zappiens. Para os autores, o hommo zappiens processa ativamente as 

informações, aprende de forma não-linear e não tem na escola o centro de suas 
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atenções. Diferentemente de seus pais, por viverem num universo plural de 

videogames, canais de TV, aplicativos, blogs, redes sociais, entre outros meios, 

tendem a buscar referências e a fazer pesquisas sobre temas de seus interesses 

nesse ambiente muito mais do que em publicações tradicionais e oficiais (livros, 

revistas, relatórios). Uma rede colaborativa de troca de informações construída 

por usuários da Internet alimenta uma cadeia de produção e divulgação de 

conteúdos que é compartilhado por todos.  

 

A tecnologia para essa geração deixa de ser um apêndice do corpo como foi 

para as gerações anteriores e passa a ser uma extensão do próprio corpo na 

medida que a incorporação do manuseio de aparatos tecnológicos lhe dá 

mobilidade e desprendimento, como é o caso do uso dos smartphones. Essa 

nova lógica é caracterizada pela crescente convergência das mídias e conteúdos 

e cria formas de comunicação específicas que não se limitam aos seus suportes 

gerando capacidades perceptivas distintas das apresentadas pelas gerações 

anteriores. 

 

À medida que o hommo zappiens incorpora símbolos e ícones para manusear 

informações, desenvolve um tipo de pensamento “por imagem”. Ao “zapear” 

núcleos específicos de informações na busca de conhecimento que faça sentido 

para ele, desenvolve habilidades colaborativas e intensifica o trabalho em rede. 

Para Passarelli e Junqueira (2012) a base da sociedade em rede é proporcional 

à capacidade de comunicação e interação pelos usuários das TICs, as quais 

podem ter alcance planetário, de acordo com Utsunomiya e Reis (2013, p.44): 

…sobretudo a Internet, através principalmente dos meios de comunicação 

bidirecionais (sites de relacionamento como o Facebook e de mensagens 

instantâneas como o Twitter) e blogs, que são “mensagens para o mundo”.   

 

Consequentemente, se antes, a literacia se referia mais à capacidade de leitura 

e compreensão de informações textuais, a geração atual tende a desenvolver 

habilidades para interagir e selecionar, de forma multimidiática, conteúdo 

produzido e consumido nas telas de TV, games, computador com acesso à 

Internet e, principalmente, celulares inteligentes, que atendem às suas 

demandas de interação não-linear. O hábito de execução de multitarefas se 
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reflete no processo de aprendizagem e aponta o desafio metodológico no qual a 

educação se encontra. 

 

 

2. PROBLEMA, OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 
 
2.1 Problema de pesquisa 
 

Que variáveis comunicacionais podem tornar a transmissão de conteúdo de 

aulas em formato podcast numa forma efetiva de apoio ao estudante de um curso 

graduação presencial? 

 
 
2.2 Objetivo 
 
Apresentar observações e recomendações para auxiliar o docente a planejar e 

a produzir podcasts para utilizá-los como recurso pedagógico de apoio no 

processo de ensino/aprendizagem de seus alunos.  

 

 

2.3 Justificativas 
 
A configuração da sociedade contemporânea numa sociedade essencialmente 

calcada na informação e na interação digital, vislumbrada já há vinte anos por 

Nicholas Negroponte como uma “sociedade digital” (NEGROPONTE, 1995) e 

que se relaciona em estruturas rizomáticas por estar conectada numa 

“sociedade em rede” conforme teoriza Castells (CASTELLS, 1999), desenvolveu 

peculiaridades nas relações sociais – as de ensino-aprendizagem aí incluídas – 

que desafiam os especialistas em educação. A sociedade digital, conectada em 

rede, permite uma convergência dos meios de comunicação, sobretudo os 

digitais, criando uma “cultura hipermidiática” convergente e transversal, que 

subverte uma lógica unidirecional e monopolista dos meios de comunicação 

tradicionais anteriores ao advento da era digital (JENKINS, 2008). Frente a esse 

cenário, a geração do milênio – jovens que estão hoje na universidade e são 
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denominados de “nativos digitais” – não conhecem um mundo sem a mediação 

da Internet e são ávidos consumidores de novidades tecnológicas relacionais (as 

diversas redes sociais – Facebook, Instagram, Snapchat por exemplo). 

Instituições de ensino têm explorado recursos da Internet como o moodle, os 

podcasts, blogues etc. Isso se deve, em grande medida, ao comportamento de 

de consumo de mensagens e de produtos culturais dos jovens de hoje. Esta é 

uma “geração conectada” de “nativos digitais” ou “millennials”. Este projeto de 

uso de podcasts como material pedagógico de apoio a conteúdos ministrados 

em cursos presenciais justifica-se pelos seguintes fatores: 

• Há uma sub-utilização da linguagem oral no processo de ensino-

aprendizagem fora da sala de aula. Privilegia-se a linguagem verbal 

escrita – leitura – e imagética – imagens e vídeos, deixando-se de explorar 

o potencial do recurso auditivo, como o podcast. 

• A linguagem radiofônica – de onde se origina os podcastas – ainda é 

bastante apreciada por todas as faixas etárias e classes sociais, fato 

comprovado pela diversidade disponível de programas de rádio que 

tratam de diversos assuntos para os mais variados tipos de pessoas.  

• A produção de podcasts é bastante simples, superando-se em facilidade 

a de conteúdo áudio-visual, como telas de power point ou filmes. 

• O conhecimento obtido nesse projeto de pesquisa poderá ser útil na 

elaboração de estratégias de formatação de diversos cursos idealizados 

na modalidade de EaD.  

 
 
2.4 Hipótese 
 
O estudo do uso de podcasts como recurso de apoio no processo de ensino-

aprendizagem num contexto de uma disciplina presencial teórica ofertada no 

ensino superior do tema pode ser analisada em três dimensões 

comunicacionais: o público-alvo, o conteúdo e o meio utilizado.  

• No estudo do público-alvo, conhecer o aluno no contexto social e histórico 

no qual vive é importante para o desenvolvimento dos podcasts. 
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• No âmbito do conteúdo, conhecer os objetivos propostos pelo Plano de 

Ensino e elaborar uma forma criativa de se revisar os temas da disciplina 

numa linguagem adequada ao público alvo, ao meio utilizado e aos 

propósitos do curso permite a elaboração de uma mensagem que produza 

os efeitos desejados. 

• Na perspectiva de meio utilizado, dominar o modo de distribuição e 

acesso aos podcasts produzidos permite finalizar um processo 

comunicativo-educacional satisfatório. 

 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1. Recursos de apoio no processo de ensino aprendizagem  
 

A prática docente engloba muitos desafios e o maior deles, nos últimos tempos, 

talvez seja acompanhar as constantes e velozes transformações pelas quais a 

sociedade vem passando desde o início do século XX. Partindo-se do 

pressuposto de que o conhecimento adquirido ou por adquirir precisa dialogar 

com o repertório do discente – com o seu conhecimento prévio, conhecimento 

de mundo e aprendizados feitos ao sabor das práticas vigentes na sociedade – 

torna-se clara a necessidade da prática docente de estar em sintonia com os 

elementos que a juventude, ávida pelo novo, incorpora rapidamente.1  

 

Este projeto propôs uma experiência de práticas comunicativas e cognitivas 

contemporâneas proporcionadas pela posse de aparelhos que tornam a 

presença do áudio uma constante na vida social. Os smartphones equipados 

com fones de ouvido, conectados à Internet, permitem o contato contínuo com 

mensagens digitais de áudio e de vídeo. Os computadores conectados à rede 

                                            
1  Já Popper, em seu Conhecimento objetivo (1975), apontava para a necessidade de que consideremos o 
a existência de conhecimento prévio para a aquisição de novos conhecimentos, pois a ideia de uma tábula 
rasa é absurda. Posteriormente, a divulgação dos conceitos peircianos na semiótica ressaltaram a 
importância do que mais tarde se chamaria repertório, através da presença do fator extra-textual sob a 
designação de referente ou objeto como componente sígnico inerente a toda e qualquer comunicação. 
Sem a consideração de um referente comum entre os que se comunicam, não há como efetuar-se a 
comunicação (PEIRCE, 1977). 
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internacional de computadores tornam o acesso aos áudios ali disponibilizados 

uma facilidade e um hábito. Os jovens escutam mensagens todo o tempo, o que 

pode ser facilmente verificado nas ruas, nos transportes públicos e também no 

ambiente escolar de todos os níveis. Juntamente com suas canções favoritas, 

acessadas por meio de plataformas musicais, forma parte de sua rotina a 

audição de arquivos em canais de áudio da internet: os podcasts. Segundo 

pesquisa realizada em 20142, a média de idade dos ouvintes de podcasts é de 

25 anos e a maioria o faz por computador ou smartphone regularmente – média 

de 8 horas semanais – geralmente, enquanto executa outras tarefas. A facilidade 

de produção e o seu baixo custo tornam os podcasts cada vez mais presentes 

na vida dos jovens. 

 

Os arquivos de áudio também estão igualmente presentes na educação, devido, 

entre outras coisas, às diversas vantagens de acesso acima mencionadas e à 

simplicidade de sua produção. Em instituições de ensino superior estrangeiras e 

em programas de treinamento, o uso de podcasts é constante para diversas 

finalidades.3 A ampliação de seu emprego como recurso de ensino talvez se 

deva, no entanto, sobretudo à sintonia que proporciona com os modos de 

comunicação atuais, na chamada Era Cibernética. Segundo Santaella, uma das 

principais características de tal era pode ser resumida com a expressão “a 

cultura do acesso” (SANTAELLA, 2003, p. 28), isto é, comunicação on demand 

com grande empoderamento do receptor sobre o conteúdo da comunicação – 

escolhido e acessado por ele – assim como sobre onde ou quando recebê-lo, 

além das possibilidades de resposta ou comentário sobre o que foi comunicado. 

O uso de podcasts permite, então, uma comunicação nos moldes da cultura em 

que se encontra imerso os alunos da universidade, caracterizados como geração 

millennial e hommo zappiens, já mencionados anteriormente. Os arquivos de 

áudio digitais na educação podem, assim, afinar-se com as dinâmicas habituais 

de interação e cognição do corpo discente, significando uma possibilidade de 

superação de descompassos naturais entre os conhecimentos prévios, 

                                            
2 Trata-se da PodPesquisa 2014, a terceira edição da pesquisa nacional sobre a audiência de podcasts 
cujos resultados estão disponíveis on-line em http://www.podpesquisa.com.br/2014/resultado. Não 
houve pesquisa posterior. 
3 Veja-se para tal o mencionado por ROY, Ashok K. & ROY, Priya A. (2007, p 480) sobre os usos 
do PodCast em colleges e universidades dos EUA. 

http://www.podpesquisa.com.br/2014/resultado
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ancorados a práticas de comunicação antigas, e as indagações atuais que 

projetam o futuro. 

 

A presença de podcasts na educação, contudo, não está isenta de obstáculos. 

A pesquisa anteriormente mencionada destaca que a prática vigente de 

consumo de podcasts envolve, em 83,3% dos casos, conteúdos de 

entretenimento. Isso significa que uma plataforma cibernética e um modo de 

comunicação afinado com as maneiras de interação do momento podem não 

garantir interesse e adesão dos alunos, pois ainda lhes será estranho o gênero 

em que se molda o conteúdo. A identificação do gênero na comunicação é de 

fundamental importância, pois, nas palavras de Marcuschi: 
 

“os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente ligados à 

vida cultural e social. Fruto do trabalho coletivo, os gêneros contribuem 

para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São 

entidades sócio-discursivas e forma de ação social incontornáveis em 

qualquer situação comunicativa.” (MARCUSCHI, 2002, p. 19) 

 

Deste modo, parte da interação comunicativa e consequentes resultados de 

cognição estarão vinculados à identificação do gênero textual. Numa concepção 

sociointeracionista da linguagem, como a desencadeada pelas reflexões de 

Bakhtin, todo gênero textual terá implicações discursivas que envolvem os 

participantes da chamada cena discursiva, com inevitável identificação da 

intenção comunicativa e suas reações no contato com os enunciados (BAKHTIN, 

1997). 

 

Um gênero textual como o podcasts, vinculado ao discurso de entretenimento, 

quando associado a uma intenção comunicativa que lhe é normalmente 

estranha, como a didática, pode causar frustração no receptor devido à 

expectativa não confirmada de diversão. Assim, o acesso ao conteúdo seria 

sucedido de provável rejeição ou redirecionado para uma percepção 

condicionada a uma obrigação, como frequentemente ocorre com componentes 

programáticos escolares. 

 

Ainda com Marcuschi, vemos, no entanto, que 
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mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações 

humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são 

instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. 

Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, 

dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e 

atividades sócio-culturais, bem como na relação com inovações 

tecnológicas... (MARCUSCHI, 2002, p. 19) 

 

Desta forma, um gênero pode ser adaptado para uma nova função discursiva, 

sem descaracterizar-se completamente. Ou seja, pode manter sua intenção 

comunicativa de entretenimento e a ela agregar novos elementos como os 

didáticos. Podemos entender, com isso, que se dará uma adaptação ou 

modulação do gênero pré-existente ou que irá ocorrer o surgimento de um novo 

gênero. Não é nosso propósito aqui fazer uma reflexão teórica para defini-lo. 

Interessa-nos destacar antes o hibridismo do material almejado, com elementos 

tanto de entretenimento como didáticos.  

 

A transformação de um gênero é um processo constante na dinâmica da 

comunicação social. Charges e quadrinhos, por exemplo, fundiram-se para a 

criação da tirinha de jornal com elementos de entretenimento e informação4; 

chats e debates mesclaram-se para o surgimento dos fóruns digitais com 

características de bate-papo e argumentação sobre um tema específico5. Nossa 

proposta de mesclar entretenimento e didática ocasionou ponderação acerca 

das transformações necessárias para alcançar esse objetivo. 

 

A maioria dos podcasts consumidos se ocupa da produção de entretenimento, 

como no caso de conteúdos de humor, ou falam sobre entretenimento, como no 

caso de comentários sobre futebol e cinema. Pareceu-nos difícil a manutenção 

do componente entretenimento sob a forma de comentários e mantivemos a 

proposta de produção de conteúdo com humor, em grau atenuado, como 

convém, em se tratando do contexto acadêmico. 

                                            
4 Veja-se sobre isso o trabalho de Marcos Nicolau (2010), em que remonta às origens da tirinha. 
5 Veja-se a respeito, reflexão sobre o e-gênero fórum, de Anelilde Lima (2010), que discute as suas 
caraterísticas híbridas. 
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A cultura do acesso, como já mencionado, dispõe da existência de interesse 

prévio à demanda de comunicação no mundo digital. Quando lidamos com 

conteúdo didático, descontados os casos em que o aluno já possui motivação 

própria a respeito dos assuntos ensinados, geralmente nos deparemos com a 

necessidade de despertar o interesse discente pelo conteúdo das aulas. Com 

esse intuito, decidimos agregar o componente narrativo aos podcasts, também 

associado a gêneros de entretenimento, como uma forma a mais também de 

manter essa característica, mesmo em se tratando de uma produção destinada 

à aplicação pedagógica. 

 

A relação dos destinatários com mensagens narrativas é ancestral e essencial. 

Sabemos que comunidades primitivas já usavam um contador de histórias para 

transmitir ensinamentos à tribo e manter as tradições. Nancy Huston eleva a 

presença das narrativas em nossas vidas a um nível substancial. Em A espécie 

fabuladora argumenta que narrar, fabular ou tecer ficções é algo essencial aos 

seres humanos e, na verdade, aquilo que nos faz humanos, pois para 

compreendermos nossa realidade e a nós mesmos precisamos engatar ações e 

dispor relações de causa e efeito como quem produz enredos, transformando a 

nós mesmos e aos outros em personagens (HUSTON, 2008). 

 

Se a narrativa nos ajuda a compreender o que somos e aquilo com que nos 

deparamos, há formas narrativas que, em especial, podem nos ser úteis para o 

trabalho pedagógico. Uma das formas mais bem-sucedidas de manutenção do 

interesse do receptor dm mensagens narrativas, é o gênero literário folhetim, 

historicamente marcado pelo seu surgimento no século XIX e absorvido pelo 

aparecimento de novos meios de comunicação6 como o rádio (novelas de rádio), 

a televisão (telenovelas e séries) e, mais recentemente, a plataforma digital 

chamada Netflix (séries). 

 

 

                                            
6 Para uma história do Folhetim, com descrição de suas características em épocas diferentes, conferir 
MEYER, 1996. 
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3.2 Podcasts como recurso de ensino 
 

O termo podcast foi utilizado por Adam Curry em 2004 a partir da abreviatura 

das palavras “public on demand” e broadcast. Trata-se de um sistema de 

disponibilização de arquivo de áudio através da Internet que pode ser acessado 

por qualquer pessoa (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2007). Essa 

tecnologia surgiu quando Curry (DJ da MTV) e Dave Winer (criador de software) 

criaram um programa que permitia descarregar automaticamente transmissões 

de rádio na Internet diretamente para os seus iPods.  

 

Os podcasts se parecem com os tradicionais programas de rádios, mas seu 

ambiente é o meio digital e seu modo de distribuição se dá por “assinatura”, isto 

é, as pessoas cadastradas recebem diretamente os arquivos em seus aparelhos 

(feed). Por isso usualmente o termo podcast, já tem se referido ao formato e/ou 

linguagem empregado num arquivo de áudio com diversas finalidades.  

 

Os podcast têm sido utilizados em contextos educacionais pois confere 

mobilidade e flexibilidade para as aulas, além de poder ser facilmente produzido. 

Seu uso traz diferentes possibilidades no processo de ensino e aprendizagem e 

devido as suas características, podendo ir ao encontro às expectativas da 

geração millenial no que se refere ao modo de consumir e produzir informações.  

 

Em Portugal, um projeto realizado por Moura e Carvalho em 2003 denominado 

“Em Discurso Directo I” e “Discurso Directo II” tinha por objetivo utilizar podcasts 

numa disciplina de Literatura Portuguesa para ajudar alunos com dificuldades de 

aprendizagem, como os estudantes de cursos noturnos, que chegavam 

desmotivados à sala de aula, ou para alunos com um alto índice de faltas. Foram 

gravados uma centena de episódios sobre História da Literatura Portuguesa 

(Barroco, Romantismo, Realismo e Modernismo) e constatou-se que mais de 

três mil downloads dos referidos podcasts foram realizados por milhares 

pessoas, demonstrando uma grande aceitação por parte de seus usuários. 

(MOURA E CARVALHO, 2006). 
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Nos EUA, o uso de podcasts como recurso na área de ensino também se faz 

presente nas principais universidades norte-americanas como na UC Berkeley e 

Stanford, que já oferecem cursos completos via podcast. As instituições de 

ensino disponibilizam os conteúdos digitais no site da universidade ou na 

plataforma iTunes da Apple (STOCK, 2007). 

 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
4.1 Produção de podcasts: o roteiro e a produção  
 

Um conteúdo de apoio a uma disciplina, por exemplo, apresentado no formato 

podcast, necessita ser projetado com critério. É necessário escrever um roteiro 

adequado para atingir os objetivos educacionais da gravação em áudio para 

que este atenda às expectativas nele depositadas. Nesse percurso de escrita 

do roteiro devem ser consideradas algumas questões sobre o material a ser 

produzido, as quais podem ser sintetizadas nas seguintes perguntas:  

• Por que falar? Qual o objetivo do podcast. 

• Para que falar? Qual o efeito que se quer produzir no ouvinte.  

• O que falar? Qual o conteúdo a ser passado. 

• Em que ordem falar? Qual a melhor sequência para se passar o 

conteúdo. 

• Como falar? Qual estratégias e recursos utilizar para fixar a atenção.  

• Para quem falar? Quais as características e expectativas do ouvinte. 

 

O podcast, mesmo aquele que é simplesmente narrado, precisa ser planejado 

e roteirizado. Trabalha-se, portanto com um texto escrito que será lido, 

dramatizado ou construído a partir de uma entrevista, por exemplo. Ele pode 

adotar as formas mais variadas dependendo de sua proposta e concepção: 

pode ser uma entrevista, uma discussão em grupo, uma crônica do dia-a-dia, 

uma dramatização de um episódio etc. 

 

Ao pensar num conteúdo amplo a ser abordado no projeto, é necessário 

programar quantos “blocos” (“episódios” ou “capítulos”) será necessário 
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produzir, cuidando para manter uma unidade temática e identitária entre eles, 

a fim de se definir como uma “série” única. Isso é elaborado a partir dos 

objetivos, dos recursos e do público alvo. 

 
Definido essa parte conceitual do podcast, a segunda etapa é decidir o tipo de 

serviço que irá hospedar o podcast (no caso deste projeto, o conteúdo foi 

disponibilizado para download e cópia em pendrive).  É importante ter certeza 

de que a proposta do projeto está de acordo com a plataforma tecnológica a 

ser usada. A terceira etapa, é a confecção do roteiro para o programa. 

Paralelamente faz-se a seleção de elementos como: músicas, vinheta, efeitos 

especiais, bordões etc. Dessa forma concebe-se os roteiros para o programa. A 

quarta etapa é gravação das locuções, das narrativas, das entrevistas e/ou das 

discussões. Depois procede-se, na quinta etapa, à edição do programa, 

montando-se o material num único arquivo e transformando-o no formato final 

de arquivo, geralmente MP3. Finalmente, na sexta etapa, o material é 

disponibilizado na plataforma de distribuição escolhida. Uma sétima etapa seria 

a apropriação e utilização do arquivo de áudio por parte do usuário. 

 
 
4.2 Etapas de planejamento e produção dos podcasts 
 

Foram estabelecidas as seguintes etapas para o desenvolvimento do projeto 

• Definição do escopo dos podcasts e sua amplitude  

• Seleção da disciplina 

• Seleção do conteúdo a ser desenvolvido a partir dos Planos de Ensino  

• Roteirização dos conteúdos: decisões de forma 

• Produção: gravação e processo de adaptação dos roteiros 

• Disponibilização dos podcasts antes da aplicação da avaliação 

 

1. Definição do escopo dos podcasts e sua amplitude  

Foi definido que os podcasts serviriam como recurso para ajudar a relembrar o 

conteúdo de um tópico de conteúdo do Plano de Ensino da disciplina. Eles não 

abrangeriam o semestre inteiro, mas apenas parte dele até a primeira prova para 
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obtenção da nota intermediária. O uso do podcasts seria opcional, portanto, seu 

uso não estaria ligado à aprendizagem de um conteúdo proposto, mas sim, à 

sua fixação. Eles foram disponibilizados na semana das avaliações 

intermediárias para servir como recurso de “lembrança” do conteúdo. O não uso 

do material não influenciou na dinâmica de aprendizagem normalmente 

proposto. As professoras Cristine Fickelscherer de Mattos e Silvia Cristina Copia 

Carrilho Martins, pesquisadoras e participantes deste projeto usaram suas 

turmas como voluntárias para neste projeto. 

 

2. Seleção da disciplina 

Foram selecionadas duas disciplinas da graduação de dois cursos diferentes do 

Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie:  

a) “Lógica e Argumentação”, ofertada no 4º semestre do Curso de Jornalismo 

pela professora Cristine Fickelscherer de Mattos. 

b)  “Linguagem Verbal”, ministrada no 1º semestre do Curso de Publicidade e 

Propaganda pela professora Silvia Cristina Copia Carrilho Martins. 

As duas disciplinas são de caráter teórico, cujo aprendizado possibilita análise e 

interpretação de textos e ideias e abrangem dois objetivos gerais:  

1) Aprendizagem de conceitos, nomenclaturas e categorias 

2) Capacitação para análise, identificação de categorias e aplicação dos 

conceitos apresentados.  

 

3. Seleção do conteúdo a ser desenvolvido a partir dos Planos de Ensino 

Foram consultados a ementa e os objetivos do Plano de Ensino do componente 

curricular (disciplina) “Lógica e Argumentação” (Anexo 1), ofertada no quarto 

semestre do curso de Jornalismo e, a partir do Plano de Aulas (Anexo 2) foram 

levantados os tópicos cobrados na primeira avaliação intermediária da disciplina. 

Portanto os temas dos podcasts explorados nessa disciplina são: 

• A persuasão e a retórica  

• Retórica, Dialética e Lógica 

• A Retórica aristotélica - Técnicas de persuasão 

 

O roteiro para podcasts da disciplina “Linguagem Verbal” seguiu o mesmo 

percurso (Anexos 3 e 4), com a seleção dos seguintes temas: 
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• Língua, linguagem e fala 

• Variações linguísticas 

• Funções da Linguagem 

 

4. Roteirização dos conteúdos: decisões de forma e conteúdo 

A partir dos conteúdos programáticos selecionados foram idealizados os 

podcasts. As professoras da disciplina elaboraram os textos que foram apreciados 

por toda a equipe, que auxiliou na consolidação dos roteiros. Em ambas as 

disciplinas, dentre alguns formatos possíveis (Narração, Entrevista, Bate-Papo e 

Dramatização) optou-se pelo formato “Dramatização”, por este ser mais lúdico e 

melhor se encaixar no perfil e no contexto do estudante universitário em início de 

curso. Como a proposta de ser um recurso de uso opcional e voluntário do aluno, 

o formato “dramatização” poderia despertar mais curiosidade e, 

consequentemente, estimularia uma maior adesão. O tempo médio de 3 a 5 

minutos foi estabelecido para servir de base a todos os podcasts, pois pretendeu-

se disponibilizar o material para ser consultado várias vezes durante uma viagem 

de ônibus de 30 minutos, por exemplo, ou poder ouvir a série inteira nesse 

mesmo percurso. Também foi estabelecido o número cinco a seis “episódios”.  

 

O argumento dos roteiros das duas disciplinas é centrado em um grupo de 

alunos que se reúnem na cantina em dias sucessivos para estudar às vésperas 

da avaliação. O roteiro, como forma narrativa, permitiria a adaptação ao meio 

auditivo e digital, além de propiciar um trabalho de aproximação aos alunos, 

através da criação de personagens que possuíssem características de 

comportamento e linguagem próximos às suas. Os modos típicos do folhetim – 

com cortes nos pontos culminantes da história e ganchos para a retomada e a 

conexão entre as partes, despertariam curiosidade pela continuação da narrativa, 

ajudariam a fixar e perceber a relação entre os itens, além de possibilitar 

transmissões em pequenas partes, evitando mensagens longas e cansativas. Na 

medida do possível, foram introduzidos elementos típicos das relações 

folhetinescas como amores não correspondidos e ciúmes entre os personagens. 

Assim, atrelados aos conteúdos das disciplinas, os elementos narrativos 

instigariam a curiosidade pela continuação da história e manteriam o interesse 

pelas mensagens, permitindo a continuidade da apreensão do material didático. 
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A presença de fatores narrativo-folhetinescos possui ainda uma vantagem 

adicional: fornece-nos um elemento de sedução capaz de concentrar a atenção, 

notadamente dispersa nas mensagens exclusivamente auditivas e, no caso dos 

podcasts, atestadamente secundária, já que, em sua grande maioria, os ouvintes 

estão executando outras atividades enquanto ouvem.7 

 

Se como afirmam os teóricos, a comunicação só se efetua na presença de 

proximidade criada por repertório comum entre emissor e receptor (JAKOBSON, 

1985), e se um dos obstáculos à boa comunicação e consequente cognição na 

prática docente é a defasagem de repertórios entre professores e alunos, os 

podcasts podem fornecer um meio habitual de comunicação no universo 

discente e a narração-folhetinesca pode trazer proximidade e envolvimento ao 

pontuar o referencial jovem através do comportamento e da linguagem dos 

personagens cujas ações estão dispostas por meio de recursos de sedução 

(cortes estratégicos, ganchos e retomadas).  

 

Um esboço dos roteiros foi escrito pelas professoras das disciplinas, que além 

de dominarem o conteúdo, estavam ministrando as aulas e conheciam os alunos 

público-alvo que seriam usuários dos podcasts. Esses roteiros foram lidos pela 

equipe e mudanças foram sugeridas, como adequação de linguagem, sugestões 

para melhorar o enredo e deixar mais explícito e claro os conteúdos. Nesse 

processo, ensaios foram realizados com leitura dramatizada dos textos e 

gravações para cronometragem e ajustes. Os roteiros foram reescritos e 

disponibilizados para gravação final. Todos os “episódios” têm uma “introdução” 

comum em todos os “programas”, que apresenta o tópico a ser apresentado. 

 

5. Produção: gravação e processo de adaptação dos roteiros 

As gravações dos “episódios” de ambas as disciplinas foram realizadas no estúdio 

de rádio do Centro de Comunicação e Letras da UPM entre os dias 30 de agosto 

e 29 de setembro 2016 no período da tarde. Nove voluntários, alunos do 2º ao 8º 

                                            
7 Segundo a Podpesquisa, de 2014, 55, 94% ouve podcasts enquanto executa tarefas que não requerem 
dedicação (ônibus, academia etc.) e 15,22% o faz enquanto executa tarefas que requerem dedicação. 
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semestres dos cursos de Letras, Jornalismos, Publicidade e Propaganda 

emprestaram suas vozes aos personagens nas gravações. Elas foram dirigidas 

pelo pelo mestrando Fernando Luis Berlezzi e acompanhadas pelo aluno bolsista 

Enrico Bonini e pela professora Silvia Cristina Martins (ela participou somente das 

gravações dos podcasts da disciplina que ela ministrava), integrantes da equipe 

do projeto. Os roteiros completos estão disponíveis no final deste volume 

(Apêndices 1 e 2). Os Quadros 1 e 2, apresentados a seguir, sintetizam os 

conteúdos dos episódios dos podcasts das duas disciplinas. 

 

Síntese dos conteúdos dos podcasts da disciplina “Lógica e Argumentação” 

Episódio 1 Retórica clássica – contraste entre lógica / dialética / retórica 
Episódio 2 Os estudos da argumentação – gêneros deliberativo / judiciário / epidítico 
Episódio 3 O texto argumentativo; parágrafos argumentativos – dispositivo, exórdio e narração 
Episódio 4 O texto argumentativo; parágrafos argumentativos; dispositivo, provas, digressão e epílogo 
Episódio 5 O texto argumentativo; construção textual – técnica de provas: ethos, pathos e logos 

Quadro 1 

 

Síntese dos conteúdos dos podcasts da disciplina “Linguagem Verbal” 

Episódio 1 Preconceito linguístico 
Episódio 2 Ironia, politicamente correto e ethos 
Episódio 3 Ethos, Pathos, Logos 
Episódio 4 Funções da linguagem: expressiva, conativa, metalinguística 
Episódio 5 Funções da linguagem: poética, referencial, fática 

Quadro 2 

 

Foi realizada uma reunião inicial com os alunos voluntários para apresentação 

do projeto na qual os roteiros foram distribuídos e os personagens foram 

atribuídos aos integrantes. Alguns ensaios foram feitos pela equipe antes das 

gravações, para que os alunos se familiarizassem com os roteiros, os 

personagens e as falas. Esses ensaios apontaram algumas questões de texto a 

ser resolvidas e o roteiro foi reescrito algumas vezes mesmo durante o processo 

de gravação quando era constatado que o texto necessitava de adaptação para 

comunicar melhor as ideias propostas. Dessa forma, alguns alunos puderam 

participar da construção do produto final, opinando e sugerindo mudanças para 
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a melhoria dos podcasts. Os roteiros da disciplina “Linguagem Verbal” foram os 

que receberam maiores modificações ao longo das gravações, sempre contando 

com a supervisão da professora que ministrava o componente curricular. Após o 

processo de gravação, todo o material foi editado até se chegar ao formato de 

arquivo que seriam disponibilizados aos alunos: os podcasts.  

 

6. Disponibilização dos podcasts antes da aplicação da avaliação  

Alguns dias antes da primeira avaliação intermediária das disciplinas que iria 

avaliar o aprendizado do conteúdo ministrado aos alunos, estes foram instruídos 

a respeito da proposta do projeto de ouvir os podcasts para ajudar a relembrar o 

conteúdo dado. Os arquivos foram disponibilizados na plataforma Moodle para 

download, na área da disciplina. A grande maioria dos alunos baixou os arquivos 

para ouvir antes da prova. A prova intermediária da disciplina “Linguagem 

Verbal” foi aplicada no dia 4 de outubro de 2016. A prova teve dez questões 

abertas (Apêndice 3) e a classe, composta por quatorze alunos, teve sete 

presentes. A avaliação da disciplina “Lógica e Argumentação” foi realizada pela 

turma D no dia 3 de outubro de 2016, contando com a presença de 59 pessoas, 

de um total de 60 alunos (Apêndice 4). 

 

 

5. APLICAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AOS ALUNOS 
  
5.1. Pesquisa sobre a impressão do uso de podcasts na disciplina  
 

Uma semana após a prova, foi feita uma pesquisa junto aos alunos para obter 

impressões da experiência do uso de podcasts para auxiliar no estudo do 

conteúdo que seria cobrado na avaliação. Foi aplicado um questionário 

estruturado, não-disfarçado, para ser auto-preenchido voluntariamente pelos 

alunos. O formulário era composto em sua maior parte por perguntas abertas 

(Apêndice 5) e não exigia a identificação do respondente. A participação na 

pesquisa era opcional e poderia ser feita de forma anônima.  

 

5.1.1 Sobre a disciplina “Linguagem Verbal”, obteve-se os seguintes resultados: 

• Cinco respondentes, das sete pessoas que fizeram a prova 
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• Os 5 alunos que responderam afirmaram ter escutado todos os podcasts 

• Sobre quando e onde os alunos escutaram os podcasts: 

o 3 alunos escutaram no dia da avaliação na sala de aula 

o 1 aluno escutou 4 dias antes em casa 

o 1 aluno escutou 1 dia antes em casa e no dia da prova 

o 4 alunos escutaram apenas 1 vez 

o 1 escutou mais de 1 vez 

 

• Sobre a proposta de disponibilização dos podcasts 

o Os 5 afirmaram ter compreendido 

 

• Questão “Ouvir os podcasts foi útil para você? Por que?” 

o Os 5 responderam afirmativamente. Um deles escreveu:  
Sim, através da conversa, eu prestei mais atenção e ficou mais fácil gravar as 

diferentes figuras de linguagem 

 

• Questão: “Você gostou dessa forma de auxílio ao estudo? Por que?” 

o Os 5 responderam afirmativamente:  
... o áudio reforça a matéria antes de uma prova. 

... pois fixa mais na cabeça. 

... por ser mais prática e rápida 

... é simples e fácil, você pode escutar onde (quiser) e (em) qualquer hora que quiser 

e é rápido, não vai ocupar muito tempo do seu dia 

 

• Questão: “Você tem comentários sobre duração, conteúdo, forma etc.?” 

o Alguns comentários:  
Duração é rápida e o conteúdo, muito bom e de uma forma diferente 

Bom tempo de duração 

Boa duração 

Achei que podia ser mais resumido, ou seja, mais rápido 

 

• Questão: “Que sugestões você tem para melhorar essa proposta?” 

o Apenas uma pessoa respondeu: 
Esclarecer melhor o intuito de uso dos podcasts, para que outras pessoas se 

interessem. 
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5.1.2 A pesquisa na disciplina “Lógica e argumentação”, obteve os seguintes dados: 

• 48 respondentes, das 59 pessoas que fizeram a prova 

• 7 alunos afirmaram não ter ouvido os podcasts 

• Dos 12 alunos que afirmaram ter escutado somente alguns dos podcasts 

o 6 afirmaram terem escutado o mesmo podcast mais de uma vez 

• Dos 29 alunos que afirmaram ter escutado todos os podcasts 

o 13 afirmaram terem escutado o mesmo podcast mais de uma vez 

 

• Sobre quando e onde os alunos escutaram os podcasts: 

o A maioria dos alunos ouviu em casa, no computador, na véspera da prova 

o Quatro alunos ouviram no celular e no IPod em casa 

o Três alunos ouviram no laboratório de informática no Mackenzie 

o Três alunos ouviram no Mackenzie no celular  

o Três alunos ouviram em casa e no Mackenzie  

o Poucos ouviram com muita antecedência (vários dias antes) 

o Ninguém escutou durante o deslocamento na cidade 

 

• Sobre a proposta de disponibilização dos podcasts 

o Todas as 41 pessoas afirmaram ter compreendido e aprovado a proposta: 
...foi muito útil 

...foi muito produtivo 

...gostei bastante da forma que foi feito 

...ficou tudo mais claro e me lembrei das explicações da professora... 

Mesmo tirando uma nota ruim na prova, eu entendi tudo do podcast, o problema e 

que deu branco na prova... 

...serviu como um material de revisão mais interativa. 

...achei interessante, inclusivo, porque ajuda a relembrar o que estudamos... 

...acredito que o objetivo foi atingido com sucesso, pois foi eficiente na revisão 

...a proposta criou um formato mais dinâmico e jovem para compreender o conteúdo 

dado em aula para revisar tudo antes da prova. 

...é uma maneira diferente e inovadora de se estudar, que pode ajudar muitos alunos 

...particularmente gostei muito. Achei uma maneira mais informal e prática de 

absorver o conteúdo 

...torna a matéria mais leve... 
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o Uma pessoa entendeu e aprovou a proposta, mas não gostou da linguagem 

do programa: 
... a proposta poderia ter sido melhor trabalhada. O formato podcast é excelente 

para tornar o estudo mais atrativo, mas a linguagem dos podcasts não me 

agradou. 

 

• Sobre pergunta “Ouvir os podcasts foi útil para você? Por que?” 

o 32 pessoas afirmaram que foi útil. Destacamos alguns comentários: 
A linguagem dos podcasts foi bem clara e a dinâmica divertida, tornando o assunto 

mais fácil. 

Eu entendi melhor a matéria e ajudou a refrescar a memória antes da prova. 

... eu tenho mais facilidade de gravar a matéria quando a escuto. 

Eu acredito que memorizo melhor quando ouço. Ouvir de forma mais leve um 

conteúdo me deixou mais tranquila antes da prova. 

Porque o conteúdo estava resumido de forma mais dinâmica, o que facilitou o meu 

entendimento. 

Consegui revisar e compreender melhor o que eu havia aprendido de forma rápida 

e que não é cansativa 

Ouvir a matéria é muito bom para entender a matéria do que apenas ler. 

...ajudou a estudar e lembrar das explicações da professora durante a aula. Eu 

escutava e lia os slides da aula ao mesmo tempo e tudo ia ficando mais claro. 

Ouvir é mais didático que reler ou reescrever e também mais divertido. 

O entendimento foi associado à diversão e descontração. 

Foi uma maneira fácil e clara de entender o conteúdo da prova 

...ajudaram a sintetizar os conteúdos e entender os conceitos de uma maneira mais 

clara e simplificada 

...é mais fácil de assimilar o conteúdo de maneira não tradicional e descontraída 

o 8 pessoas afirmaram que foi “muito útil”: 
...foi muito útil pois me ajudou a esclarecer um conteúdo dado em sala... 

...muito. Por algum motivo eu sinto muito sono nas aulas de segunda-feira e então 

eu não prestei muito atenção na aula... 

...me ajudou muito a revista e relembrar os conteúdos dados... 

...muito ... (pois me ajudou a) compreender partes do conteúdo que eu tinha dúvida 

sem precisar ir atrás de falar com a professora 

...muito, pois esclareceu melhor as minhas dúvidas. 

Muito. Consegui entender melhor e de maneira mais simples o conteúdo de forma 

descontraída. Serviu com um bom complemento da aula. 

Extremamente útil pois auxiliou na compreensão e fixação do conteúdo. 
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Foi muito útil pois a linguagem usada facilitou no entendimento da matéria e também 

os exemplos foram ótimos. 

o Uma disse que foi “um pouco útil”: 
...Os podcasts possuem o conteúdo da aula, mas falta mais seriedade e 

profissionalismo 
 

• Sobre pergunta “Você gostou dessa forma de auxílio ao estudo? Por que?” 

o 40 pessoas afirmaram que foi sim. Destacamos alguns comentários 
Dessa forma fica mais fácil para entender o conteúdo. 

...é uma forma mais fácil de aprender. 

...serve como complemento para aquilo em que estávamos com dúvida. 

...foi uma maneira mais descontraída de estudar. 

...é uma forma completa e pode ser escutada em qualquer lugar. 

É uma forma mais rápida de estudar para prova utilizando uma linguagem coloquial 

e, consequentemente, mais fácil para entender 

Gostei dessa forma de auxílio ao estudo pois foge do formato tradicional de estudos, 

sendo dinâmico e claro para revisar o conteúdo de aula. 

...é uma maneira clara, objetiva de fácil entendimento e bastante didática. Além de 

pode ser ouvir os podcasts em todo lugar, podendo ser no transporte público, 

andando, comendo etc. 

...é uma forma mais simples de entendimento, além dos podcasts serem de fácil 

acesso por meio do computador ou celular 

...tenho mais facilidade de aprender quando estou ouvindo do que quando estou 

lendo. 

o Uma pessoa que gostou dessa forma de auxílio, no entanto, destacou: 
...mas em partes acredito que não seja suficiente pois não sana todas as dúvidas. 

 

o E outra pessoa fez a seguinte ressalva: 
É uma coisa nova para mim, não estou muito acostuma da com esse método de 

estudo pois aprendo mais escrevendo do que escutando. Mas pode ser que 

muitas outras pessoas se dêem bem com esse método. 

 

• Sobre pergunta “Você tem comentários sobre duração, conteúdo, forma etc.” 

o 25 pessoas responderam esse tópico, e quase todos aprovaram o tempo e 

a forma. Houve alguns comentários a respeito de locução, sugestão sobre 

o enredo (uma pessoa sugeriu simplificar, outra, tornar mais sofisticado), 

uma pessoa sugeriu abordar mais conteúdos. 
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• Sobre pergunta “Que sugestões você tem para melhorar essa proposta?” 

o 22 pessoas responderam esse tópico, a maioria aprovando a iniciativa e 

solicitando que outras disciplinas adotem essa proposta. Duas pessoas 

sugeriram disponibilizar os aúdios com mais antecedência. Três pessoas 

deram a sugestão de ter mais conteúdo e exemplos. Duas pessoas 

sugeriram um roteiro com menos brincadeiras. Selecionamos alguns 

comentários: 
Gostei bastante da proposta, acho que todo o conteúdo da matéria pode ser 

explorado com até mais detalhes. 

Mais podcasts! 

Mais áudios! 

Continuar com podcasts! 

Acho que poderiam ser feitos mais vezes para várias matérias. 

...disponibilizar esse tipo de formato para todas as matérias, pois está ótimo como 

foi feito. 

...Seria legal fazer uma espécie de quis/teste para as pessoas testarem seus 

conhecimentos da matéria. 

 

 

6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
6.1 Análises e reflexões sobre a aceitação dos podcasts 
 
A leitura e análise das respostas dos formulários trazem algumas informações 

importantes para os pesquisadores. O fato da disciplina “Linguagem Verbal” ter 

tido um número pequeno de alunos talvez tenha influenciado nas manifestações 

sobre a experiência de uso dos podcasts na pesquisa realizada. Já na disciplina 

“Lógica e Argumentação” a adesão dos alunos ao uso dos áudios e a aceitação 

do formato foram muito grandes. Todos os participantes eram voluntários e 

compreenderam os objetivos de serem disponibilizados os podcasts aos alunos. 

Não houve dúvidas quanto à finalidade da proposta e a adesão foi livre e 

opcional. Da mesma forma, o preenchimento das respostas dos questionários 

também era voluntário e não influenciava na nota nem no processo de ensino-

aprendizagem. O entusiasmo geral das respostas com relação a avaliação da 
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experiência demonstra um engajamento e aprovação do recurso proposto. A 

análise das respostas nos permite obter algumas conclusões. 

 

6.1.1 Podcasts ajudam no processo de ensino-aprendizagem 

Nos dois grupos de alunos os podcasts foram considerados um recurso útil para 

auxiliar na fixação e mesmo na compreensão dos conteúdos dados. Mas além 

de ajudar a “fixar o conteúdo” e a “tirar dúvidas” os relatos trazem à tona uma 

função importante identificada na pesquisa: a de ajudar a “entender” e 

“compreender” o conteúdo. Essas são funções de ensino-aprendizagem e 

muitos alunos declararam que os podcasts ajudaram nesse processo, embora 

não tenham sido concebidos para isso. Esse fato nos faz refletir sobre o potencial 

desse recurso no ensino para os alunos da geração millennial, sobretudo se 

associarmos à segunda constatação da pesquisa, apresentada a seguir. 

 

6.1.2 Os podcasts são um formato de aprendizagem efetivo para o público-alvo 

“Divertido”, “tranquilo”, “rápido”, “atrativo”, “não-cansativo”, “claro”, “simples” e 

“prático” são adjetivos empregados pelos alunos para qualificar a experiência e a 

validade do uso dos podcasts para estudo antes da prova. O caráter “lúdico” é 

atrativo à geração millennials e o acesso e consumo de conteúdo acadêmico 

através do áudio pôde ser assim avaliado pela proposta de formato dos episódios: 

a dramatização. Todos os usuários que se sentiram motivados para usar os 

podcasts não se desapontaram com a proposta. Todos elogiaram a iniciativa e 

reconheceram que seu desempenho no estudo e na avaliação foram influenciados 

positivamente pelo uso dos podcasts. No entanto, a maioria ouviu os episódios 

apenas uma vez e na véspera ou no dia da avaliação. Apesar da possibilidade de 

consumo dos áudios em mobilidade nenhum dos alunos fez uso deles em 

movimento. Escutaram-nos em casa, no momento de estudo. Alguns usaram os 

apontamentos para estudar e um ou outro acessou o áudio simultaneamente ao 

momento em que lia os slides, e um bom número de alunos estudou 

exclusivamente com os podcasts. Os procedimentos para se estudar um conteúdo 

para uma prova ainda são tradicionais: estudar em casa (ou na universidade) às 

vésperas – o no dia – da avaliação. Como os áudios foram disponibilizados na 

semana da prova, os alunos utilizaram-nos principalmente para estudar antes da 

avaliação, mas identificaram o potencial de uso de podcasts no apoio ao processo 
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de aprendizagem. Alguns alunos mencionaram a facilidade de aprendizagem e de 

retenção de conteúdos produzidos em áudio, considerados superiores, por alguns, 

ao método de estudo de leitura e visualização. O modo de disponibilização e de 

consumo foi mencionado como sendo positivo por um número de alunos. O uso 

de podcasts, como recurso de apoio ao ensino presencial, portanto, demonstrou 

ser efetivo, na percepção dos alunos. 

 

6.1.3 Relação da produção com a aprovação dos usuários 

Um aspecto fundamental que não foi muito mencionado pelos alunos foi a 

produção. No entanto, ela é importante dois aspectos: o da ausência de críticas à 

qualidade de gravação, da falta de menção à dificuldade de se entender os 

enredos e o da inexistência de questões relacionadas ao conjunto dos programas. 

O fato de não serem mencionados falhas ou defeitos deve-se à um planejamento 

cuidadoso de roteiro e um processo de gravação em estúdio. As “histórias” eram 

o pretexto para que o conteúdo fosse relembrado. Daí a importância de se ter um 

roteiro estruturado e bem escrito – que se encaixava no elogiado tempo de 

duração e que ajudou na aceitação dos programas. A produção de um bom 

programa de áudio depende de um roteiro bem escrito pelo professor/roteirista e 

do domínio do assunto a ser dramatizado. A direção dos atores na produção dos 

programas e a edição final cuidadosa também contribuíram para não haver críticas 

quando à qualidade sonora, a compreensão das temáticas e do caráter lúdico e 

agradável dos podcasts. A produção de programas de áudio exige planejamento 

e cuidados criteriosos, mas os custos, o tempo e as dificuldades de produção são 

muito inferiores aos de produção de vídeo, por exemplo. Por esse motivo deve-se 

considerar as vantagens e o potencial dessa plataforma para o ensino presencial 

e também para o ensino a distância.  

 

6.1.4 A experiência de uso dos podcasts provocou entusiasmo 

A maioria das respostas apresentou um grande entusiasmo com relação à 

experiência. Algumas pessoas solicitaram que se usasse mais podcasts na 

disciplina, que se abordasse outros assuntos e inclusive que seu uso se 

estendesse para outras disciplinas. Houve pouquíssimas críticas direcionadas a 

pequenos detalhes ou opinião. O consenso foi de que o uso de podcasts como 
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recurso de apoio para ensino de disciplinas presenciais é amplamente aceito e 

demandado.  

 

 
6.2 Reflexões sobre o processo de produção de podcasts 
 
Além da constatação do impacto potencial positivo do uso de podcasts no ensino 

de disciplinas teóricas, não somente para a fixação de conteúdos, mas também 

para se tirar dúvidas e fornecer maior compreensão de certos tópicos – uma vez 

que há grande aceitação para se explorar a plataforma de áudio como meio de 

transmissão de informações e de conhecimento – é importante relatar algumas 

impressões sobre o processo de produção desses materiais. 

 

Conforme foi relatado anteriormente, a seleção de conteúdo a partir do Plano de 

Ensino e do Plano de Aulas e sua roteirização e gravação são parte de um 

processo de planejamento que foi conduzido pela equipe de professores e alunos 

envolvidos neste projeto. Algumas lições que foram aprendidas nesse percurso: 

 

6.2.1 O processo de planejamento segundo a perspectiva comunicacional 

O planejamento dos podcasts teve uma preocupação pedagógica de se fornecer 

um recurso para auxiliar num processo diferenciado de revisão de conteúdo para 

prova. Procurou-se atingir esse objetivo a partir da seguinte tríade comunicacional:  

• o conteúdo a ser transmitido,  

• o público a ser alcançado e  

• o meio a ser utilizado.  

 

Conhecer profundamente cada etapa desse modelo foi fundamental para se 

obter um “produto” que encontrou grande aceitação. Uma boa ideia mal realizada 

poderia ter encontrado outra receptividade por parte dos alunos.  

• O conteúdo precisou ser “simplificado”, “repetido”, “exemplificado” num 

roteiro que levou em consideração o tempo curto (cerca de 5 minutos) 

para se contar uma história. O conteúdo da mensagem foi, portanto, foi 

uma “teoria” contada numa “história” de forma inteligente. A produção do 

roteiro, portanto, foi um dos grandes desafios enfrentados pela equipe.  
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• O conhecimento do público-alvo foi de extrema importância para se 

produzir uma mensagem que encontrasse empatia e fosse acolhida pela 

geração millennial, hommo zappiens, conectada, apressada, superficial. 

• Conhecer as características e potencialidades do meio – o podcast – 

também é fundamental para extrair o máximo de suas características. 

Apesar de ter sido usada a plataforma Moodle para distribuição desse 

conteúdo, a possiblidade de se fazer assinatura através de aplicativos que 

descarreguem automaticamente o conteúdo nos smartphones pode ser 

uma etapa natural e importante no desenvolvimento desta proposta. 

 

6.2.2 A gestão da produção do projeto comunicacional 

Além do planejamento dos podcasts, a condução do processo de produção, ou 

melhor o domínio de sua gestão também é importante para otimizar o processo, 

tornando mais eficiente a produção dos episódios. A demanda por ter acesso a 

mais podcasts, expressa por diversas pessoas na pesquisa, demonstra que é 

necessário se fazer uma gestão adequada para a entrega do que é solicitado. 

Essa gestão compreende: 

• Identificar falhas e corrigir roteiros segundo a perspectiva do diretor de arte 

• Treinar e dirigir os narradores (quando a proposta for dramatização) 

• Conduzir as gravações para serem feitas em tempo adequado 

• Fazer as finalizações garantindo a qualidade final do programa 

• Providenciar a disponibilização efetiva na plataforma escolhida 

 

Apesar da gravação ter sido realizada em estúdio e a edição final numa mesa de 

edição profissional, todas essas etapas podem ser realizadas com um microfone 

digital amador com qualidade e um software de edição de som gratuito rodando 

num computador pessoal. Qualquer pessoa minimamente instruída nesses 

procedimentos poderá, em tese, produzir programas de áudio de qualidade. 

 

6.2.3 Impressões da equipe 

Os pesquisadores envolvidos no projeto participaram de todas essas etapas e, 

ao término do experimento – após terem feito as pesquisas, produzido os 

roteiros, feito as gravações e distribuído os áudios – sentiram-se extremamente 
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realizados por terem sido capazes de terem produzido programas de qualidade 

que cumpriram seus objetivos. O retorno dos alunos obtido através dos 

questionários consolidou as convicções e os sentimentos de que a proposta foi 

cumprida com êxito.  

 

 
6.3 Avaliação geral do projeto e considerações finais 
 

Os podcasts são um recurso extraordinário a ser explorado no processo de 

ensino-aprendizagem num contexto de uma disciplina presencial teórica ofertada 

no ensino superior.  

 

A equipe de pesquisadores realizou um levantamento do contexto social e 

histórico para localizar o uso de podcasts pelos nativos digitais, a geração atual 

de alunos que frequentam o ambiente universitário. O desafio de se apresentar 

disciplinas teóricas aos millennials hommo zappiens para fundamentar conceitos 

que ajudem a classificar e analisar fenômenos de modo “simples”, “fácil” e “leve” 

pressupõe não apenas dominar um conhecimento, mas saber traduzi-lo de forma 

eficiente a um público específico, sem perda de conteúdo. Como educadores e 

comunicólogos que somos, esse desafio tornou-se uma questão primordial no 

desenvolvimento deste projeto. 

 

A equipe pôde desenvolver na prática o desafio de se escrever roteiros que – de 

forma lúdica, através de narrativas – tivessem um conteúdo teórico que poderia 

ser relembrado (ou “compreendido”) através do uso de um conjunto de programas 

de áudio gravados, os podcasts. Duas disciplinas, de dois cursos distintos, 

“Linguagem Verbal”, ministrado aos alunos de 1º semestre do curso de 

Publicidade e Propaganda, e “Lógica e Argumentação”, dada aos alunos de 

jornalismo do 4º semestre foram escolhidas para que o projeto pudesse ser 

realizado. Foram disponibilizados uma série de programa de áudios (5 episódios 

de 5 minutos mais ou menos) para cada disciplina, alguns dias antes de uma prova 

de verificação de aprendizagem de conteúdo previamente dado. Decisões de 

roteiro foram tomadas e as narrativas foram escritas, testadas, criticadas e 

reescritas. Os episódios foram gravados com alunos voluntários, dirigidos por um 
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técnico, integrante do grupo de pesquisa, que exerceu o papel de diretor de 

gravação. O material foi editado e disponibilizado aos alunos, que o utilizaram de 

forma também voluntária antes de realizar as provas intermediárias da disciplina 

que cursavam. Uma pesquisa – também de caráter voluntário – foi realizada uma 

semana após a prova, para se avaliar a aceitação da proposta e para se obter 

impressões úteis para compreensão do desempenho do projeto.  

 

Os resultados obtidos pela pesquisa junto aos alunos foram extremamente 

animadores, pois a aceitação da proposta foi enorme. Não foi medido o impacto 

do uso dos podcasts no desempenho efetivo para as provas, mas as 

manifestações positivas dos alunos acerca das possibilidades de seu uso de 

forma corriqueira e mesmo em outras disciplinas foram muito significativas. 

Constatou-se, ao final, que há grande interesse por parte dos alunos para se 

utilizar esse recurso para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Uma constatação obtida através das respostas da pesquisa é a de que os 

podcasts serviram não apenas para “relembrar” o conteúdo, mas para “entender” 

o que havia sido apresentado nas aulas presenciais, tornando o assunto 

ministrado “mais claro”. Dessa forma, fica aberta para futuros estudos a 

possibilidade de se utilizar os áudios com esse objetivo – de complementar o 

processo de ensino-aprendizagem iniciado na aula de aula – obtendo-se, assim, 

resultados mais efetivos nos objetivos propostos. 

 

Seria oportuno ressaltar que o sucesso da proposta de uso de podcasts em 

disciplinas teóricas dependerá sempre dos objetivos do componente curricular, do 

conteúdo a ser ministrado e do perfil dos alunos. O formato “dramatização” obteve 

grande aceitação por parte de alunos dos cursos de Publicidade e Jornalismo. É 

possível que outros formatos tivessem maior ou menos aceitação. A adequação 

do formato dos podcasts (narrativo, entrevista, dramatização) dependerá sempre 

da avaliação dessas variáveis e abre campo para que outros estudos com essa 

perspectiva sejam realizados. 

 

A utilização dos podcasts para estudar antes da prova em momentos 

exclusivamente separados para isso foi de encontro à proposta de se disponibilizar 
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os áudios para serem ouvidos em qualquer lugar e em qualquer hora, explorando-

se o cárater de mobilidade que o formato possibilita. Essa forma de uso não foi 

exercida pelos alunos e não foi questionado o porquê disso. No entanto, ainda 

assim, a opção de mobilidade deve ser considerada uma característica positiva 

dos podcasts a ser explorada, mas talvez, seria necessário explicitar aos alunos 

essa vantagem. 

 

Outra consideração importante levantada durante o desenvolvimento deste 

projeto é a importância do planejamento prévio e da qualidade de produção. Os 

podcasts obtiveram grande aceitação porque foram cuidadosamente planejados 

e produzidos. Mesmo que tenha havido uma ou outra crítica na proposta do roteiro, 

e na interpretação dos atores, a grande maioria dos alunos não teve problemas 

para entender a proposta, ou de perceber as vantagens dos podcasts na hora do 

estudo. E a aprovação do experimento foi unânime. Muitos acharam que foi “leve” 

e divertido estudar com os áudios. 

 

A compreensão que a equipe tem, após todo este percurso, é de que o potencial 

a ser explorado pelo uso de podcasts como recurso de apoio no processo de 

ensino-aprendizagem de disciplinas presenciais são enormes, tanto por sua 

facilidade de execução, quanto por sua aceitação por parte dos alunos. A 

efetividade de aprendizado não foi medida, mas a manifestação dos alunos indica 

que o áudio é um recurso pedagógico com grandes possibilidades que está sendo 

negligenciado nos projetos educacionais desenvolvidos na Universidade.   
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ANEXO 1 

 

 

 
 

Unidade Universitária: 
 

042 – CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

Curso: 
42501 – Jornalismo 

 

Núcleo Temático: 

Formação profissional 

Disciplina: 
Lógica e Argumentação 

 

Código da Disciplina: 
ENEX00410 

Professor: 
Dra Cristine Fickelscherer de Mattos 

DRT: 
1140069 

Etapa: 
4º semestre 

 

Carga horária: 
24h 

 

( ) Teórica 
 

(x) Prática 

Semestre Letivo: 
2016 1 

Ementa: 
Estudo do parágrafo na unidade de composição do texto dissertativo. O estudo da paráfrase 

 

e do simulacro. Consistência da argumentação. Coesão. Juízo lógico. Inferências. Deduções. 

Induções. Sínteses. 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

 Conhecer aspectos 
conceituais referentes ao 
discurso argumentativo. 

  Identificar aspectos 
significativos (formais e 
ideológicos) do discurso 
argumentativo 

 Ter noções introdutórias de 
lógica silogística 

  Conhecer diferentes tipos 
de argumentos e de falácias 
do raciocínio. 

  Analisar textos de teor 
argumentativo, observando 
seus componentes 
estruturais. 
 

 Produzir textos 
argumentativos quer na 
modalidade oral, quer na 
modalidade escrita, 
posicionando-se de modo 
claro, coerente e 
consistente, sempre 
respeitando a norma culta 
da língua. 

 Exercitar, oralmente e por 
escrito, a contra-
argumentação.  

 Produzir análises textuais, 
identificando falácias do 
raciocínio e desfazendo-as. 

 Reconhecer os aspectos 
gerais e específicos do 
discurso argumentativo. 

 Valorizar o discurso 
argumentativo como forma 
ideal de posicionamento 
crítico, reconhecendo a 
importância dessa 
manifestação semiótica 
para o desenvolvimento 
pessoal, para o exercício 
da cidadania e para o 
exercício da profissão.  
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ANEXO 1 

 

Conteúdo Programático: 
 

1.   Aspectos da retórica clássica 
2.   Os estudos de argumentação 

4.   A Construção discursiva da argumentação 
5.   Texto Argumentativo 

a) Tipo textual argumentativo, análise e produção de parágrafos argumentativos 
b) Análise de textos persuasivos/argumentativos em suas diferentes 

modalidades 
c) Construção textual e paráfrase 

6.   Lógica e argumentação na 
linguagem 
a) Tipos de raciocínio 
b) Falácias e problemas do 

discurso 

7.   Oratória e argumentação: atuação em debates orais 
 

 
Metodologia: 

 

 

A disciplina, de cunho prático, privilegiará o desenvolvimento, em sala de aula, de atividades 
de leitura, análise e produção de textos persuasivos/argumentativos. O curso contempla 
aulas expositivas e dialogadas sobre o conteúdo apresentado, exercícios de análise e 
produção de texto, leitura, discussão e debates, com atendimento individual para 
esclarecimento de dúvidas. 

 
Critério de Avaliação:  
 
Primeira avaliação intermediária: 
- Prova individual – nota de 0 a 10  
 
Segunda avaliação Intermediária (trabalho em grupo em etapas): 
- Roteiro da produção argumentativa – nota de 0 a 2 
- Produção de texto argumentativo – nota de 0 a 7 
- Participação em debate – nota de 0 a 1 
 
Média da nota intermediária: Primeira avaliação + Segunda avaliação / 2 
 
Avaliação Substitutiva e Avaliação Final regimentais.  

 

 
Bibliografia Básica: 

 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. 13. ed. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2013. 
ARISTÓTELES. Retórica. <Disponível em 
http://www.obrasdearistoteles.net/files/volumes/0000000030.PDF> Consulta em: 
01/02/2016. 
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CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 15. ed. São Paulo: Ática, 2002. 77 p. (Princípios; 
17) Também disponível em versão eletrônica da biblioteca – link: 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508091065/pages/_1 

 

 
Bibliografia Complementar: 

 

CARMO, Valdemir Manoel do.; GUIMARÃES, Elisa. A argumentação e os processos 

retóricos no jornalismo opinativo. São Paulo, 2006. 94 p. Dissertação (Mestrado em Letras)-
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2006. 
FERREIRA, Luiz Antonio. Leitura e Persuasão: princípios de análise de retórica. Livro 
eletrônico da biblioteca. Disponível em: 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572444781/pages/9> 
Consulta em: 01/02/2016. 
FIORN, José Luis. Argumentação. Livro eletrônico da biblioteca. Disponível em 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572448864> Consulta 
em: 01/02/2016.  
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 9. ed. São Paulo: Cortez, 
2004. 
PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova 

retórica.  3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 
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 ANEXO 2 

Lógica e Argumentação 
PLANO DE AULAS 

AULAS CONTEÚDO METODOLOGIA 

Aula 1 Apresentação do programa da disciplina. -Aula expositiva

Aula 2 A persuasão e a retórica -Aula expositiva
-Atividade de discussão

Aula 3 Retórica, Dialética e Lógica -Aula expositiva
- Atividade de produção

Aula 4 A Retórica aristotélica - Técnicas de persuasão -Aula expositiva-

Aula 5 Fissuras na argumentação -Aula expositiva
-Atividade de análise

Aula 6 Análise argumentativa e roteiro de produção -Atividade de análise

Aula 7 Atendimento individual para produções -Atividade

Aula 8 Prova 

Aula 9 Introdução à lógica -Aula expositiva

Aula 10 Tipos de raciocínio lógico, tipos de argumentos - Aula expositiva
- Atividade

Aula 11 Argumentos falaciosos de relevância -Aula expositiva
-Atividade

Aula 12 Argumentos falaciosos de ambiguidade -Aula expositiva
-Atividade

Aula 13 Desmontando argumentos falaciosos -Atividade de análise

Aula 14 Oratória - Preparação para debate oral Realização do debate 

Aula 15 Debate -Avaliação

Aula 16 Prova Substitutiva -Avaliação

Aula 17 Prova Final. 

Aula 18 Vista de provas 

http://www.mackenzie.br/
mailto:decanatoacademico@mackenzie.br
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Unidade Universitária: Centro de Comunicação e Letras 
Disciplina: LINGUAGEM VERBAL 
(LFE em Marketing e em Criação) 

Código da Disciplina: 
ENEX00408 

Curso: Publicidade e Propaganda Eixo Temático: Linguagem 
Carga horária: 25,5h (    ) Teórica  ( x ) Prática Etapa 1ª 

Ementa:
A linguagem verbal e seus processos com base nas ideias da emergência da comunicação e 
seus sentidos atuais. A construção da palavra na cultura e sua complexidade nas linguagens 
midiáticas.

Objetivos: 
Levar o aluno a refletir sobre a dimensão, o potencial e a estrutura da linguagem verbal como 
instrumento comunicacional. Compreender o ambiente da cultura e da mídia no processo da 
comunicação verbal. 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e 
Valores 

Conhecer recursos
linguístico-discursivos e
utilizá-los na análise e
elaboração de textos de
importância social,
sobretudo os que
circulam nos meios de
comunicação;

Compreender como os
recursos linguístico-
discursivos constroem
um determinado sentido
em um determinado
contexto;

Aplicar os recursos
linguístico-discursivos no
processo de produção
de textos parodísticos e
parafrásicos;

Utilizar a linguagem na produção e
compreensão de textos (orais e
escritos), para atender a múltiplas
demandas sociais e responder aos
diferentes propósitos
comunicativos;

Usar os conhecimentos adquiridos
por meio da prática de análise
linguística para expandir as
possibilidades de uso da
linguagem e a capacidade de
análise crítica.

Redigir textos parodísticos e
parafrásicos;

Produzir um texto multimidiático
intertextual;

Analisar textos verbais, imagéticos
e multimidiáticos de acordo com o
princípio intertextual;

Desenvolver uma visão
científica e pragmática das
estratégias de produção
textual em língua
portuguesa;

Assumir uma postura
crítica em relação à leitura
e produção de textos
verbais e imagéticos.

Conscientizar-se de que
todo texto é polifônico por
excelência;

Respeitar as diferentes
variedades de nossa
língua, combatendo todo
tipo de preconceito
linguístico.

Conteúdo Programático 
1. A palavra como chave para a comunicação

1.1. Língua, linguagem e fala,
1.2. Variações lingüísticas,
1.3. Funções da linguagem.

2. Conceito de texto
2.1. Tipologia textual

3. Intertextualidade
3.1 Tipos de intertextualidade
3.2 A paráfrase e a paródia na Publicidade

4. As figuras de linguagem
5. A palavra e imagem: o All Type na publicidade
6. A palavra nos ambientes tecnológicos: Twitter e Redes Sociais

 ANEXO 3
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Metodologia 
Quanto à metodologia, serão utilizados os seguintes recursos: aulas teórico-expositivas, leitura e 
discussão de textos, levantamento de dificuldades gramaticais, exercícios de aplicação dos 
conteúdos ministrados, produção de textos, correção de textos e estudos em grupo.  

Faz-se mister ressaltar que todas as aulas do curso partirão de um levantamento das 
dificuldades dos educandos a respeito do conteúdo estudado, seguido de aula expositiva do tipo 
dialogada, a qual terá sua eficácia avaliada por meio de exercícios de leitura e produção de 
textos. Desse modo, todas as unidades do conteúdo programático serão avaliadas 
continuamente. 

Critérios de avaliação 
Por meio de observação sistemática, a educadora avaliará, continuamente, os educandos, 
durante todo o semestre, no que se refere à participação dos alunos nos debates, nas atividades 
propostas e na realização das pesquisas. 

No contexto da prática educativa que será implementada, as produções textuais progressivas 
realizadas no final de cada tópico estudado funcionarão como um instrumento rápido e eficiente 
para a análise, em conjunto, dos avanços e dificuldades que se apresentem durante o processo 
ensino-aprendizagem. 

Importa ressaltar, ainda, que a avaliação será vista como um processo de verificação dos 
objetivos educacionais.  Tal verificação compreenderá os três tipos de avaliação padronizados 
pela pedagogia atual. São eles: diagnóstico, formativo e somativo. 

Desse modo, o professor programará três atividades para a nota, ao longo do semestre, 
vinculadas aos tópicos tratados em sala de aula. A média final do aluno será formada pelas duas 
maiores notas parciais. 
Se o aluno atingir nota igual ou superior a sete e meio, será aprovado no curso. 

Caso contrário, passará por uma prova final. 

A média das avaliações intermediárias será somada à nota da prova final, e o total, dividido por 
dois, para formar a média do estudante que, neste caso, deverá ser igual ou superior a seis. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
 Produção de texto 1 - Exercícios sobre variações linguísticas
 Produção de texto 2 – Paródia
 Produção de texto 3- All Type
Produção de texto 4- Texto multimidiático parodístico (PF) = P1
Trabalho final da disciplina e avaliação final = P2

Bibliografia básica 
ANDRADE,Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em língua portuguesa. São 
Paulo: Atlas, 2008. 

CHALHUB, Samira. Funções da linguagem. 12. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 11. ed. 
São Paulo: Ática, 1995. 
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Bibliografia complementar 
COSTA, Sérgio Roberto. Minidicionário do discurso eletrônico digital, volume 1-  Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2009. 

DOMINGUES, Izabela. Terrorismo de marca- Publicidade, discurso e consumerismo político na 
rede. Rio de Janeiro: Confraria do Vento, 2013. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São 
Paulo: Ática, 2006. 

IASBECK, Luiz Carlos. A Arte dos Slogans. As técnicas de construção das frases de efeito do 
texto publicitário. São Paulo: Annablume: Brasília: Upis, 2002. 
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PLANO DE AULAS - CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Disciplina: Linguagem Verbal Código da Disciplina: 

Professor: Fernanda Mazza Garcia, Mariza Reis, 

Sílvia Cristina Martins e Sílvia Gregoris. 
Eixo Temático: Planejamento e Marketing 

Carga horária: 24h (  ) Teórica  ( X ) Prática Etapas: 1ªe 2ª 

Obs: Prever semestre de 20 aulas: 4 dias de provas (P1, P2, Sub e PF) 

Aula 1 

Tema Objetivos 

Linguagem Verbal Conhecer o professor e o componente 

curricular Linguagem Verbal. 

Conteúdo Bibliografia 

 Apresentação do professor e do curso. Bibliografia básica e complementar. 

Aula 2 

Tema Objetivos 

 Comunicação  Compreender as diferenças existentes

entre os conceitos de língua,

linguagem e fala;

 relacionar fala às variações

linguísticas;

 conhecer as variações linguísticas

geográficas, socioculturais e 

situacionais. 

Conteúdo Bibliografia 

Língua, linguagem, fala e variações 

linguísticas. 

ANDRADE,Margarida de; MEDEIROS, João 

Bosco. Comunicação em língua portuguesa. 

São Paulo: Atlas, 2008. 

Aula 3 Tema Objetivos 

 ANEXO 4
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Variações linguísticas na publicidade.  Reconhecer as variações linguísticas

em anúncios publicitários;

 aplicar a adequação vocabular no

universo publicitário;

 usar os conhecimentos adquiridos por

meio da prática de análise linguística,

para expandir as possibilidades de

uso da linguagem e a capacidade de

análise crítica.

Conteúdo Bibliografia 

Variações linguísticas geográficas, 

socioculturais e situacionais. 

 ANDRADE,Margarida

de.;MEDEIROS, João Bosco.

Comunicação em língua portuguesa.

São Paulo: Atlas, 2008.

Aula 4 

Tema Objetivos 

 Linguagem formal e informal.  Respeitar as diferentes variedades de
nossa língua, a fim de combater todo
tipo de preconceito linguístico;

 aplicar a adequação vocabular no
universo publicitário;

 usar os conhecimentos adquiridos por
meio da prática de análise linguística,
para expandir as possibilidades de
uso da linguagem e a capacidade de
análise crítica.

Conteúdo Bibliografia 

Variação linguística situacional.  ANDRADE,Margarida de;

MEDEIROS, João Bosco.

Comunicação em língua portuguesa.

São Paulo: Atlas, 2008.

 COSTA, Sérgio

Roberto. Minidicionário do

discurso eletrônico digital, volume 1.

Belo Horizonte: Autêntica Editora,

2009.

Aula 5 Tema Objetivos 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Texto e linguagem.  Conceituar texto;

 reconhecer as diferença entre os

textos verbais, visuais, sonoros e

mistos.

Conteúdo Bibliografia 

Conceito de texto e tipologia textual.  FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco

Platão. Para entender o texto: leitura e

redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 1995.

 ________________. Lições de texto:

leitura e redação. 5. ed. São Paulo:

Ática, 2006.

Aula 6 

Tema Objetivos 

Funções da linguagem em anúncios 

publicitários. 

 Relacionar as funções da linguagem

aos elementos de comunicação;

 conhecer a particularidade de cada

função da linguagem.

Conteúdo Bibliografia 

Funções da linguagem. CHALHUB, Samira. Funções da linguagem. 

12. ed. São Paulo: Ática, 2006.

Aula 7 

Tema Objetivos 

Trabalho sobre as funções da linguagem.  Identificar as funções da linguagem

em títulos e slogans.

Conteúdo Bibliografia 

Funções da linguagem. CHALHUB, Samira. Funções da linguagem. 

12. ed. São Paulo: Ática, 2006.

Aula 8 

Tema Objetivos 

Construção do texto publicitário.  Conceituar intertextualidade;

 compreender o processo de produção

de texto intertextual;

Conteúdo Bibliografia 
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Intertextualidade na publicidade.  FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco

Platão. Para entender o texto: leitura e

redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 1995.

 ________________. Lições de texto:

leitura e redação. 5. ed. São Paulo:

Ática, 2006.

Aula 9 

Tema Objetivos 

Paródia e paráfrase.  Reconhecer as semelhanças e

diferenças existentes entre a paródia

e paráfrase;

 ler, interpretar e analisar textos

publicitários parodísticos.

Conteúdo Bibliografia 

Tipos de intertextualidade.  FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco

Platão. Para entender o texto: leitura e

redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 1995.

 ________________. Lições de texto:

leitura e redação. 5. ed. São Paulo:

Ática, 2006.

Aula 10 

Tema Objetivos 

Paródia e paráfrase em anúncios 

publicitários.  

 Identificar a paródia e a paráfrase em

textos publicitários;

 desenvolver uma visão científica e
pragmática das estratégias de produção
textual em língua portuguesa.

Conteúdo Bibliografia 

Tipos de intertextualidade.  FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco

Platão. Para entender o texto: leitura e

redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 1995.

 ________________. Lições de texto:

leitura e redação. 5. ed. São Paulo:

Ática, 2006.

Aula 11 Tema Objetivos 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Produção de texto parodístico.  Produzir textos parodísticos;

 utilizar a linguagem na produção e
compreensão de textos (orais e
escritos), para  atender a múltiplas
demandas sociais e responder aos
diferentes propósitos comunicativos.

Conteúdo Bibliografia 

Paródia  FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco

Platão. Para entender o texto: leitura e

redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 1995.

 ________________. Lições de texto:

leitura e redação. 5. ed. São Paulo:

Ática, 2006.

Aula 12 

Tema Objetivos 

Figuras de linguagem na publicidade.  Conhecer as figuras de linguagem.

Conteúdo Bibliografia 

Figuras de linguagem. 

 ANDRADE,Margarida de.; MEDEIROS,

João Bosco. Comunicação em língua

portuguesa. São Paulo: Atlas, 2008.

Aula 13 

Tema Objetivos 

Figuras de linguagem na publicidade.  Reconhecer as figuras de linguagem em

textos publicitários.

Conteúdo Bibliografia 

Figuras de linguagem.  ANDRADE,Margarida de; MEDEIROS,

João Bosco. Comunicação em língua

portuguesa. São Paulo: Atlas, 2008.

Aula 14 

Tema Objetivos 

All type  Conhecer a s particularidades do gênero

All type.

Conteúdo Bibliografia 

All type 

IASBECK, Luiz Carlos. A Arte dos Slogans. 

As técnicas de construção das frases de efeito 

do texto publicitário. São Paulo: Annablume: 

Brasília: Upis, 2002. 

Aula 15 Tema Objetivos 
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All type e poesia concreta  Relacionar All type à poesia concreta;

 produzir um all type que dialogue com a

poesia concreta.

Conteúdo Bibliografia 

All type IASBECK, Luiz Carlos. A Arte dos Slogans. 

As técnicas de construção das frases de efeito 

do texto publicitário. São Paulo: Annablume: 

Brasília: Upis, 2002. 

Aula 16 

Tema Objetivos 

Produção textual de um All type  Produzir um all type sobre um produto

inventado de uma determinada marca,

sem deixar de respeitar a identidade

visual desta.

Conteúdo Bibliografia 

All type IASBECK, Luiz Carlos. A Arte dos Slogans. 

As técnicas de construção das frases de efeito 

do texto publicitário. São Paulo: Annablume: 

Brasília: Upis, 2002. 
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LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO – EPISÓDIO 1 - FALANDO GREGO

Loc 1 masc – preguiçoso / reclamão / gosta de fazer piada, mas com deduções pertinentes - RAFAEL

Loc 2 fem tom agudo – prestativa, estudiosa, mas menos sagaz - MARIANA

Loc 3 fem tom grave – muito inteligente, confiante, exibida, porém desastrada - RAÍSSA

Loc 4 masc tom galã – bonito, arrogante, inabalável, sabe menos que admite – ARTHUR

RAÍSSA desconcerta-se com a presença de ARTHUR 
RAFAEL gosta de RAÍSSA, mas não é notado 
MARIANA é boa e doce amiga de todos 

TÉCNICA AUDIO
Vinheta Podcast – 3’’

Loc masc jovem em tom de arauto1 -
2’’

QUAL É QUE É?

Coro de jovens em tom de arauto
gritando – 3’’

LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO

som de alunos conversando em
cantina – 2’’
Loc 1- masc jovem desanimada
RAFAEL

TÔ ACHANDO QUE EU VOU RODAR NESSA
PROVA, MARI.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

AI, RAFA! XÔ PENSAMENTO RUIM. DIZ AÍ, O
QUE QUE VAI CAIR?

Loc 1masc jovem desanimada
RAFAEL

TIPO TUDO!

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

OI! E AÍ?

Loc 1masc jovem desanimada
RAFAEL

AH, GRAÇAS A DEUS, RAÍSSA. VC PRECISA
AJUDAR A GENTE COM ESSA MATÉRIA....

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO?

Loc 1masc jovem desanimada
RAFAEL

É... O LANCE DOS GREGOS... CARA, UNS
TRECOS DE ANTES DE CRISTO!

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

É TRANQUILO. E Ó: NADA A VER COM SER
GREGO OU NÃO. É QUE FORAM ESTUDOS
SUPER BEM FEITOS SOBRE A
ARGUMENTAÇÃO QUE SÃO ÚTEIS ATÉ HOJE.

Loc 1masc jovem jocoso
RAFAEL

É QUE TEM UNS NOOOOMES QUE SOAM
GREGO PARA OS MEUS OUVIDOS...

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

LIGA NÃO. ELE RECLAMA DE TUDO. SÓ FALA
BESTEIRA. MANDA AÍ, RAI. É O ASSUNTO DO
SEU PIBIC NÉ?

1 Variar a locução: masculina e feminina. Convidar alunos para gravar essa fala para que seja a cada gravação 
uma diferente? 
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Loc 1masc jovem em tom de
reclamação – som ao longe em tom
mais baixo
RAFAEL

SENSO DE HUMOR VCS NÃO CONHECEM NÃO,
NÉ?

Loc 3 fem jovem tom grave -
confiante
RAÍSSA

ISSO: RETÓRICA ARISTOTÉLICA EM
EDITORIAIS DE JORNAL. COMECEI A ESTUDAR
ESSE ASSUNTO ANTES DE TER ESSA
DISCIPLINA. TÔ ANALISANDO E DESCOBRINDO
CADA COISA...

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TIPO O QUÊ?

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

QUE APLICANDO A TEORIA, A GENTE
CONSEGUE VER O QUE TÁ POR TRÁS DO
TEXTO, SABE? ASSIM, AS INTENÇÕES NAS
ENTRELINHAS.

Loc 1masc jovem animada
RAFAEL

QUERO VER ISSO AÍ TAMBÉM. EXPLICA
TUUUUDO!

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

BOM, É IMPORTANTE ENTENDER O QUE É
RETÓRICA, NÉ? EU MESMA LEVEI UM TEMPO
PRA SACAR O SENTIDO DA ARGUMENTAÇÃO.
PORQUE QUANDO O PROFESSOR DISSE PR’EU 
INCLUIR RETÓRICA NO PROJETO DE
PESQUISA, EU PENSEI NUMA COISA
TOTALMENTE DIFERENTE.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TEM QUE SABER A DIFERENÇA ENTRE
RETÓRICA, DIALÉTICA E LÓGICA. VAI CAIR
ISSO.

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

CLARO, PORQUE SÃO ABORDAGENS ASSIM
NA FRONTEIRA UMA DA OUTRA.

Loc 1masc jovem animada
RAFAEL

LÓGICA, DE BOA. DÁ ATÉ PARA SACAR. MAS
ISSO DE DIALÉTICA...

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

PENSA NA DIALÉTICA COMO UM MÉTODO PRA
ALCANÇAR A VERDADE.

Loc 1masc jovem animada
RAFAEL

UM SHERLOCK INVESTIGANDO... ADORO ESSA
SÉRIE! VOLTARAM A FILMAR, TÁ SABENDO?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

FOCO, RAFA, FOCO!

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

SABE QUE ATÉ TEM A VER?! A DIALÉTICA
TRABALHA PELA CONTRAPOSIÇÃO DE
ELEMENTOS, QUE VÃO SE OPONDO ENTRE SI,
VÃO EXCLUINDO ASPECTOS E DEIXAM NO
FINAL SÓ AQUILO QUE NÃO PÔDE SER
REBATIDO E QUE DEVE SER A VERDADE. O
DETETIVE FAZ ISSO ELIMINANDO
POSSIBILIDADES DIANTE DE COISAS QUE
INVALIDAM HIPÓTESES, ATÉ DESCOBRIR O
QUE HOUVE.

Loc 1masc jovem animada
RAFAEL

TEM DIALÉTICA NA SÉRIE! AGORA GOSTO
MAIS AINDA!

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

MAS O QUE ISSO TEM A VER COM A
RETÓRICA?
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Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

TEM A VER QUE PARA CONTRAPOR OS
ELEMENTOS VC USA ARGUMENTAÇÃO, QUE É
O QUE A RETÓRICA ESTUDA.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

PÉRA, PÉRA! A RETÓRICA, ENTÃO, ESTUDA A
ARGUMENTAÇÃO USADA PELA DIALÉTICA?

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

MAIS OU MENOS ISSO. Ó: ASSIM: PENSA EM
DUAS PESSOAS DISCUTINDO POLÍTICA.

Loc 1masc jovem animada
RAFAEL

DE ESQUERDA OU DE DIREITA?

Loc 3 fem jovem tom grave –
divertida
RAÍSSA

UM DE CADA! (riso)

Loc 1masc jovem - divertido
RAFAEL

AÍ SIM! (riso)

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

ENTÃO, CADA UM VAI USAR SUAS
HABILIDADES ARGUMENTATIVAS PARA
TENTAR PERSUADIR O OUTRO DE QUE ESTÁ
CERTO, DE QUE ESTÁ COM A VERDADE. A
CONTRAPOSIÇÃO DOS ARGUMENTOS DE UM
DE OUTRO É O LANCE DA DIALÉTICA. A
RETÓRICA É A TÉCNICA PARA SER BEM
PERSUASIVO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TÁ. ENTÃO CADA UM DELES VAI USAR A
RETÓRICA PARA TENTAR PERSUADIR O
OUTRO DO SEU PONTO DE VISTA.

Loc 3 fem jovem tom grave –
divertida
RAÍSSA

ISSO. E A VERDADE SURGE DO CONFRONTO
DAS DUAS PRÁTICAS RETÓRICAS, DAS DUAS
ARGUMENTAÇÕES.

Loc 1masc jovem - divertido
RAFAEL

LEGAL! E LÓGICA? COMO ENTRA NESSA
VIBE?

Loc 2 fem jovem tom agudo
RAÌSSA

A LÓGICA PARTICIPA DA CONSTRUÇÃO DOS
ARGUMENTOS. UM ARGUMENTO BOM TEM
QUE FAZER SENTIDO, TEM QUE TER UM
RACIOCÍNIO LÓGICO PRA PARECER UM
ARGUMENTO VÁLIDO, NÉ?

Loc 1masc jovem - divertido
RAFAEL

LÓGICO QUE SIM! (gargalhada)

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

IMPRESSIONANTE! ELE NÃO PARA. É ZOEIRA
COMPULSIVA! DESCULPA, RAI. CONTINUA.

Loc 1masc jovem - preocupado
RAFAEL

ELA TÁ DE BOA. DE BOA, NÉ, RAI?

Loc 3 fem jovem tom grave–
indiferente
RAÍSSA

ENTÃO, A LÓGICA VERIFICA SE OS
ARGUMENTOS ESTÃO OK, A RETÓRICA, SE O
CONJUNTO DOS ARGUMENTOS, A
ARGUMENTAÇÃO, ESTÁ OK, E A DIALÉTICA, O
CONTRAPONTO ENTRE AS ARGUMENTAÇÕES.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

E AÍ, GALERA? OI, MARI, OI RAI.
QUE QUE ROLA?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

OI, ARTHUR

Loc 3 fem jovem tom grave –
vacilante
RAÍSSA

O... OI.
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som de objeto caindo
Loc 3 fem jovem tom grave –
vacilante
RAÍSSA

AI, MEU DEUS! MEU CELULAR!

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

QUEBROU?

Loc 3 fem jovem tom grave –
vacilante
RAÍSSA

AH, GRAÇAS A DEUS, NÃO.

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

ENTÃO, AQUI O CAUSO É ES-TU-DO. ESTUDOU
PRA PROVA, ARTHUR?

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

E NÃO? QUER DIZER, UM POUCO, NÉ? VIAJEI...
NEM DEU DIREITO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

A RAI TÁ AQUI EXPLICANDO PRA GENTE
SOBRE DIALÉTICA, RETÓRICA E LÓGICA. TÁ
POR DENTRO?

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

ISSO AÍ CAI NA PROVA TAMBÉM?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

CLARO QUE CAI. MATÉRIA DAS PRIMEIRAS
AULAS.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

NUM VIM NAS PRIMEIRAS, POR ISSO...

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

UÉ, RAI, VC JÁ TEM QUE IR EMBORA?

Loc 3 fem jovem tom grave –
vacilante
RAÍSSA

EU... EU... VOU PEGAR ALGUMA COISA... PRA
COMER...

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

MAS VOLTA AÍ QUE EU TAMBÉM QUERO A SUA
AJUDA, HEIN?!

Loc 3 fem jovem tom grave –
desconcertada
RAÍSSA

AH... TÁ... EU... EU JÁ VOLTO.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

AH, O LANCE DO EXÓRDIO, NÉ?

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

CARA, E EU ACHANDO QUE TAVA POR FORA...

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

NÃO ARTHUR, ISSO DO EXÓRDIO É A
DISPOSITIO. NÓS TAMO AQUI ESTUDANDO O
QUE É RETÓRICA. RAI, VC QUE EXPLICA TÃO
BEM, EXPLICA AÍ PRO ARTHUR.

Loc 3 fem jovem tom grave –
vacilante
RAÍSSA

ÉÉÉ... A A DIFERENÇA É QUE... BOM TEM QUE
PENSAR NA RAGUMENTAÇ, A AÇÃO, QUE... VC
PODE PERSUADIR PRA AÇÃO... OU PRA
JULGAMENTO E TAMBÉM PRO EPITICO... EPITÍ
...DICO

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

CREDO É CONTAGIOSO! QUE QUE DEU EM VC
RAI? VAMOS TER QUE ISOLAR A MARIANA.
ELA TÁ CONTAMINADO TODO MUNDO...

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

EPIDÍTICO, CLARO. LEMBRO DISSO NA AULA.
EU ATÉ DEI UM EXEMPLO, LEMBRA?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

NUM LEMBRO DE NADA DE VC DANDO
EXEMPLO, ARTHUR. PRECISAMOS LEMBRAR É
DA MATÉRIA. VAMOS REPASSAR TUDO E VER
SE A GENTE TÁ SABENDO?
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Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

MANDA AÍ QUE EU VER SE VCS SABEM
MESMO...

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

VC VAI TOMAR A LIÇÃO DA GENTE? AI MEU
DEUS!

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

LEGAL. ESSE É O EPITITICO. MAS E OS
OUTROS?

Loc 1masc jovem divertido
RAFAEL

É EPIDÍTICO, MARI. REPETE: E-PI-DI-TI-CO

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

NÃO, ESSE É O JUDICIÁRIO. EU SEMPRE
COMEÇO ME PERGUNTANDO SE É DE JULGAR
PORQUE ACHO MAIS FÁCIL DE PERCEBER. SE
VCS ACHAREM QUE NÃO TEM ESSE LANCE DE
JULGAR, ENTÃO PODEM SER OS OUTROS
DOIS: O DELIBERATIVO OU O EPIDÍTICO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

ENTENDI. E SE NÃO FOR JUDICIÁRIO? COMO É
COM OS OUTROS DOIS?

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

SE O TEXTO QUISER PERSUADIR AS PESSOAS
A MUDAREM SEU COMPORTAMENTO, PORQUE
ESSE COMPORTAMENTO PERMITE O
MACHISMO – VC É UMA MULHER QUE DEIXA
OS HOMENS SEREM MACHISTAS COM VC -,
POR EXEMPLO, E O TEXTO QUER QUE VC
MUDE ISSO E AJA DE OUTRA MANEIRA,
ENTÃO PREDOMINA O GÊNERO
DELIBERATIVO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

AH... POR ISSO EU TINHA ANOTADO QUE O
DELIBERATIVO ENVOLVE AÇÃO... CERTO, E O
OUTRO?

Loc 1masc jovem divertido
RAFAEL

COMO SE CHAMA O OUTRO MESMO, MARI?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

NÃO ENCHE, RAFA.

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

O EPIDÍTICO É QUANDO A MENSAGEM É DE
COMEMORAÇÃO, DE ORGULHO,
CELEBRAÇÃO. TIPO: SER FEMINISTA É O
MÁXIMO! DAÍ VAI SER UM TEXTO QUE QUER
PERSUADIR AS PESSOAS A ACHAREM O
MÁXIMO SER FEMINISTA.

Loc 1masc jovem divertido
RAFAEL

E SE FOR PRA DIZER QUE SER FEMINISTA É
HORRÍVEL?

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

TÁ DE ZOEIRA, NÉ, RAFA?

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

CLARO QUE EU NÃO ACHO ISSO, NÉ, RAI? TO
TE ZOANDO. MAS, SERIÃO, E SE FOR?

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

BOM, SE FOR SÓ PRA DESTACAR QUE É ALGO
NEGATIVO, QUE NÃO DEVE SER ESTIMULADO
ETC, É EPIDÍTICO. SE FOR PRA JULGAR COMO
CONDENÁVEL, PRINCIPALMENTE APONTANDO
CULPADOS E SUGERINDO PUNIÇÃO, ENTÃO É
JUDICIÁRIO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

MAS, AS VEZES, É DIFÍCIL DE DIFERENCIAR,
NÉ NÃO?
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Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

É QUE TÁ TUDO CONECTADO, TÃO OS TRÊS
GÊNEROS JUNTOS SEMPRE, MAS O LEGAL É
PERCEBER PARA QUAL DELES O TEXTO
TENDE MAIS.

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

VC FALA TEXTO, MAS PODE SER DE TV
TAMBÉM, NÉ?

Loc 3 fem jovem tom grave –
confiante
RAÍSSA

É, QUALQUER MENSAGEM: ÁUDIO, IMAGEM...

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

VCS ACHAM QUE VAI TER UM TEXTO NA
PROVA PRA GENTE ANALISAR?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

AH, COM CERTEZA... A GENTE ANALISOU UNS
NA AULA, LEMBRA?

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

ÃHÃ... EU ATÉ...
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LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO –  EPISÓDIO 2 – QUESTÃO DE GÊNERO

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

NOSSA, RAI! VC DEMOROU DEMAIS. FOI
COMPRAR LANCHE LÁ NA SUA CIDADE?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

É MESMO, RAI, VC DEMOROU... A GENTE
TAVA TE ESPERANDO. UÉ, PASSOU
MAQUIAGEM?

Loc 3 fem jovem tom grave –
vacilante
RAÍSSA

TAVA...ÉÉÉ... CHEIO. TAVA CHEIA A CANTINA.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

VCS VÃO CONTINUAR ESTUDANDO PRA
PROVA?

Loc 1masc jovem sério
RAFAEL

CLARO! A RAI VAI EXPLICAR MAIS UM POUCO
PRA AJUDAR A GENTE. NUM VAI, RAIZINHA?

Loc 3 fem jovem tom grave –
distraída
RAÍSSA

OI?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

ESTUDAR COM A GENTE “LÓGICA E
ARGUMENTAÇÃO”...

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

NÃO ME DIGA QUE VAI VAZAR BEM AGORA
QUE EU IA PEGAR A EXPLICAÇÃO...

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

MANERA AÍ, NÉ GENTE?! A RAI NÃO É NOSSA
PROFESSORA NÃO, NÉ! SE VC TIVER OUTRA
PROVA PRA ESTUDAR, RAI, DEIXA QUE
GENTE SE VIRA.

Loc 3 fem jovem tom grave –
vacilante
RAÍSSA

NÃO, TUDO BEM... EU JÁ ESTUDEI TUDO...

Loc 1masc jovem zoando
RAFAEL

ISSO, HUMILHA NÓIX!

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

RAI, ENTÃO AJUDA AQUI COM ESSA
QUESTÃO DE GÊNERO

Loc 1masc jovem surpreso
RAFAEL

TEM QUESTÃO DE GÊNERO NESSA AULA
TAMBÉM?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

RAFAEL, FOCO! NÃO É ESSE TIPO DE
GÊNERO. É GÊNERO DE ARGUMENTAÇÃO! É
AQUILO DE DELIBERATIVO, JUDICIÁRIO E
COMO É O NOME DO OUTRO MESMO?

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

EPIDÍTICO

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

ISSO. SEMPRE ESQUEÇO ESSE NOME.

Loc 1masc jovem despeitado
RAFAEL

OS NOMES EU TAMBÉM SEI. QUERO VER É
DIFERENCIAR UM DO OUTRO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

NUNCA É DE UM GÊNERO SÓ, NÉ ISSO, RAI?

Loc 3 fem jovem tom grave –
vacilante
RAÍSSA

ISSO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

FALA MAIS, RAI! VC TAVA EXPLICANDO TÃO
LEGAL!
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Loc 3 fem jovem tom grave –sem
graça e suspirando
RAÍSSA

TÁ ...TÁ. O TEXTO NUNCA VAI SER
EXCLUSIVAMENTE DE UM GÊNERO, MAS TEM
SEMPRE UM QUE PREDOMINA.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

QUAL É A DIFERENÇA EXATAMENTE ENTRE
OS GÊNEROS, HEIN? EU CONFUNDO O EPI...
EPITI...

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

EPIDÍTICO

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

ISSO. ESSE AÍ, ARTHUR. NUM CONSIGO
FALAR ESSE NOME DIREITO...

Loc 3 fem jovem tom grave –sem
graça, mas focada
RAÍSSA

BOM VC PODE VER SE O TEXTO, ASSIM NO
GERAL, QUER PERSUADIR QUEM RECEBE A
MENSAGEM A JULGAR ALGUM TEMA. TIPO
PRA CONDENAR MESMO, SABE? OU PRA
INOCENTAR.

Loc 4 masc tom galã sério
ARTHUR

COMO ASSIM, RAÍ? CONDENAR UM TEMA?

Loc 3 fem jovem tom grave –sem
graça
RAÍSSA

ÉÉ... (suspira) NUM EXPLIQUEI DIREITO....

Loc 1masc jovem despeitado
RAFAEL

ENTÃO EXPLICA, NÉ? VAI MAIS PRÁ LÁ,
ARTHUR QUE ASSIM A RAI NEM CONSEGUE
RESPIRAR DIREITO

Loc 3 fem jovem tom grave –
suspirando
RAÍSSA

NÃO... TUDO BEM....

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

HUUUM. AÍ ARTHUR, HEIN? VC SEMPRE...
(Raíssa corta a fala de Mariana)

Loc 3 fem jovem tom grave –
suspirando
RAÍSSA

Ó, PENSA NUM TEXTO QUE DISCUTE
CORRUPÇÃO. ESSE TEXTO QUER
PERSUADIR O LEITOR A CONDENAR AS
PESSOAS POR UM COMPORTAMENTO,
PORQUE ELE É CORRUPTO OU QUER QUE A
GENTE ACHE QUE AS PESSOAS NÃO TÃO
FAZENDO NADA DE MAIS E POR ISSO SÃO
INOCENTES.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

LEGAL. ESSE É O EPITÍDICO. MAS E OS
OUTROS?

Loc 4 masc tom galã sério
ARTHUR

EPIDÍTICO 

Loc 1masc jovem zoando
RAFAEL

ELE É O CARA DO EPIDÍTICO! VOU TE
CHAMAR ASSIM: EPIDITICO! SR EPIDÍTICO!

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

PARA, RAFA! DEIXA A RAI FALAR.

Loc 3 fem jovem tom grave –focada
RAÍSSA

OLHA, ESSE QUE ENVOLVE JULGAR É O
JUDICIÁRIO. O EPIDÍTICO É OUTRO. EU
SEMPRE COMEÇO ME PERGUNTANDO SE É
DE JULGAR PORQUE ACHO MAIS FÁCIL DE
PERCEBER. SE VCS ACHAREM QUE NÃO TEM
ESSE LANCE DE JULGAR, ENTÃO PODEM
SER OS OUTROS DOIS: O DELIBERATIVO OU
O EPIDÍTICO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

ENTENDI. E COMO É COM OS OUTROS DOIS?
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Loc 3 fem jovem tom grave –focada
RAÍSSA

SE O TEXTO QUISER PERSUADIR AS
PESSOAS A MUDAREM SEU
COMPORTAMENTO, PORQUE ESSE
COMPORTAMENTO FECHA OS OLHOS PARA
A CORRUPÇÃO - POR EXEMPLO, VC ACHA
NATURAL ANDAR PELO ACOSTAMENTO, E O
TEXTO QUER QUE VC MUDE ISSO E AJA DE
OUTRA MANEIRA -, ENTÃO PREDOMINA O
GÊNERO DELIBERATIVO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

AH... POR ISSO EU TINHA ANOTADO QUE O
DELIBERATIVO ENVOLVE AÇÃO... CERTO, E O
OUTRO?

Loc 1masc jovem - debochado
RAFAEL

COMO SE CHAMA O OUTRO MESMO, MARI?
PERGUNTA PRO ARTHUR.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

NÃO ENCHE, RAFA.

Loc 3 fem jovem tom grave –focada
RAÍSSA

O EPIDÍTICO É QUANDO A MENSAGEM É DE
COMEMORAÇÃO, DE ORGULHO,
CELEBRAÇÃO. TIPO: COMBATER A
CORRUPÇÃO É UM ATO HERÓICO! DAÍ VAI
SER UM TEXTO QUE QUER PERSUADIR AS
PESSOAS A ACHAREM O MÁXIMO O
COMBATE À CORRUPÇÃO.

Loc 1masc jovem - debochado
RAFAEL

E SE FOR PRA DIZER QUE O COMBATE À
CORRUPÇÃO É UMA COISA HORRÍVEL?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TÁ DE ZOEIRA, NÉ, RAFA?

Loc 1masc jovem - debochado
RAFAEL

CLARO QUE EU NÃO ACHO ISSO, NÉ, GENTE?
MAS, SERIÃO, E SE FOSSE?

Loc 3 fem jovem tom grave –focada
RAÍSSA

SEMPRE QUE FOR SÓ PRA DESTACAR QUE É
ALGO É POSITIVO OU NEGATIVO, DEVE OU
NÃO DEVE SER ESTIMULADO ETC, É
EPIDÍTICO. SE FOR PRA JULGAR COMO
CONDENÁVEL, PRINCIPALMENTE
APONTANDO CULPADOS E SUGERINDO
PUNIÇÃO, ENTÃO É JUDICIÁRIO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

MAS, ÀS VEZES, É DIFÍCIL DE DIFERENCIAR,
NÉ NÃO?

Loc 3 fem jovem tom grave –focada
RAÍSSA

É QUE TÁ TUDO CONECTADO, TÃO OS TRÊS
GÊNEROS JUNTOS SEMPRE, MAS O LEGAL É
PERCEBER PARA QUAL DELES O TEXTO
TENDE.

Loc 1masc jovem - sério
RAFAEL

VC FALA TEXTO, MAS PODE SER DE TV
TAMBÉM, NÉ?
É, QUALQUER MENSAGEM: ÁUDIO, IMAGEM,
VÍDEO.

Loc 4 masc tom galã sério
ARTHUR

VCS ACHAM QUE VAI TER UM TEXTO NA
PROVA PRA GENTE ANALISAR?
AH, COM CERTEZA... A GENTE ANALISOU
UNS NA AULA, LEMBRA?
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Loc 4 masc tom galã sério 
ARTHUR 

LEMBRO DA ANÁLISE DO EXÓRDIO... EU ATÉ 
EXPUS O RESULTADO DO GRUPO PRA 
CLASSE, LEMBRA? 

Loc 1masc jovem - implicante 
RAFAEL 

NUM LEMBRO DE NADA DE VC EXPONDO, 
ARTHUR. PRECISAMOS LEMBRAR É DA 
MATÉRIA... 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

ESSE LANCE DO EXÓRDIO É OUTRA PARTE. 
TIPO A INTRODUÇÃO DO TEXTO, NÉ ISSO, 
RAI? 

Loc 3 fem jovem tom grave –
distraída 
RAÍSSA 

É... É A DISPOSITIO, A ORGANIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA DA ARGUMENTAÇÃO. MAS EU 
VOU... TENHO QUE IR ATÉ A SECRETARIA... 

Loc 4 masc tom galã sério 
ARTHUR 

EU TAMBÉM TO INDO PRA LÁ... BORA 
JUNTO... 

Loc 3 fem jovem tom grave –sem 
graça 
RAÍSSA 

TÁ... LEGAL... 

Loc 1masc jovem sério 
RAFAEL 

MAS VC VOLTA DEPOIS, RAI? 

Loc 3 fem jovem tom grave –sem 
graça 
RAÍSSA 

VOLTO SIM... 

Loc 1masc jovem malicioso 
RAFAEL 

NÃO VAI SE PERDER PELO CAMINHO E 
ESQUECER DA GENTE... 

Loc 4 masc tom galã  
ARTHUR 

NÃO SE PREOCUPE QUE ELA ESTÁ MUITO 
BEM ACOMPANHADA! TCHAU! 

Loc 3 fem jovem tom grave –sem 
graça 
RAÍSSA 

TCHAU! 

Loc 1masc jovem malicioso 
RAFAEL 

MARI, JÁ TE FALEI QUE ACHO ESSE ARTHUR 
UM METIDO? 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

Ô SE JÁ. PURA INVEJA SUA SÓ PORQUE ELE 
É LINDO. 
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LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO –  EPISÓDIO 3 – A PROVA DA PROVA

TÉCNICA AUDIO
Vinheta Podcast – 3’’
Loc masc jovem em tom de arauto2 -
2’’

QUAL É QUE É?

Coro de jovens em tom de arauto
gritando – 3’’

LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO

som de alunos conversando em
cantina – 2’’
Loc 1masc jovem descontraído
RAFAEL

ESSA MATÉRIA É LEGAL, O QUE EU ACHO
ESTRANHO SÃO OS NOMES. OLHA ISSO:
EXÓRDIO, PERO...RO AÇÃO. NÃO, PE-RO-
RA-ÇÃO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

ACHO QUE SÃO TERMOS ANTIGOS... AH,
OLHA ELES AÍ DE VOLTA.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

E AÍ? VÃO ESTUDAR MAIS?

Loc 1masc jovem despeitado
RAFAEL

CLARO NÉ ARTHUR. JÁ ESTUDAMOS
VÁRIAS COISAS DESDE QUE VCS SAÍRAM.
MAIS AINDA FALTA. ALIÁS, VCS
DEMORARAM CINCO ANOS, HEIN?!

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

O MEU FOI ATÉ QUE RÁPIDO, MAS EU NÃO
QUIS DEIXAR A RAÍSSA SOZINHA LÁ NA
SECRETARIA...

Loc 1masc jovem debochado
RAFAEL

TÃAAO GENTIL... MAS NA PROVA
GENTILEZA NÃO VAI SERVIR DE NADA NÃO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

SENTA AÍ GENTE. FIZ UM RESUMO. VÊ SE TÁ
CERTO: “EXÓRDIO” É A PARTE DA 
INTRODUÇÃO DO TEXTO ARGUMENTATIVO-
PERSUASIVO.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

SE ESCREVE COM X, NÉ?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

ISSO. DEPOIS TEM A “NARRAÇÃO” QUE 
DEVE VIR ANTES DA PARTE EM QUE ESTÃO
OS ARGUMENTOS MESMO, PARTE QUE SE
CHAMA “PROVAS”. E ESSA TAL DE 
“PERORAÇÃO” É A CONCLUSÃO.

Loc 1masc jovem -sério
RAFAEL

MAS A TAL DA “NARRAÇAO” É O QUE, 
CONTAR HISTÓRIA?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

ISSO TAMBÉM NÃO ENTENDI DIREITO. RAI?

Loc 3 fem jovem tom grave –distraída
RAÍSSA

QUE QUE FOI?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

NARRAÇÃO, O QUE QUE É MESMO?

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

É A PARTE DA ARGUMENTAÇÃO QUE DIZ O
QUE JÁ SE SABE DO ASSUNTO, A QUANTAS

2 Variar a locução: masculina e feminina. Convidar alunos para gravar essa fala para que seja a cada gravação 
uma diferente? 
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ANDA A HISTÓRIA TODA DAQUELE
ASSUNTO; EXPÕE OS DADOS SOBRE OS
QUAIS VC VAI ARGUMENTAR.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

POR EXEMPLO.

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

AH... TIPO VC VAI ARGUMENTAR SOBRE
DROGAS E DIZ NA “NARRAÇÃO” O QUE SE 
SABE SOBRE EFEITOS, LEGISLAÇÃO,
HISTÓRIA DA CRIMINALIZAÇÃO ETC.

Loc 1masc jovem despeitado
RAFAEL

UMA COSA QUE EU NÃO SAQUEI É PORQUE
TEM QUE SER NESSA ORDEM: EXÓRDIO,
NARRAÇÃO, PROVAS E PERORAÇÃO.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

MAS NÃO É OBRIGATÓRIO, É?

Loc 3 fem jovem tom grave –vacilante
RAÍSSA

NÃO É QUESTÃO DE SER OBRIGATÓRIO. É
QUE NESSA ORDEM FICA MAIS
ESTRATÉGICO PARA CONSEGUIR
PERSUADIR.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

AQUELE LANCE DE NÃO ENTREGAR O
OURO...

Loc 1masc jovem despeitado
RAFAEL

LEMBRO DISSO! SE A GENTE JÁ MOSTRA
DO QUE QUER PERSUADIR AS PESSOAS
LOGO NO COMEÇO, NO TAL DO “EXÓRDIO”, 
ELAS PODEM ACHAR QUE NÃO TEM NADA A
VER E NEM ESCUTAM A ARGUMENTAÇÃO.

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

É ISSO AÍ. SE A PESSOA POR EXEMPLO É A
FAVOR DA DESCRIMINALIZAÇÃO DA
MACONHA, AO SABER QUE O TEXTO É
CONTRA ISSO, NEM VAI QUERER OUVIR OS
ARGUMENTOS.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

O POVO FAZ ISSO NA INTERNET O TEMPO
TODO.

Loc 1masc jovem irritado
RAFAEL

CARA, NÓS NEM TAMOS FALANDO DE
INTERNET!

Loc 3 fem jovem tom grave –sem
graça, mas focada
RAÍSSA

NÃO, TEM A VER SIM. É DIFÍCIL SER
PERSUASIVO SEM UM POUCO DE
HABILIDADE. É ISSO QUE A ORDEM TRAZ,
ESSA ESTRATÉGIA.  

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TÁ, MAS A “NARRAÇÃO” SERVE PRA QUE 
NESSA ORDEM OU HABILIDADE
ESTRATÉGICA?

Loc 3 fem jovem tom grave –sem
graça
RAÍSSA

BOM, A ESTRATÉGIA TODA COMEÇA NO
“EXÓRDIO”. VC DIZ DO QUE VAI FALAR, MAS
NÃO ENTREGA O OURO, NÃO DIZ TUDO,
NÃO DIZ O SEU POSICIONAMENTO, A SUA
OPINIÃO.

Loc 1masc jovem despeitado
RAFAEL

VAI SÓ NA SEDUÇÃO TEXTUAL...

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

É. ISSO MESMO. DESDE O “EXÓRDIO” TEM 
QUE IR DESPERTANDO O INTERESSE DO
OUVINTE SEM PROVOCAR REJEIÇÃO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

E A “NARRAÇÃO”?
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Loc 3 fem jovem tom grave –
RAÍSSA

DAÍ VEM A “NARRAÇÃO” COM OS DADOS, 
MAS AINDA SEM DISCUSSÃO E
POSICIONAMENTO CLARO. MAS O OUVINTE,
OU LEITOR, A ESSA ALTURA JÁ ESTÁ
MERGULHADO NO ASSUNTO.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

SÓ DEPOIS DA “NARRAÇÃO” COMEÇA A 
DISCUSSÃO?

Loc 1masc jovem despeitado
RAFAEL

CLARO QUE É, NÉ? ELA JÁ TINHA FALADO
QUE... (Raíssa corta a afala de Raphael)

Loc 3 fem jovem tom grave –
RAÍSSA

ENTÃO... É ISSO MESMO. ENTRAM OS
ARGUMENTOS, ENTRA A DISCUSSÃO
SOBRE OS DADOS, A OPINIÃO, ESSA É A
PARTE QUE SE CHAMA “PROVAS”.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

VC MEIO QUE VAI, ENTRE ASPAS, “PROVAR”
AQUILO DE QUE VC QUER PERSUADIR AS
PESSOAS?

Loc 3 fem jovem tom grave –focada
RAÍSSA

ISSO MESMO!

Loc 1masc jovem despeitado
RAFAEL

EU ADORO QUANDO EU ENTENDO! MUITO
BACANA. SÓ FALTA ENTENDER A TAL DA
PRE... PERO...

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

PERORAÇÃO

Loc 1masc jovem -debochado
RAFAEL

LA VEM ELE. É SO O NOME DOS TRECOS
QUE VC SABE?

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

EU SEI QUE É A PARTE DA CONCLUSÃO!

Loc 1masc jovem -debochado
RAFAEL

O GENIO SABE EXPLICAR COMO É QUE FAZ
A CONCLUSÃO?

Loc 4 masc tom galã - divertido
ARTHUR

EU SEI QUE É NESSA PARTE QUE A GENTE
ENTREGA O OURO!

Loc 3 fem jovem tom grave –
maravilhada
RAÍSSA

É SUPER ISSO. rsrs VC FAZ UMA RETOMADA
DAS COISAS FALADAS ANTES QUE PODEM
DAR FORÇA PERSUASIVA PARA O SEU
POSICIONAMENTO E DEIXA BEM CLARO
AQUILO DE QUE VC QUER PERSUADIR AS
PESSOAS.

Loc 1masc jovem -debochado
RAFAEL

LEGAL. VALEU, RAÍ! AGORA EU SINTO QUE
TO SABENDO.

Loc 3 fem jovem tom grave –
RAÍSSA

QUE BOM PORQUE EU TENHO IR AGORA.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

EU TAMBÉM.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

PERAI. VOU PRATICAR TUDO ISSO AQUI E
AGORA. QUEREM VER? “ESTUDAR SOZINHO 
É OSSO. COM AMIGOS É MUITO MELHOR” –
EXÓRDIO. AGORA A NARRAÇÃO: “HOJE 
NÓS ENTENDEMOS MUITO MELHOR TUDO
ESTUDANDO ENTRE OS AMIGOS MARIANA,
RAPHAEL, ARTHUR E RAÍSSA”. PROVAS: 
“OS AMIGOS RAPHAEL E MARIANA
ENTENDEM MENOS QUANDO COMPARADOS
COM O GRUPO TODO”. PERORAÇÃO: 
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“PRECISAMOS DA RAÍSSA E DO ARTHUR 
PARA ESTUDAR MAIS AMANHÃ!” 

Loc 3 fem jovem tom grave –focada 
RAÍSSA 

EU VOU TÁ POR AQUI AMANHÃ NESSE 
MESMO HORARIO DE HOJE 

Loc 1masc jovem -debochado 
RAFAEL 

TÁ MARCADO ENTÃO! EU E A MARI TE 
ESPERAMOS. 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

E O ARTHUR! 

Loc 1masc jovem - contrariado 
RAFAEL 

AH É... E O ARTHUR... 
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LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO –  EPISÓDIO 4 – COM OU SEM EMOÇÃO

TÉCNICA AUDIO
Vinheta Podcast – 3’’
Loc masc jovem em tom de arauto3 -
2’’

QUAL É QUE É?

Coro de jovens em tom de arauto
gritando – 3’’

LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO

som de alunos conversando em
cantina – 2’’
Loc 1masc jovem surpreso
RAFAEL

OLHA LÁ, MARI!

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

OLHA O QUÊ?

Loc 1masc jovem surpreso
RAFAEL

A RAI E O ARTHUR...

Loc 2 fem jovem tom agudo distraída
MARIANA

AH, JÁ CHEGARAM?

Loc 1masc jovem indignado
RAFAEL

ESSE ARTHUR TÁ SÓ CHEGANDO,
CHEGANDO MUITO...

Loc 2 fem jovem tom agudo distraída
MARIANA

HÃ, DO QUE QUE VC TÁ FALANDO...?

Loc 1masc jovem indignado
RAFAEL

NADA. DEIXA PRA LÁ.

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

CHEGA AÍ, GENTE. TAVAMOS ESPERANDO
VCS PRA COMEÇAR.

Loc 1masc jovem indignado
RAFAEL

AINDA BEM, NE? SÓ FALTAVA ESSA: O
CASALZINHO COMEÇAR SEM A GENTE...
(Raíssa o interrompe)

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

OI GENTE! O QUE QUE VCS VÃO ESTUDAR
HOJE?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

OI OI! EU ACHO QUE DEVEMOS VER A PARTE
DAS TÉCNICAS: ETHOS, PATHOS E LOGOS.

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

MUITO IMPORTANTE ESSA QUESTÃO DAS
PROVAS.

Loc 1masc jovem indignado
RAFAEL

PERA LÁ, É DAS PROVAS OU DA TÉCNICA?

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR

É A TÉCNICA EMPREGADA NA PARTE DAS
PROVAS.

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

EXATAMENTE.

Loc 1masc jovem debochado
RAFAEL

SEU ALUNO PRODÍGIO, HEIN RAÍSSA?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

PARA DE IMPLICAR, RAFA. O PATHOS EU
ENTENDO BEM: A TÉCNICA DE ARGUMENTAR
COM APELO EMOCIONAL, MAS OS OUTROS...

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

O ETHOS É O ARGUMENTO QUE PERSUADE
PORQUE SE CONFIA NO ORADOR E NA
ORIGEM DAS INFORMAÇÕES.

3 Variar a locução: masculina e feminina. Convidar alunos para gravar essa fala para que seja a cada gravação 
uma diferente? 
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Loc 1masc jovem sério 
RAFAEL 

EU ANOTEI AQUI NO CADERNO: 
“CREDIBILIDADE”. 

Loc 3 fem jovem tom grave  
RAÍSSA 

É ISSO MESMO, RAFA. A CREDIBILIDADE 
COMO FATOR TÉCNICO PARA A PERSUASÃO. 

Loc 1masc jovem divertido 
RAFAEL 

EU SOU UM GÊNIO MESMO. 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

LEGAL, MAS AINDA FALTA O LOGOS. 

Loc 4 masc tom galã  
ARTHUR 

É O ARGUMENTO LÓGICO. 

Loc 1masc jovem implicante 
RAFAEL 

LÓGICO QUE O ARGUMENTO TEM QUE SER 
“LÓGICO”. SER FOR “ILÓGICO” NÃO VAI 
FAZER SENTIDO... 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

MENINOS! VAMOS DEIXAR A RAI EXPLICAR? 
FALA RAI. 

Loc 3 fem jovem tom grave  
RAÍSSA 

QUANDO A GENTE FALA DE TÉCNICA DE 
LOGOS QUER DIZER AQUELE ARGUMENTO 
COM PERSUASÃO PREDOMINANTE PELO 
RACIOCÍNIO DEDUTIVO. 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

É ISSO QUE ME CONFUNDE. OS 
ARGUMENTOS NÃO TÊM SEMPRE UM 
RACIOCÍNIO... 

Loc 3 fem jovem tom grave  
RAÍSSA 

A QUESTÃO É VER O QUE PREDOMINA PARA 
CONSEGUIR A PERSUASÃO, ENTENDE? TEM 
SEMPRE OS TRES TIPOS: PATHOS,  ETHOS E 
LOGOS. MAS UM DELES PREDOMINA PARA 
CONSEGUIR A PERSUASÃO. 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

CERTO. E POR QUE O PATHOS É O DO 
AUDITÓRIO E O ETHOS É O DO ORADOR? 
ANOTEI ISSO NA AULA... 

Loc 4 masc tom galã  
ARTHUR 

A EMOÇÃO MEXE COM QUEM RECEBE O 
ARGUMENTO. A CREDIBILIDADE É DO 
EMISSOR. 

Loc 1masc jovem implicante 
RAFAEL 

ANDOU DANDO AULA PARTICULAR PRO 
ARTHUR, HEIN RAI? 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

PERAÍ, RAFA? COMO É QUE É ESSE LANCE? 

Loc 3 fem jovem tom grave  
RAÍSSA 

O QUE O ARTHUR QUIS DIZER É QUE COMO 
TÉCNICA, O PATHOS FOCA EM QUEM 
RECEBE O ARGUMENTO – O OUVINTE, O 
ESPECTADOR OU O LEITOR -, ENQUANTO O 
ETHOS FOCA EM QUEM EMITE O 
ARGUMENTO – O ORADOR, O LOCUTOR OU O 
ESCRITOR. 

Loc 1masc jovem implicante 
RAFAEL 

MAS E O LOGOS, ARTHUR? FOCA EM QUEM? 

Loc 2 fem jovem tom agudo  
MARIANA 

É MESMO, E O LOGOS? 

Loc 1masc jovem implicante 
RAFAEL 

PERGUNTA PRO ARTHUR? E O LOGOS, 
ARTHUR? 

Loc 4 masc tom galã irritado 
ARTHUR 

NÃO FOCA EM NINGUÉM, CARA. 
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Loc 2 fem jovem tom agudo brava
MARIANA

RAFA, PÁRA DE FOCAR NO ARTHUR E FOCA
NA MATÉRIA!

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

GENTE, GENTE! O ARGUMENTO COM LOGOS 
PREDOMINANTE FOCA NO PRÓPRIO TEXTO.
NÃO FOCA MESMO EM NINGUÉM. 

Loc 2 fem jovem tom agudo brava
MARIANA

OK. OK. MAS EU AINDA TENHO UMA DÚVIDA.

Loc 1masc jovem dando indireta
RAFAEL

EU JÁ ACHO QUE TA FICANDO TUDO MUITO
CLARO AQUI...

Loc 4 masc tom galã gentil
ARTHUR

O QUE É, MARI?

Loc 2 fem jovem tom agudo brava
MARIANA

A TÉCNICA É EMPREGADA SÓ NA PARTE DAS
PROVAS? NÃO PODE APARECER NAS
OUTRAS PARTES?

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

BOM, A GENTE PODE PERCEBER O TOM
GERAL DO TEXTO ARGUMENTATIVO COMO
UM TODO E ESSE TOM PODE ESTAR MAIS
PRA PATHOS, ETHOS OU LOGOS, MAS O QUE
CONTA MESMO PRA PERSUASÃO É A
PRESENÇA DELES PARTE DOS
ARGUMENTOS, QUER DIZER, NA PARTE DAS
PROVAS.

Loc 2 fem jovem tom agudo brava
MARIANA

ENTÃO PODE TER PATHOS, POR EXEMPLO,
JÁ NO EXÓRDIO?

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

PODER, PODE, MARI. MAS NÃO É
ESTRATEGICAMENTE MUITO BOM, PORQUE
TUDO QUE VC REVELA ANTES DE
INTRODUZIR O TEMA E ANTES DE FORNECER
OS DADOS, PODE AFASTAR O RECEPTOR.

Loc 1masc jovem dando indireta
RAFAEL

O CARA PERCEBE QUE VC TÁ APELANDO
PRO EMCIONAL E CAI FORA DA SEDUÇÃO
TEXTUAL...

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

É ISSO AÍ.

Loc 4 masc tom galã gentil
ARTHUR

MUITA AUTOCONFIANÇA TAMBÉM PODE
SOAR ARROGANTE.

Loc 2 fem jovem tom agudo brava
MARIANA

VC DIZ ASSIM UM ETHOS FORA DO LUGAR?

Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

OU EXCESSIVO.

som de alunos conversando em
cantina – 2’’
Loc 2 fem jovem tom agudo brava
MARIANA

EU ACHO QUE A GENTE PODIA PARAR PRA
TOMAR UM CAFÉ. QUEM TOPA?

Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

BOA IDEIA, MARI. DEIXA POR MINHA CONTA.
QUEM VAI QUERER?

Loc 2 fem jovem tom agudo brava
MARIANA

VAI DE CAFÉ, RAFA?

Loc 1masc jovem quieto
RAFAEL

QUERO.

Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

CAFÉ, RAI? COM LEITE, NÉ?

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

QUERO. OBRIGADA. VOU COM VC FAZER O
PEDIDO.
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Loc 1masc jovem tenso
RAFAEL

ALÁ OS DOIS. MARI. VC ACHA QUE TÁ
ROLANDO ALGUMA COISA ENTRE A RAI E O
ARTHUR?

Loc 2 fem jovem tom agudo brava
MARIANA

TALVEZ... SE FOR, VAI SER O SUPERCASAL:
O MAIS LINDO E A MAIS INTELIGENTE.

Loc 1masc jovem tenso
RAFAEL

PO, MARI. ASSIM VC ACABA COM A GENTE.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

EU SOU REALISTA.

Loc 1masc jovem tenso
RAFAEL

E O NOSSO PODER DE PERSUASÃO? NÃO
CONTA?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

VAMOS PRECISAR DE MUUUUITO MAIS
PRÁTICA DESSA AULA, ENTÃO...

Loc 1masc jovem tenso
RAFAEL

TEM AULA DE REFORÇO?
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LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO –  EPISÓDIO 5 – PREMISSA MAIOR

TÉCNICA AUDIO
Vinheta Podcast – 3’’
Loc masc jovem em tom de arauto4 -
2’’

QUAL É QUE É?

Coro de jovens em tom de arauto
gritando – 3’’ LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO
som de alunos conversando em
cantina – 2’’
Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR TROUXEMOS CAFÉ PRA TODO MUNDO.
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

OBRIGADA! UM CAFEZINHO AGORA VAI CAIR
MUITO BEM.

Loc 1masc jovem contrariado
RAFAEL VALEU...
Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA O QUE QUE FALTA PRA ESTUDAR?
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA BOM, FALTA A PARTE DAS FALÁCIAS.
Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

ACHEI DA HORA AQUELES DESAFIOS
LÓGICOS DA AULA...

Loc 1masc jovem cortante
RAFAEL

MAS ISSO NÃO CAI NA PROVA. SÓ AS
FALÁCIAS.

Loc 2 fem jovem tom agudo divertida
MARIANA TODO MUNDO ACHOU LEGAL OS DESAFIOS,

MAS NINGUÉM SOUBE RESPONDER. HAHA
Loc 1masc jovem cortante
RAFAEL

BORA ESTUDAR AS FALÁCIAS. POR ONDE A
GENTE COMEÇA, RAI?

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

PARA ESTUDAR FALÁCIAS, É IMPORTANTE
ENTENDER PRIMEIRO O QUE É SILOGISMO.

Loc 1masc jovem
RAFAEL

AQUELE VERSINHO DO SÓCRATES? COMO É
QUE ERA?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

QUE VERSINHO, RAFA? SILOGISMO! E É
ASSIM: TODO HOMEM É MORTAL / SÓCRATES
É HOMEM / LOGO, SÓCRATES É MORTAL.

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

É ISSO AÍ.  A PRIMEIRA FRASE É A PREMISSA
MAIOR, A SEGUNDA, A PREMISSA MENOR, E
A ÚLTIMA É A CONCLUSÃO. A PARTIR
DAQUILO QUE É ESTABELECIDO NA
PREMISSA MAIOR E DA SUA RELAÇÃO COM
O QUE ESTÁ NA PREMISSA MENOR, DEVE
SURGIR A CONCLUSÃO.

Loc 1masc jovem malicioso
RAFAEL AS FALÁCIAS TAMBÉM TÊM SILOGISMO?
Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

NA VERDADE, O SILOGISMO É SÓ UM
MÉTODO PARA A GENTE PODER ANALISAR O
RACIOCÍNIO EMBUTIDO EM UM ARGUMENTO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA COMO É QUE É ISSO?

4 Variar a locução: masculina e feminina. Convidar alunos para gravar essa fala para que seja a cada gravação 
uma diferente? 
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Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

O ARGUMENTO, NUMA DISCUSSÃO PODE
APARECER ASSIM: SÓCRATES É MORTAL
PORQUE É HOMEM.

Loc 1masc jovem malicioso
RAFAEL SEM O VERSINHO...
Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR SEM A FORMA SILOGÍSTICA.
Loc 1masc jovem contrariado
RAFAEL TODO MUNDO JÁ ENTENDEU, ARTHUR...
Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

ENTÃO, A FALÁCIA É UM ARGUMENTO QUE
TEM UM ERRO DE RACIOCÍNIO E A GENTE
USA O SILOGISMO PRA PERCEBER ESSE
ERRO.

Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

OS TIPOS DE ERRO DETERMINAM OS TIPOS
DE FALÁCIAS, ENTÃO.

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

ISSO MESMO. CADA TIPO DE FALÁCIA É UM
TIPO DE ERRO DE RACIOCÍNIO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

E ESSE NEGÓCIO DE FALÁCIA FORMAL E
FALÁCIA INFORMAL?

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

SÃO DOIS GRUPOS DE ERRO QUE O
ARGUMENTO PODE TER. A FALÁCIA FORMAL
TEM TIPOS ESTRUTURAIS DE ERRO. ERROS
NA MONTAGEM DO SILOGISMO.

Loc 1masc jovem contrariado
RAFAEL

TIPO ESTRUTURAL DE ERRO É O QUE VAI
SER A MINHA PROVA SE CAIR ISSO AÍ!

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

CALMA, RAFA! TAMBÉM NÃO ENTENDI ESSA
DIFERENÇA DOS ERROS, RAI.

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA

DEIXA EU PENSAR NUM EXEMPLO, ENTÃO,
PRA EXPLICAR...

Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

TEM O EXEMPLO DO GATO NO MOODLE
SOBRE ISSO.

Loc 2 fem jovem tom agudo
maliciosa
MARIANA

VC ARTHUR, DANDO O EXEMPLO DO GATO...
MUITO A PROPÓSITO! RSRS. COMO É QUE É
ESSE EXEMPLO?

Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

NÃO LEMBRO EXATAMENTE, MAS ERA ALGO
SOBRE O GATO SER MAMÍFERO.

Loc 1masc jovem
RAFAEL

ACHEI AQUI NO MEU CADERNO. É UM
SILOGISMO: TODO GATO É MAMÍFERO / LULU
É UM GATO / LOGO, LULU É MAMÍFERO.

Loc 3 fem jovem tom grave
RAÍSSA É UM SILOGISMO, MAS ESSE NÃO TEM ERRO.
Loc 1masc jovem debochado
RAFAEL

QUANDO TEM ERRO É QUE TÁ CERTO... MEU
DEUS, VOU RODAR MESMO!

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

É QUE SEM ERRO, NÃO É FALÁCIA.
A FALÁCIA FORMAL DESSE ARGUMENTO
SERIA ASSIM: TODO GATO É MAMÍFERO/
LULU É MAMÍFERO/ LOGO, LULU É UM GATO.

Loc 1masc jovem debochado
RAFAEL É..., DESSE JEITO NÃO DÁ CERTO.
Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

É ISSO AÍ. A FALÁCIA FORMAL É AQUELA
QUE TEM UM RACIOCÍNIO QUE NÃO DÁ
CERTO.

Loc 4 masc tom galã distraído POR QUE QUE NÃO DA CERTO?
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ARTHUR
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

PORQUE TEM OUTROS TIPOS E MAMÍFEROS
QUE O LULU PODIA SER, ARTHUR. SÓ
SABENDO QUE ELE É MAMÍFERO NÃO DA
PRA GARANTIR QUE SEJA UM GATO. PODE
SER CACHORRO, RAMSTER, SEI LÁ...

Loc 4 masc tom galã
ARTHUR FALA O SILOGISMO DE NOVO PRA MIM.
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TODO GATO É MAMÍFERO/ LULU É
MAMÍFERO/ LOGO, LULU É UM GATO.

Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR AH, TÁ. ENTENDI.
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

AMIGA, E O OUTRO GRUPO, O DAS FALÁCIAS
INFORMAIS, COMO É QUE É, HEIM?

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

BOM, AS FALÁCIAS INFORMAIS TÊM OUTRO
TIPO DE ERRO. UM ERRO QUE NÃO É
ESTRUTURAL.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

NESSAS AÍ O RACIOCÍNIO DÁ CERTO OU
NÃO?

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

ENTÃO, AÍ É QUE TÁ O LANCE. NAS
FALÁCIAS INFORMAIS, O RACIOCÍNIO
PARECE DAR CERTO, MAS TEM UMA FALHA
QUE SE A GENTE EXAMINAR, DESCOBRE.

Loc 1masc jovem perspicaz
RAFAEL

SE A GENTE EXAMINAR COM O METODO
SILOGÍSTICO?

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA ISSO MESMO, RAFA!
Loc 1masc jovem perspicaz
RAFAEL EU SOU UM GÊNIO!
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA TÁ, MAS SEM EXEMPLO, FICA DIFÍCIL.
Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA OK, EXEMPLO.
Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

É AQUELE DE AUTORIDADE? QUANDO A
PESSOA TENTA PERSUADIR DIZENDO “VC 
SABE COM QUEM ESTÁ FALANDO?”

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

É... ESSE EXEMPLO ENTRA NO TIPO DE
FALÁCIAS INFORMAIS DE RELEVÂNCIA. MAS
NÃO SE CHAMA DE AUTORIDADE NÃO. TODO
MUNDO CONFUNDE. ESSA É A FALÁCIA DE
APELO AO MEDO, PORQUE TEM UMA
AMEAÇA IMPLÍCITA.

Loc 1masc jovem perspicaz
RAFAEL

CALMA AÍ, QUE AGORA TO PERDIDO. ONDE É
QUE TÁ ERRO?

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

É ASSIM: DIGAMOS QUE VC QUEIRA ENTRAR
NUM LUGAR, MAS NÃO TEM O CRACHÁ PRA
ENTRAR. DAÍ VC ARGUMENTA COM O
SEGURANÇA QUE CONTROLA A ENTRADA:
“COMO NÃO VAI ME DEXAR ENTRAR? VC 
SABE COM QUEM ESTÁ FALANDO?”

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA OK. MAS E O ERRO? CADÊ?
Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

A QUESTÃO É QUE PARA O RACIOCÍNIO
DEDUTIVO QUE PARTE DA LÓGICA DA
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SEGURANÇA, DE TER CRACHÁ OU NÃO TER
CRACHÁ, O FATO DE SER UMA PESSOA OU
OUTRA É IRRELEVANTE. ALIÁS, O CRACHÁ É
EXATAMENTE PARA IDENTIFICAR QUEM É A
PESSOA. SE O SEGURANÇA SOUBESSE
SEMPRE COM QUEM ESTÁ FALANDO, SE
CONHECESSE TODO MUNDO, NEM
PRECISAVA DE CRACHÁ, NÉ?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

O ARGUMENTO ERA SOBRE SEGURANÇA E O
CARA QUER PERSUADIR PELA AMEAÇA.

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

ISSO, MARI. PARA UMA PREMISSA MAIOR DE
SEGURANÇA, UMA PREMISSA MENOR DE
AMEAÇA, QUE JOGA COM O MEDO, NÃO EM
RELEVÂNCIA LÓGICA.

Loc 1masc jovem perspicaz
RAFAEL

ERA MELHOR DIZER LOGO PRO SEGURANÇA
QUE SE NÃO DEIXASSE PASSAR IA SER
DESPEDIDO.

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

AÍ É QUE TÁ A FALÁCIA: SIMULA UMA
ARGUMENTAÇÃO DEDUTIVA, MAS A
DEDUÇÃO TEM UMA FALHA, UMA
MANIPULAÇÃO QUE ENCOBRE, NESSE CASO,
UMA AMEAÇA.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA NOSSA, CURTI MUITO ISSO!
Loc 4 masc tom galã seguro
ARTHUR

TEM UM MONTE DESSAS DE RELEVÂNCIA,
NÉ?

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TEM MESMO, MAS TEM UMA OUTRA. AQUI Ó:
FALÁCIA INFORMAL DE AMBIGUIDADE. E
ESSA, RAI? COMO É QUE É?

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

ESSA TAMBÉM TEM UMA APARÊNCIA DE
RACIOCÍNIO LÓGICO, QUE TAMBÉM
ENCOBRE UM SENTIDO NÃO LÓGICO, MAS
ROLA UMA MANIPULAÇÃO COM O DUPLO
SENTIDO DAS FRASES OU DAS PALAVRAS.

Loc 1masc jovem perspicaz
RAFAEL ME AMARRO EM DUPLO SENTIDO!
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

EU ANOTEI UM EXEMPLO COM A O DUPLO
SENTIDO DA PALAVRA “FIM”.

Loc 1masc jovem perspicaz
RAFAEL

EU QUERO É QUE SEJA O FIM DESSE
ESTUDO QUE TÁ ME DANDO É FOME AGORA.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

É O “FIM” (pronunciar destacando) DA PICADA 
ESTUDAR COM VC, RAFA!

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

CALMA! VCS JÁ ESTUDARAM QUASE TUDO,
GENTE!

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TÁ... MAS VAMOS VER ESSE EXEMPLO COM A
PALAVRA “FIM”, ENTÃO.

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA

ENTÃO, O ARGUMENTO COMEÇA COM A
PREMISSA USANDO A PALAVRA FIM NO
SENTIDO DE “FINALIDADE”, DIZENDO QUE O
“FIM DE TODAS AS COISAS É ALCANÇAR A 
PLENITUDE” E LANÇA A PREMISSA MENOR 
COM “FIM” NO SENTIDO DE “TÉRMINO”, 
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FALANDO QUE “A MORTE É O FIM DA VIDA”. 
DAÍ CONCLUI QUE NÃO DEVERÍAMOS
PENSAR NA MORTE COMO ALGO RUIM.

Loc 1masc jovem perspicaz
RAFAEL

PURA MALANDRAGEM, PORQUE UM “FIM”
NÃO TEM NADA A VER COM O OUTRO.

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA EXATAMENTE.
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

BOM, ACHO QUE COM ISSO A GENTE TEMINA.
SUPEROBRIGADA, RAI. SE NÃO FOSSE VC E
A SUA INTELIGÊNCIA, A GENTE IA LEVAR
HORAS ESTUDANDO...

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA IMAGINA...
Loc 1masc jovem sentimental
RAFAEL

NÃO GENTE! A GENTE TEM QUE AGRADECER
NÃO É PELA INTELIGÊNCIA DA RAI. TEM QUE
AGRADECER É POR ELA SER TÃO
GENEREROSA, PELA PACIÊNCIA.

Loc 3 fem jovem tom grave rindo
RAÍSSA QUE ISSO, RAFA!
Loc 1masc jovem sentimental
RAFAEL

UMA PESSOA TER UMA RIQUEZA, UM DOM
NEM É UMA VIRTUDE, É SÓ UMA SORTE.
VIRTUDE MESMO É QUERER DIVIDIR ISSO
COM OUTROS.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

UAU! DE ONDE SAIU ISSO, RAFA? A RAI
FICOU ATÉ VERMELHA!

Loc 1masc jovem sem-graça
RAFAEL AH, É O QUE EU ACHO...
Loc 4 masc tom galã evasivo
ARTHUR

BOM, EU VOU VASAR. TÁ TARDE PRA MIM.
VALEU, RAI.

Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

TAMBÉM PRECISO IR. RAI, SUPER MEGA
OBRIGADA MESMO! BEIJO

som de alunos conversando em
cantina – 2’’
vai a BG
entra trilha romântica pop
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA

OI, RAFA. E AÍ? VC VAI NO CHURRAS DO
KAUÊ?

Loc 1masc jovem sentimental
RAFAEL Ô SE VÔ! ADIVINHA COM QUEM?
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA QUEM?
Loc 1masc jovem sentimental
RAFAEL VOU COM A RAI!
Loc 2 fem jovem tom agudo
MARIANA SÉRIO? COMO ASSIM?
Loc 1masc jovem sentimental
RAFAEL

ARGUMENTAÇÃO, QUERIDA! COM MUITO
PATHOS.... ARGUMENTAÇÃO E PERSUASÃO!!

Som dos dois conversando vai a BG
Sobe trilha romântica pop
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LINGUAGEM VERBAL – EPISÓDIO 1 - “ETA CHICO BOM” (PRECONCEITO 
LINGUÍSTICO)

LOC. 1 feminino: JUJU (Menina assustada, com voz titubeante).

LOC. 2 feminino: LÍVIA (Menina desligada, com voz irritante).

LOC. 3 feminino: LAURA (Menina oriental, toda certinha, voz impositiva).

LOCUTOR ÁUDIO
Vinheta Podcast - 3”
Locmasc jovem em
tom de arauto - 2’’

Qual o assunto?

Coro de jovens em
tom de arauto
gritando – 3’’

Preconceito linguístico

Som das alunas no
terceiro andar,
horário de intervalo
- 2”

Burburinho de vários alunos no 3º andar

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Meu Deus! Não estudei nada para a prova.

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

Não to nem preocupada.

Loc. 3 LAURA
(oriental)

Não sei como conseguem não se preocupar com nada,
mas poderei ensinar se vocês quiserem...

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Seria ótimo, amiga!

Loc. 3 LAURA
(oriental)

Bom, a prova de amanhã é sobre preconceito linguístico.

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Olha aqui, eu não tenho e nunca tive preconceito com
nada nem ninguém.

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

Preconceito de quê?

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Eu vou ter de virar preconceituosa?

Loc. 3 LAURA
(oriental)

É claro que não! Não seja apedeuta.

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

Ape... o quê?

Loc. 3 LAURA
(oriental)

Apedeuta é ignorante.

Barulho ao fundo. As três falando ao mesmo tempo
quando , de repente, ouvem um funcionário da
lanchonete dizer para o gerente:” vamu no futebol de 
noite?”

 APÊNDICE 2
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Loc. 1 JUJU
(assustada)

Credo!!! Que horror!!! Nossa!!! Esse cara é um baita
ignorante.

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

Afffffff!!!!!!!!  Parece um favelado.

LOc. 3 LAURA
(oriental)

Credo!!!!! Que horror!!!! Affff!!!!! Digo eu. Isso porque
não são preconceituosas. E o que foi que vocês
acabaram de fazer?
Vocês gostam de ser chamadas de ignorante ou
favelada? Não podemos nos referir às pessoas desse
modo porque, além de falta de respeito ao próximo,
chamar alguém de favelado não é PC. Eu explicarei mais
tarde porque tem a ver com preconceito. Vocês foram
muito preconceituosas com esse funcionário, e ele é tão
legal!

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Pode ser legal, mas é burro!

Loc. 2 Lívia (a
desligada)

Olha, isso é preconceito, segundo a nossa amiga Laura.

Loc. 3 (a oriental)

Loc. 1 e Loc. 2,
simultaneamente
Loc. 3 (a oriental)

É isso mesmo. Sabia que alguns preconceitos podem
dar cadeia.

O quê!!!! Meu Deus!!!!! Nem pensar!!!!!

Pois é, portanto comecem a respeitar as pessoas e,
principalmente, o modo como se expressam. Essas
variações são chamadas de variações linguísticas e não
podem ser consideradas como preconceituosas. O
próprio nome diz: trata-se de uma variação, uma
mudança. Imagine se todas as pessoas falassem do
mesmo modo.

Meninas, foco! Primeiramente, peço que reflitam a
respeito do seguinte: “o certo é falar assim, porque se 
escreve assim. Uma língua deve obedecer  às regras,
mas ela está em constante mudança.”
Pois é, meninas, para quem achou que tinha de  virar
preconceituosa, acabaram de virar. O preconceito é
quando temos um conceito ou uma opinião formados
antecipadamente sem conhecer os fatos ou, no caso, as
variações linguísticas e já sairmos criticando por aí.
Assim como fizeram com o funcionário da lanchonete.

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Mas a fessora falou que nem todos os gramáticos
aceitam essas variações.

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

São aqueles gramáticos certinhos? São comentários
vindos daquilo que é chamado Gramática cheia de
regras, não é? Eu acho um saco! Taí, pensando
bem...tenho preconceito por regras. Isso pode?

Loc. 3 LAURA
(oriental)

O certo é dizer gramática normativa,ou seja, há regras,
normas, mas o indivíduo deve ser livre para expressar
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seus pensamentos e emoções. Veja alguns autores 
importantes que falam sobre o assunto: João Ribeiro 
afirma que (dizer abre aspas) “falar diferente, não é falar 
errado”. Por exemplo, quando falamos do modo caipira, 
muitos consideram como uma maneira inculta, não 
valorizam as variedades culturais brasileiras.  
 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Eta, caipirada. Dá para ver isso nas novelas, nos livros, 
nos diálogos, nas histórias em quadrinhos.  Veja o caso 
do personagem Chico Bento, por exemplo, quando diz: 
“Fessora! A senhora ia mi castiga purarguma coisa que 
num fiz? E a professora responde: “claro que não, 
Chico”. E o Chico responde: “inda bem, fessorapurque 
eu num fiz a lição de casa, hoje!” 
 

LOc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Ele fala engraçado. Isso , então,  é uma variação 
linguística?  
 

Loc. 3 LAURA 
(oriental)  
 

Não é engraçado, mas esse é um exemplo de uma 
variação linguística. Em outras palavras, quando você 
não obedece às regras da gramática certinha, para 
muitos, você cometeu uma variação, daí se fala 
diferente, vindo o tal do preconceito que muitos dizem. 
Tem ainda outro autor bastante polêmico que fala sobre 
isso. Seu nome é Marco Bagno. Vocês o conhecem? 

Loc. 1 e 2 
JUJU/LÍVIA 
(JUNTAS) 

Não! 

LOc.3 Laura, a 
oriental 

Esse autor orienta os professores a despertar a 
curiosidade de nós, alunos, quanto ao uso da linguagem 
verbal, por exemplo, pelos chamados caipiras, o que os 
faz refletir sobre o preconceito que as diferenças 
causam. 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Ah agora lembrei, o cara é fera! Esse é dos meus!  

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Então se eu usar uma regra errada na prova... 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

Bem... vamos lá...Você vai perder nota  porque prova é 
prova e a gramática utilizada nela é a normativa! Para 
finalizar e para refletir :o gramático Evanildo Bechara 
afirma “é preciso ser poliglota na própria língua”. 
 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Acho que sou isso porque adoro misturar gírias com a 
tal da norma culta. 
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LINGUAGEM VERBAL – EP 2 - IRONIA, POLITICAMENTE CORRETO E ETHOS 

 

LOCUTOR ÁUDIO 
Vinheta Podcast - 3”  
Locmasc jovem em 
tom de arauto - 2’’ 

Quais os assuntos? 

Coro de jovens em 
tom de arauto 
gritando – 3’’ 

Ironia, politicamente correto (PC) e ethos 

Som das alunas no 
metrô, estação Santa 
Cecília - 2” 

Próxima estação: Santa Cecília 

Alunas dentro do 
metrô, em direção à 
estação Santa Cecília 

 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Meu Deus! Não estudei nada para a prova. 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Bem... isso já é comum. 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

Não sei como conseguem não se preocupar com nada. 
Mas poderei ensinar se vocês quiserem... A prova de 
hoje é sobre ironia,  o politicamente correto e o ethos. 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Minha mãe costuma dizer que sou irônica. Será que 
tem alguma coisa a ver? 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Gozado, a minha também. 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Eu vou ter de assumir o meu lado irônico? 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

É claro que não! 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Ah! Eu queria dar risada. 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

Meninas, o termo ironia , segundo os estudiosos de 
literatura, é uma figura de linguagem que consiste no 
emprego de uma palavra em expressão de forma que 
ele tenha um sentido diferente do habitual e produza 
um humor sutil. Para que isso funcione, é preciso que 
seja feita de forma elegante. 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Tem que ser sempre elegante? 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Eu não me acho tão chique assim. 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

Haja paciência! Nem sempre isso acontece. Se não for 
de forma elegante, pode virar um termo politicamente 
incorreto, ou PC, que vou explicar daqui a pouco 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

OK 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Bem... Laura, dê-nos exemplos de ironia e depois 
explique melhor sobre o PC. 
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Loc. 3 LAURA
(oriental)

“Nossa, como você está magrinha!” E a pessoa está 
gordinha ou gorda. No entanto, a pessoa está gordinha
ou gorda. Ou : Nossa!!!! “Que pessoa mais educada! 
Só que ela entrou sem cumprimentar ninguém”

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Vai ser irônico assim em  outro planeta.
Mas às vezes dá vontade de dizer essas coisas.

LOc. 2 LÍVIA
(desligada)

É mesmo!

Loc. 3 LAURA
(oriental)

Temos de tomar cuidado porque a ironia pode beirar à
falta de educação. Daí pode surgir a questão do
politicamente correto

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Esse tal de PC está dando o que falar.

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

Nossa! Por quê?

Loc. 3 LAURA
(oriental)

Segundo a revista da agência Jr., o politicamente
correto é um assunto recorrente. O termo teria surgido
por volta dos anos 30s, durante o governo Mao
TséTung, época em que “o politicamente correto era 
aquele que seguia estritamente o modelo do Partido
Comunista” O tema ganhou maior destaque na década 
de 60, nos Estados Unidos, “quando jovens 
universitários decidiram lutar pela defesa dos direitos
civis das mulheres e negros”. Surgem movimentos
pacifistas, que se opõem à guerra e à violência,
buscando o entendimento por meio de atitudes
pacíficas.
Na verdade, há muitas discussões acerca disso porque
várias pessoas acham que ao invés de o governo dar
educação ao povo, ensinando-o a respeitar a todos, a
sociedade prefere punir aqueles que não utilizam
certos termos politicamente incorretos. Por exemplo,
alguns publicitários acham que existe muito exagero,
como por exemplo, ouvi dizer que não se chama mais
ninguém de preto, ou não se usa a expressão: fulano é
de cor, ou a coisa tá preta.

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Se não me engano, a profê postou no moodle vários
termos do PC.

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

Pôs sim. Eu vi e dei muita risada. Tem coisas do tipo:
não se usa mais pintor de rodapé, e sim pessoa de
baixa estatura; gente velha ou matusalém ou pessoa de
anos de ouro virou idoso; gorda é obesa; denegrir é
prejudicar a imagem; judiar é maltratar. No caso do
preto, eu me lembro que virou afrodescendente.

Loc.1 JUJU
(assustada)

Não é muita frescura, não?

Loc. 3 LAURA
(oriental)

Não é não. Isso se chama respeito às diferenças.

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Não tem outro troço também para estudar?
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Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

É um tão de ethios.

Loc. 3 LAURA
(oriental)

Oh! Meu Pai, acho que vou para o céu. Ethios é um
supercarro da Toyota. Aliás, meu pai tem um. Coisa de
japonês.

Loc. 1 JUJU
(assustada)

Ops, isso não é preconceito?

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

Não sei. Não é exagero.

Loc. 3 LAURA
(oriental)

Não, é uma realidade. KKKKKKKKK
Bem... Mas de tudo isso que foi falado não podemos
nos esquecer que de acordo com retórica aristotélica,
existem três formas de uma mensagem ser percebida:
a primeira é o logos, ou seja, percebemos pelo modo
racional; a segunda,  o pathos, que é o modo
emocional; a terceira, o ethos ( e não ethios, viu?) .
Aqui, interpretamos a mensagem dentro dos nossos
valores e crenças.

Loc. 2 LÍVIA
(desligada)

Estação Santa Cecília!!!!

Ufa!!!! Chegamos ao Mack... Boa sorte para nós e não
se esqueçam das dicas.
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LINGUAGEM VERBAL – EP 3 - ETHOS 

 

LOCUTOR ÁUDIO 
Vinheta Podcast - 3”  
Locmasc jovem em 
tom de arauto - 2’’ 

Qual o assunto? 

Coro de jovens em 
tom de arauto gritando 
– 3’’ 

O  ethos 

Som das alunas no 
metrô, estação Santa 
Cecília - 2”  

Próxima estação: Santa Cecília 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Meu Deus! Não estudei nada para a prova. 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Bem... isso já é comum. 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

Não sei como conseguem não se preocupar com 
nada. Mas poderei ensinar se vocês quiserem... A 
prova de amanhã é sobre as três formas de uma 
mensagem ser percebida de acordo com a retórica 
aristotélica. 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Que chique! 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Parece chique mesmo.  

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Não é muita  forma , não? 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

É claro que não! 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Ah! Eu também estou achando que é. 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Bem... dentro dessa retórica aristotélica... eu ouvi um 
tal de ethios na aula. 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Ethios? 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

Oh! Meu Pai, acho que vou para o céu. Ethios é um 
supercarro da Toyota. Aliás, meu pai tem um. Coisa 
de japonês. 

Loc. 1 JUJU 
(assustada) 

Ops, isso não é preconceito? 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Não sei. Não é exagero? 

Loc. 3 LAURA 
(oriental) 

Não, é uma realidade. KKKKKKKKK 
Bem... Mas de tudo isso que foi falado não podemos 
nos esquecer que de acordo com retórica 
aristotélica, existem três formas de uma mensagem 
ser percebida: a primeira é o logos, ou seja, 
percebemos pelo modo racional; a segunda,  o 
pathos, que é o modo emocional; a terceira, o ethos ( 
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e não ethios, viu?) . Aqui, interpretamos a mensagem 
dentro dos nossos valores e crenças. 

Loc. 2 LÍVIA 
(desligada) 

Nossa, não entendi nada. Dá para explicar melhor? 

LOc. 3 LAURA 
(oriental) 

Temos um exemplo de logos. Temos aqui um poder 
de convencimento por parte do autor na defesa 
daquilo no qual ele acredita. Por um acaso tenho uma 
revista aqui comigo que pode ajudar vocês a 
entenderem o que é o logos. Ah! Para eu explicar o 
ethos, eu tenho de explicar o logos e o pathos 
também. Então.... tenham paciência. Bem... tenho a 
revista Exame. Na capa dela vem o seguinte título : A 
crise da OI. A história do maior calote da história e 
,no subtítulo: A série de trapaças e erros da gestão 
que levaram a OI – uma das maiores empresas do 
país – a decretar um calote em sua dívida de 6,5 
bilhões de reais. Veja como aqui o autor defende o 
seu ponto de vista, como foi firme a passar a 
informação. Ele induz o leitor a ler a reportagem para 
saber como foi o calote, ou seja, ele afirma que houve 
um calote, ele não dá margem a erro.    
 

JUJU 1 (a assustada) Veja se entendi: chama-se logos quando alguém me 
convence de alguma coisa, por meio de palavras ou 
imagens.   

Lívia 2 (a desligada) Então pode ser por imagem também? 
Laura 3 ( a oriental) Sim, daí as peças publicitárias. 
Juju 1 (a assustada)  Tem mais duas formas? 
Laura 3 (a oriental)  Tem sim. Vamos lá. O pathos. 
Lívia ( a desligada) Que nome engraçado. Parece coisa de pato. 
Laura 3 ( a oriental) Dentro da retórica, o pathos centra-se nas pessoas, 

que estão ouvindo e se refere aos sentimentos 
provocados nos ouvintes por aquele que está 
falando. A reação do público pode ser de tristeza ou 
alegria. Por exemplo, quando ouvimos um discurso 
político. Podemos nos influenciar ou não por ele. 

JUJU 1 ( Assustada)  Isso lá é verdade. Quando ouço algum político e 
percebo que está mentindo.... tenho vontade de 
entrar na TV e dar um chacoalhão nele. São meus 
sentimentos , minhas emoções saindo de mim. 

Laura 3 ( a oriental)  É isso mesmo! Os sentimentos ficam aflorados. 
Já no ethos, que é o que vai cair na prova...Aqui, o 
orador persuade por intermédio do caráter moral do 
seu ethos, quando é visto pelo auditório, como 
alguém que inspira confiança. É importante que esse 
discurso seja feito por alguma pessoa que seja 
virtuosa e benevolente. 
 

Lívia 2 ( a desligada) Benevolente? O que é isso? 
JUju 1 ( a assustada) Isso eu sei. É uma pessoa muito calma, paciente. 
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Laura 3 (a oriental) Eu tenho aqui no celular um exemplo de ethos, um 
trecho de uma entrevista de uma estudiosa de 
filosofia, professora Márcia Tilburi, que quando 
perguntada acerca de “ Qual o futuro da mulher?) Ela 
responde: “Se você me permite a brincadeira, 
poderíamos chamar uma vidente para responder. 
Mas falando sério, a meu ver, sem vidência alguma, o 
futuro é o de luta entre a lucidez e a covardia, entre a 
liberdade e  a impotência. Creio que a ausência de 
liberdade que é comum a homens e mulheres será 
sempre uma constante histórica. Minha esperança é 
que, no futuro, nos importemos mais com a condição 
singular de cada pessoa e menos com seu sexo. E 
que haja mais esclarecimento sobre sexo e ele seja 
menos uma armadilha como foi até hoje.  
 
Não sei se vocês duas perceberam que foram 
apresentados princípios éticos e morais da filósofa. 
Espero que tenham entendido. 
Chegamos à estação, meninas. Até a próxima! 
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LINGUAGEM VERBAL – EP 4 – FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

 

LOCUTOR ÁUDIO 
Vinheta Podcast - 3”  
Locmasc jovem em tom de 
arauto - 2’’ 

QUAL É O ASSUNTO? 

Coro de jovens em tom de 
arauto gritando – 3’’ 

 As seis funções de linguagem 

Som das alunas entrando na 
praça de alimentação 2” 

Barulho de pessoas falando alto.  

2 Loc. Juju – desligada 
 

Meninas, faltei às aulas de funções de 
linguagem. Tô por fora de tudo. 

1 Loc. Lívia – Assustada 
 

Eu tô frita! 

2 Loc. Laura – a oriental 
 

As funções de linguagem são modos de cada 
pessoa organizar sua fala dependendo do que 
se deseja transmitir. A linguagem pode ser 
usada para expressar sentimentos, para 
informar, para influenciar. Para que isso 
aconteça,   segundo Jakobson, um linguísta 
russo, é preciso ter um emissor, aquele que 
emite algo; um destinatário , aquele que recebe 
algo; contexto, um assunto; o canal de 
comunicação, por exemplo, se esse canal é o 
rádio, a TV, uma revista; o código,  no caso, a 
língua portuguesa; e finalmente... a mensagem. 

Som – Praça de alimentação  
2 Loc. Juju – desligada 
 

 Você nos ajuda sobre esse assunto? 

1 Loc. Lívia – Assustada 
 

Acho uma boa, Laura, você nos ajuda? 

3 Loc. Laura – Oriental Lógico! Veja bem, Juju, agora pouco você disse: 
“Eu estou morrendo de fome”. Perceba que o 
texto é subjetivo e existe uma predominância da 
1ª pessoa. O emissor põe fora o seu lado 
emocional. É a chamada função emotiva ou 
expressiva. 

2 Loc. Juju – desligada 
 

Está certo. Foi o foco que eu dei agora há pouco 
quando falei que estava com fome. Então... 
quando uso o meu emocional, utilizo a função 
emotiva ou expressiva 

3 Loc. Laura – Oriental Depois temos a função conativa ou apelativa. O 
foco é no receptor ou no destinatário. Aqui, eu 
procuro provocar uma reação do emissor em 
relação ao conteúdo da mensagem, exemplos: 
Beba Coca-Cola ou Compre batom. 

1 Loc. Lívia – Assustada 
 

Ah! Agora entendi a apelativa! Apelativa... rsrs e 
imperativa por vezes, né! Eu me lembro de que a 
fessora falou que ela é muito usada na 
publicidade. 
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3 Loc. Juju-desligada Puxa, lembrei que ela também disse que
normalmente vem com o uso do vocativo e do
modo imperativo. Eu só não sei o que é esse tal
de vocativo.

2 Loc. Laura - oriental É um chamamento, exemplo: “Mãe, pode me 
trazer um chocolate”? Percebam que há um
chamamento pela mãe, ela não é o sujeito da
oração.

1 Loc. Lívia – Assustada Interessante...

3 Loc. Laura – Oriental A terceira é  a referencial ou denotativa. Aqui ela
se relaciona ao contexto ou referente, ou seja,
ao assunto. É chamada de denotativa porque
usa-se o sentido real da expressão ( e não
conativa que é a expressão subjetiva). Se uso o
sentido real, minha linguagem é objetiva e
denotativa, há o predomínio da 3ª pessoa do
discurso. Usa-se também para os textos
jornalísticos  e científicos, exemplo: Em 1665,
Londres é assolada pela peste negra que
dizimou grande parte da população, provocando
a quase total paralisação da cidade. O texto foi
tirado  de uma notícia que li há algum tempo no
jornal.

1 Loc. Lívia – Assustada É mesmo, né! Ah! É usado para textos
acadêmicos também, não?

3 Loc. Laura – Oriental Está certa!

Bem... vamos ver: na função emotiva eu ponho
toda a minha emoção, daí usamos a 1ª pessoa;
na apelativa, eu “chamo o destinatário para 
comprar, beber, ou fazer algo. Uso o modo
imperativo. Na referencial ou denotativa uso o
que chamamos o sentido real da expressão, daí
utilizar a 3ª pessoa. Ela é mais objetiva. Usada
em textos jornalísticos e científicos.
Meninas, reflitam sobre o que acabei de falar...
Mais tarde.... falarei das três funções restantes.
Até mais.
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LINGUAGEM VERBAL – EP 5 – FUNÇÕES DA LINGUAGEM - 2

LOCUTOR ÁUDIO
Vinheta Podcast - 3”
Locmasc jovem em
tom de arauto - 2’’

QUAL É O ASSUNTO?

Coro de jovens em
tom de arauto
gritando – 3’’

As seis funções de linguagem

Som das alunas
entrando na praça de
alimentação 2”

Barulho de pessoas falando alto.

Juju – assustada Nas dicas passadas, a Laura falou das três funções.

Lívia – desligada Acho que entendi as três primeiras, mas ainda faltam
mais três.

Laura – a oriental Vamos recapitular: As funções de linguagem são modos
de cada pessoa organizar sua fala dependendo do que
se deseja transmitir.

Som – Praça de
alimentação
Juju – assustada Você continuaria nos ajudando?

Lívia – desligada Acho uma boa, Laura, você nos ajuda?

Laura – Oriental Claro que sim! Recapitulando....
Bem... vamos ver: na função emotiva eu ponho toda a
minha emoção, daí usamos a 1ª pessoa; na apelativa, eu
“chamo o destinatário para comprar, beber, ou fazer 
algo. Uso o modo imperativo. Na referencial ou
denotativa uso o que chamamos o sentido real da
expressão, daí utilizar a 3ª pessoa. Ela é mais objetiva.
Usada em textos jornalísticos e científicos.
Meninas, reflitam sobre o que acabei de falar...

Juju - assustada Então vamos lá.
Laura - oriental A outra função é a fática, voltada para o canal de

comunicação, comum em conversas de telefone,
exemplo: “Alô, alô, como vai, tudo bem? Tudo. E você? 
Tudo.

Lívia – desligada Bem... então não tem função nenhuma, não é mesmo?
Para que serve?

Laura – Oriental Serve para testar o canal. Sabe que essa função era
usada durante a época da ditadura militar,
principalmente quando uma notícia era censurada. Ou
quando você fica meio sem graça, por exemplo, vai
pedir dinheiro emprestado para alguém e fica
enrolando. KKKKKKK

Lívia – desligada Ufa! Faltam duas ainda.
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Juju – assustada Puxa!!!!!

Laura - a oriental A metalinguística, voltada para o código, ou seja, a
língua portuguesa, por exemplo: é usada em dicionários
ou gramáticas. Ela explica a língua. Vamos imaginar que
eu não saiba o que significa a palavra valhacouto e o
texto aparece assim: “valhacouto , que é uma espécie 
de abrigo, esconderijo vem sendo usado por
traficantes”. Veja, o que fiz aqui: expliquei o código, 
explicando assim a língua portuguesa. Essa função é
bem parecida com a referencial, mas a diferença é que
enquanto esse surge em textos jornalísticos,
acadêmicos: o de metalinguística explica o código.

Juju – assustada Ufa! Só falta uma!

Lívia – desligada Eu estava ficando cansada.

Laura – Oriental A última refere-se à poética ou estética, voltada para a
mensagem. A preocupação aqui é com um texto bonito,
que tenha sonoridade ou estética do texto, rimas.
Exemplo: Não sinto o espaço que encerro
Nem as linhas que projeto
Se me olho em um espelho, erro
Não me acho no que projeto. (autor Mário de Sá
Carneiro)

Juju – assustada Mas não tem o eu também?

Lívia – desligada Não tem rima também?

Laura – Oriental Eu falei isso de propósito para que fiquem cientes de
que um texto pode ter mais de uma função.

Juju – assustada E aí? Preparadas para a prova?

Lívia – desligada Vamos ver se entendi. Vou repetir: a função fática é toda
entrecortada e não tem conteúdo; a metalinguística ,
que é aquela que explica a própria língua portuguesa,
exemplo: caterva que é o coletivo de vagabundos.
Finalmente a estética ou poética... tem rimas, som,
enfim há estética no texto.

Juju – assustada
Laura – Oriental

Que Deus nos ajude nessa prova!
Ele ajuda sim, mas vocês também têm de estudar.
KKKKKKKKK



PROVA LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO 

I - Assinale a alternativa correta: 

a) Pode-se afirmar que a perspectiva dialética enfoca o argumento como etapa do processo
persuasivo, enquanto a perspectiva retórica enfoca a argumentação como procedimento para a
verdade, e a perspectiva lógica tem no próprio argumento seu objeto de estudo.

b) Pode-se afirmar que a perspectiva lógica enfoca o argumento como etapa do processo
persuasivo, enquanto a perspectiva dialética enfoca a argumentação como procedimento para a
verdade, e a perspectiva retórica tem no próprio argumento seu objeto de estudo.

c) Pode-se afirmar que a perspectiva retórica enfoca o argumento como etapa do processo
persuasivo, enquanto a perspectiva dialética enfoca a argumentação como procedimento para a
verdade, e a perspectiva lógica tem no próprio argumento seu objeto de estudo.

d) Pode-se afirmar que a perspectiva retórica enfoca o argumento como etapa do processo
persuasivo, enquanto a perspectiva lógica enfoca a argumentação como procedimento para a
verdade, e a perspectiva dialética tem no próprio argumento seu objeto de estudo.

e) Pode-se afirmar que a perspectiva dialética enfoca o argumento como etapa do processo
persuasivo, enquanto a perspectiva lógica enfoca a argumentação como procedimento para a
verdade, e a perspectiva retórica tem no próprio argumento seu objeto de estudo.

II – Examine os silogismos e responda: 

Argumento I 
 Premissa 1: Se a batata está cara, então João compra cenoura. 
 Premissa 2: Se João compra cenoura, então sua esposa não fica feliz. 
 Conclusão: Se a batata está cara, então a esposa do João não fica feliz. 

Argumento II 
 Premissa 1: Toda contratação que o Barcelona faz é cara. 
 Premissa 2: Douglas foi uma contratação cara. 
 Conclusão: Douglas foi contratado pelo Barcelona. 

Os argumentos I e II, respectivamente, são corretamente classificados como: 

a) Válido e inválido

b) Válido e válido

c) Inválido e válido

d) Inválido e inválido

III – Leia os textos abaixo e indique se suas afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a) A frase “Eu estou com a razão e quero ver você ter argumentos para dizer que não” expressa uma
falácia informal de relevância do tipo Apelo ao medo.___________(      )

b) As frases “O Manuel bebeu antes de sair. É claro que ele bateu o carro porque estava
embriagado” expressam uma falácia informal de relevância do tipo Falsa causa.__(      )

c) As frases “Quem vota em corrupto, é corrupto também. Eu não sou corrupto” expressam uma
falácia informal de relevância do tipo Falso dilema.___________(      )

d) A frase “Esses manifestantes dizem protestar por isso e aquilo, mas eu acho que são só
baderneiros que deveriam estar é estudando ou trabalhando” expressa uma falácia informal de
relevância do tipo Argumento contra o homem.__________________(      )

e) A frase “Não acredito em fantasmas porque nunca vi um nem conheço quem tenha visto”
expressa uma falácia informal de relevância do tipo Apelo à multidão.____(      )
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IV – Observe a tirinha e identifique na argumentação do personagem o tipo de falácia informal e 
explique o erro que contém: 

V - Identifique no texto abaixo a presença (ou não) dos elementos da retórica aristotélica: a) reconheça 

e, se for o caso, critique as partes da disposição - exórdio, narração, provas, digressão e peroração; b) 

classifique o gênero predominante - se deliberativo, judiciário ou epidítico; c) analise a técnica 

predominantemente empregada nas provas - pathos, ethos ou logos. 

"Chegou o momento de construir", Nelson Mandela, Pretória, 10 de Maio de 1994,. 

 Hoje, através da nossa presença aqui e das celebrações que têm lugar noutras partes do nosso país 

e do mundo, conferimos glória e esperança à liberdade recém-conquistada. Da experiência de um 

extraordinário desastre humano que durou demais, deve nascer uma sociedade da qual toda a 

humanidade se orgulhará. Os nossos comportamentos diários como sul-africanos comuns devem dar azo 

a uma realidade sul-africana que reforce a crença da humanidade na justiça, fortaleça a sua confiança na 

nobreza da alma humana e alente as nossas esperanças de uma vida gloriosa para todos. Devemos tudo 

isto a nós próprios e aos povos do mundo, hoje aqui tão bem representados. Sem a menor hesitação, digo 

aos meus compatriotas que cada um de nós está tão intimamente enraizado no solo deste belo país como 

estão as célebres jacarandás de Pretória e as mimosas dobushveld. 

De cada vez que tocamos no solo desta terra, experimentamos uma sensação de renovação 

pessoal. O clima da nação muda com as estações. Uma sensação de alegria e euforia comove-nos quando 

a erva se torna verde e as flores desabrocham. Esta união espiritual e física que partilhamos com esta 

pátria comum explica a profunda dor que trazíamos no nosso coração quando víamos o nosso país 

despedaçar-se num terrível conflito, quando o víamos desprezado, proscrito e isolado pelos povos do 

mundo, precisamente por se ter tornado a sede universal da perniciosa ideologia e prática do racismo e 

da opressão racial. 

Nós, o povo sul-africano, sentimo-nos realizados pelo facto de a humanidade nos ter de novo 

acolhido no seu seio; por nós, proscritos até há pouco tempo, termos recebido hoje o privilégio de 

acolhermos as nações do mundo no nosso próprio território. Agradecemos a todos os nossos distintos 

convidados internacionais por terem vindo tomar posse, juntamente com o nosso povo, daquilo que é, 

afinal, uma vitória comum pela justiça, pela paz e pela dignidade humana. Acreditamos que continuarão a 

apoiar-nos à medida que enfrentarmos os desafios da construção da paz, da prosperidade, da democracia 

e da erradicação do sexismo e do racismo. Apreciamos sinceramente o papel desempenhado pelas 

massas do nosso povo e pelos líderes das suas organizações democráticas políticas, religiosas, femininas, 

de juventude, profissionais, tradicionais e outras para conseguir este desenlace. O meu segundo vice-

presidente o distinto F.W. de Klerk, é um dos mais eminentes. 

Também gostaríamos de prestar homenagem às nossas forças de segurança, a todas as suas 

patentes, pelo destacado papel que desempenharam para garantir as nossas primeiras eleições 

democráticas e a transição para a democracia, protegendo-nos das forças sanguinárias que ainda se 



recusam a ver a luz. Chegou o momento de sarar as feridas. Chegou o momento de transpor os abismos 

que nos dividem. Chegou o momento de construir. 

Conseguimos finalmente a nossa emancipação política. Comprometemo-nos a libertar todo o 

nosso povo do continuado cativeiro da pobreza, das privações, do sofrimento, da discriminação sexual e 

de quaisquer outras. Conseguimos dar os últimos passos em direção à liberdade em condições de paz 

relativa. Comprometemo-nos a construir uma paz completa, justa e duradoura. Triunfamos no nosso 

intento de implantar a esperança no coração de milhões de compatriotas. Assumimos o compromisso de 

construir uma sociedade na qual todos os sulafricanos, quer sejam negros ou brancos, possam caminhar 

de cabeça erguida, sem receios no coração, certos do seu inalienável direito a dignidade humana: uma 

nação arco-íris, em paz consigo própria e com o mundo. 

Como símbolo do seu compromisso de renovar o nosso país, o novo governo provisório de 

Unidade Nacional abordará, com maior urgência, a questão da amnistia para várias categorias de pessoas 

que se encontram atualmente a cumprir penas de prisão. Dedicamos o dia de hoje a todos os heróis e 

heroínas deste país e do resto do mundo que se sacrificaram de diversas formas e deram as suas vidas 

para que nós pudéssemos ser livres. Os seus sonhos tornaram-se realidade. A sua recompensa é a 

liberdade. 

Sinto-me simultaneamente humilde e elevado pela honra e privilégio que o povo da África do Sul 

me conferiu ao eleger-me primeiro Presidente de um governo unido, democrático, não racista e não 

sexista. Mesmo assim, temos consciência de que o caminho para a liberdade não é fácil. Sabemos muito 

bem que nenhum de nós pode ser bem-sucedido agindo sozinho. Por conseguinte, temos que agir em 

conjunto, como um povo unido, pela reconciliação nacional, pela construção da nação, pelo nascimento 

de um novo mundo. 

Que haja justiça para todos. Que haja pás para todos. Que haja trabalho, pão, água e sal para 

todos. Que cada um de nós saiba que o seu corpo, a sua mente e a sua alma foram libertados para se 

realizarem. Nunca, nunca e nunca mais voltará esta maravilhosa terra a experimentar a opressão de uns 

sobre os outros, nem a sofre a humilhação de ser a escória do mundo. Que reine a liberdade. O sol nunca 

se porá sobre um tão glorioso feito humano. 

Que Deus abençoe a África! 



Prova Linguagem Verbal 

     De acordo com a audição dos podcasts, responda às seguintes perguntas: 

1. Escreva sobre o politicamente correto e exemplifique.

2. Defina variação linguística de acordo com o autor Marcos Bagno.

3. A que se refere o termo “ethos”. Justifique a sua resposta.

 Nas questões 4 a 7, reconheça a figura de linguagem: 

4. Em relação ao tempo, a mulher é como uma uva passa.

5. Quero pedir sua mão em casamento.

6. 6. Comprei um Toyota na semana passada.

7. Chorei rios de lágrimas após o término do meu casamento.

     Nas questões 8 a 10, defina e reconheça as funções de linguagem: 

8. Alô, tudo bem?
Eu vou indo...
E você?
Tô indo também.... 

9. Valhacouto, segundo o dicionário Aurélio, significa abrigo, esconderijo.

10. Eu sou um ser pensante e criativo.
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