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RESUMO 
 
 
As constantes mudanças na área da linguagem e a reformulação das concepções 
sobre o ensino de línguas que leve em conta estas mudanças são preocupações no 
campo do ensino. Levando em consideração os pressupostos da multimodalidade e 
dos multiletramentos, este trabalho tem como objetivo investigar a utilização do 
gênero tirinha nas atividades de Língua Inglesa, mediadas pelo livro didático de Inglês 
do professor da coleção Way to English for Brazilian Learners, da Editora Ática, dos 
autores Cláudio Franco e Kátia Tavares (FRANCO; TAVARES, 2015), em utilização 
no Ensino Fundamental da cidade de Rodolfo Fernandes, na Escola Municipal Maria 
de Lourdes Cavalcante. O livro escolhido foi o do 6º ano, dada a recorrência do gênero 
tirinha no material. A pesquisa foi baseada nos pressupostos teóricos do Grupo de 
Nova Londres (The New London Group, 2000), Cope & Kalantzis (2000); assim como 
na teoria do letramento visual, em que utilizamos as ideias de Callow (2005, 2008), 
Bamford (2003), na semiótica social (Lemke, 2010) e na Gramática do Design Visual  
de Kress e Van Leeuwen (1996, 2006). Usamos a abordagem de Marcuschi (2008) 
sobre os gêneros como prática sócio-comunicativa e como alicerce para o ensino de 
línguas. Utilizamos autores que conceituam sobre a tirinha (COSTA, 2008; RAMOS, 
2017; VERGUEIRO, 2018) e sobre a perspectiva multimodal desse gênero (ROJO, 
2015), Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008, 2009). Revisamos também 
considerações sobre a utilização do livro didático no ensino de Língua Inglesa com 
base em Bezemer e Kress (2008), Dias (2009) e Ramos (2009), para, então, 
discutirmos aspectos do letramento crítico com base em Oliveira (2006). A pesquisa 
procurou responder as seguintes perguntas: 1) Como o livro didático de Língua 
Inglesa aborda os modos verbais e não verbais da tirinha? Como os recursos 
semióticos da tirinha podem possibilitar o letramento visual crítico? Quais concepções 
de letramento visual e crítico subjacentes às atividades apresentadas? Nossa 
pesquisa, do tipo interpretativista, utilizou o estudo das bases teóricas para 
interpretação do corpus que correspondeu às atividades e seções do LD que utilizam 
as tirinhas, em que os dados foram trabalhados numa abordagem qualitativa. Os 
resultados apontaram que o LD em análise trabalhou com a tirinha no ensino de LE 
em uma perspectiva que amplia a necessidade de desenvolver as habilidades 
linguísticas de falar, ouvir, ler e escrever textos verbais e apresentou preocupação 
com a leitura de textos visuais e multimodais e também com o letramento crítico 
possibilitado pelo estudos desses textos. Foi possível identificar também que a 
simples menção das características imagéticas do texto ainda são insuficientes para 
se configurar em uma abordagem de letramento visual. Por isso, acreditamos que a 
intervenção do professor na utilização do LD é decisiva para trabalhar estes aspectos, 
já que o LD veicula os textos e os aproxima dos alunos. Faz-se necessário 
complementar a abordagem dada com relação aos letramentos visual e crítico.  
Concluímos que esta pesquisa ofereceu a oportunidade de avaliar a eficácia do LDI 
enquanto material de ensino no que concerne ao seu papel de aproximar os alunos a 
textos com novas configurações e que necessitam ser ensinados, para que 
desenvolvam de forma adequada as habilidades de leitura multimodal, ao mesmo 
tempo em que ampliam também o letramento crítico frente a textos visuais, situados 
social e culturalmente. 
 
Palavras-chave: Livro didático. Língua inglesa. Letramento visual. Tirinha. 
  



 

ABSTRACT 
 
 
The constant changes in the area of language and the reformulation of conceptions 
about language teaching that takes into account these changes are concerns in the 
field of teaching. Taking into account the presuppositions of multimodality and 
multiliteracies, this work aims to investigate the use of the genre comic strips in the 
activities of English Language, mediated by the teacher’s English textbook from the 
collection Way to English for Brazilian Learners, by Editora Ática and the authors 
Cláudio Franco and Kátia Tavares (FRANCO; TAVARES, 2015), in use in the 
Elementary School of the city of Rodolfo Fernandes, at the Maria de Lourdes 
Cavalcante Municipal School. The chosen book was the one of the 6th grade, given 
the recurrence of the genre comic strips found in the material. The research was based 
on the theoretical assumptions by the New London Group (2000), Cope & Kalantzis 
(2000)), as well as on visual literacy theory, in which we used the ideas of Callow 
(2005, 2008), Bamford (2003), in social semiotics (Lemke, 2010) and in the Visual 
Design Grammar of Kress and Van Leeuwen (1996, 2006). We used Marcuschi's 
(2008) approach to genres as a social-communicative practice and as a foundation for 
language teaching. We use authors who conceptualize on the comic strip (COSTA, 
2008, RAMOS, 2017, VERGUEIRO, 2018) and on the multimodal perspective of this 
genre (ROJO, 2015), Kress and Van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008, 2009). We 
also reviewed considerations about the use of textbooks in English language teaching 
based on Bezemer and Kress (2008), Dias (2009) and Ramos (2009), to discuss 
aspects of critical literacy based on Oliveira (2006). The research sought to answer the 
following questions: 1 ) How does the English Language textbook address the verbal 
and nonverbal modes of the comic strip? How can the semiotic features of the comic 
strip enable critical visual literacy? What conceptions of visual and critical literacy 
underlie the activities presented? Our research, of the interpretative type, used the 
study of the theoretical bases for the interpretation of the corpus that corresponded to 
the activities and sections of the textbook that use the comic strips, in which the data 
were worked in a qualitative approach. The results pointed out that the textbook 
analyzed worked with the teaching of foreign language with comic strips in a 
perspective that amplifies the need to develop the linguistic abilities of speaking, 
listening, reading and writing verbal texts and was concerned with the reading of visual 
and multimodal texts and also with the critical literacy made possible by the studies of 
these texts. It was also possible to identify that the mere mention of the visual 
characteristics of the text is still insufficient to be configured as a visual literacy 
approach. Therefore, we believe that the intervention of the teacher in the use of the 
textbook is decisive to work these aspects, since it conveys the texts and brings them 
closer to the students. It is necessary to complement the approach given with regard 
to visual and critical literacies. We conclude that this research offered the opportunity 
to evaluate the effectiveness of the English Language Textbook as a teaching material 
in relation to its role of bringing students  next to texts with new configurations that 
need to be taught in order to adequately develop multimodal reading skills, while at the 
same time extending critical literacy to socially and culturally situated visual texts. 
 
Keywords: Textbook. English language. Visual literacy. Comic strips. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As constantes mudanças na área da linguagem e a reformulação das 

concepções sobre o ensino de línguas que leve em conta estas mudanças são 

preocupações no campo do ensino. As vertentes teóricas que se destacam nesta 

discussão, a nosso ver, são a multimodalidade e os multiletramentos, que consideram 

relevante observar todos os aspectos de constituição de um texto e, principalmente, 

preocupam-se com o lugar do ensino em um panorama onde a linguagem verbal 

começou a abrir espaço para o reconhecimento da imagem e de outros elementos 

multimodais na composição dos significados dos textos. Neste sentido, estas teorias 

levam em conta a necessidade de vários letramentos para o pleno uso social da 

linguagem e da comunicação, considerando textos múltiplos em seus modos e em 

suas semioses, comuns no atual contexto.  

As novas teorias sobre multiletramentos (THE NEW LONDON GROUP, 2000) 

reavaliam o papel da escola como responsável por desenvolver letramentos diversos, 

dentre eles, o letramento visual. Neste sentido, pretendemos aqui, refletir sobre a 

abordagem dada aos elementos visuais do gênero tirinha em um livro didático de 

Língua Inglesa. Fazemos um recorte sobre a noção de letramento visual com viés 

crítico, que possibilita dar condições para que o leitor entenda as características 

multimodais perceptíveis e os significados semióticos que são trabalhados neste 

gênero. 

Nesta perspectiva, a teoria da semiótica social, que considera os significados 

como construções de sujeitos socialmente determinados  (LEMKE, 2010), em 

consonância com as considerações sobre o ensino de línguas, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), nos ajudam a  estudar a abordagem 

utilizada pelo material didático no trabalho com o gênero tirinha, pois concordamos 

com Almeida (2011, p. 55) quando diz que “as práticas pedagógicas vigentes ainda 

carecem de um modo sistemático de se abordar códigos como as imagens no 

contexto de sala de aula, particularmente a de língua estrangeira.”  

Por isso, acreditamos na necessidade de pensarmos em modos de intensificar 

as discussões sobre práticas de ensino que contemplem o desenvolvimento do 

letramento visual. Em outras palavras, percebemos que ainda há lacunas que o ensino 

de língua estrangeira precisa preencher no que diz respeito à prática do letramento 

visual, pois precisamos capacitar professores e alunos para lidar com as imagens de 
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forma eficaz, já que o fácil acesso a diferentes gêneros, provenientes de contextos 

como redes sociais na Internet, coloca os alunos em relação com os mais variados 

modos de significação. Tal ênfase em textos multimodais requer maior atenção para 

as aulas de leitura e escrita mediadas pelo livro didático que precisam considerar este 

uso social que se faz dos textos. 

Quanto  ao corpus da pesquisa, é constituído pelo livro didático do professor 

da coleção Way to English for Brazilian Learners da Editora Ática, (FRANCO; 

TAVARES, 2015), direcionado ao Ensino Fundamental, aprovado pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) no triênio de 2017-2019 e utilizado na rede pública 

de ensino, na Escola Municipal Maria de Lourdes Cavalcante do município de Rodolfo 

Fernandes/RN. A pesquisa tem como enfoque principal a análise da abordagem do 

letramento visual/multimodal através do estudo da tirinha em atividades de leitura, 

escrita e vocabulário onde há a utilização deste gênero. 

As seções que trazem o gênero tirinha são analisadas para verificar se existe, 

de fato, uma proposta pedagógica voltada para o ensino através do letramento visual, 

ou seja, se há propostas coerentes com as novas concepções de leitura multimodal 

que reconhecem os modos de representação tão importantes quanto o código verbal 

escrito. E ainda, para analisar de que maneira estas atividades servem para promover 

também o letramento crítico. 

Procuramos identificar possíveis estratégias acerca do uso da tirinha, 

considerando seu caráter multimodal, pois este tipo de abordagem para o ensino pode   

trazer importantes contribuições para o trabalho com uma língua estrangeira. De 

acordo com Júdice (2012, p. 256) “ler textos não-verbais e ir tecendo representações 

em textos verbais na língua-alvo constitui atividade tão importante quanto ler textos 

verbais”.  

Neste trabalho reconhecemos que o estudo de gêneros textuais para a prática 

sóciocomunicativa é muito importante e, se levarmos em consideração as orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2008), veremos que sua proposta 

de intervenção para o ensino requer alunos capazes de interagir de forma engajada 

no uso da língua estrangeira, já que “este documento focaliza a leitura, a prática 

escrita e a comunicação oral contextualizadas” (BRASIL, 2008, p.87), com atenção 

aos sujeitos que utilizam a língua para as mais variadas finalidades.  

Assim, entendemos que o ensino de Língua Inglesa pode se apoiar na 

perspectiva da semiótica social e da multimodalidade para produzir tais resultados, 
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pois, de acordo com Rojo e Barbosa (2015, p. 108), “os textos e gêneros estão cada 

vez mais multimodais”. A multimodalidade torna-se importante neste contexto, pois 

reconhece a composição heterogênea dos gêneros que circulam atualmente, tanto na 

forma impressa, quanto nos meios digitais; assim os gêneros multimodais são textos 

que “recorrem a mais de uma modalidade de linguagem ou a mais de um sistema de 

signos ou símbolos (semiose) em sua composição” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 108), 

ampliando as possibilidades de construção de sentido e de assimilação crítica destes 

significados. 

Portanto, as perguntas de pesquisa, baseadas na hipótese de que o Livro 

Didático de Língua Inglesa (LDI), ao explorar os elementos multimodais do gênero 

tirinha, favorece o  desenvolvimento do letramento crítico, permitem pensar nas 

seguintes perguntas específicas: Como o livro didático de Língua Inglesa aborda os 

modos verbais e não verbais da tirinha? Como os recursos semióticos de composição 

da tirinha podem possibilitar o letramento visual crítico? Quais concepções de 

letramento visual e crítico subjacentes às atividades apresentadas? 

Para responder a estas indagações buscamos nos apoiar, principalmente, em 

autores que teorizam sobre a pedagogia dos multiletramentos, como o Grupo de Nova 

Londres (The New London Group) (2000), Cope & Kalantzis (2000). Sobre o 

letramento visual utilizamos as ideias de Callow (2005, 2008), Bamford (2003), e 

pressupostos da semiótica social (Lemke, 2010) e da Gramática do Design Visual de 

Kress e Van Leeuwen (1996, 2006). Sobre a teoria dos gêneros usamos a abordagem 

de Marcuschi (2008) sobre os gêneros tanto como prática sóciocomunicativa quanto 

como importante alicerce para o desenvolvimento do ensino de línguas. Utilizamos 

ainda autores que conceituam a tirinha como gênero (COSTA, 2008; RAMOS, 2017; 

VERGUEIRO, 2018) e ampliamos o entendimento deste gênero como multimodal, 

através de Rojo, (2015), Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008, 2009). 

Revisamos também algumas considerações sobre a utilização do livro didático no 

ensino de Língua Inglesa com base em Bezemer e Kress (2008), Dias (2009) e Ramos 

(2009), para, então, discutirmos aspectos do letramento crítico com base em Oliveira 

(2006), entre outros. 

Levamos em consideração a pedagogia dos multiletramentos para investigar 

as formas como o livro didático aborda o letramento visual nos gêneros, numa 

perspectiva de desenvolvimento das habilidades de leitura crítica dos elementos 

multimodais. Desta forma, esta pesquisa possui como objetivo geral investigar a 
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utilização do gênero tirinha nas atividades de Língua Inglesa, mediadas pelo livro 

didático, no que diz respeito ao desenvolvimento de letramento visual e crítico.  E 

como objetivos específicos, temos: 1) analisar a abordagem dada aos modos 

semióticos das tirinhas nas atividades do livro didático de Língua Inglesa; 2); investigar 

como os recursos semióticos de composição do gênero tirinha podem possibilitar o 

desenvolvimento do letramento visual e crítico; e 3) identificar as concepções de 

letramento visual crítico subjacentes às atividades propostas a partir do gênero 

estudado. 

Em leituras sobre a temática, foram encontrados alguns trabalhos acadêmicos 

que dialogam com a nossa proposta e que nos possibilitam observar as produções 

que contemplam a tirinha. Encontramos vários estudos que tratam do ensino a partir 

do letramento visual/multimodal e, na busca por trabalhos de análise de livros 

didáticos de LE, escolhemos como critério para a procura nos bancos de dissertações 

e teses, aquelas que utilizaram as perspectivas da teoria da multimodalidade e dos 

multiletramentos nos materiais didáticos. 

Silva (2016) analisou a abordagem dos aspectos multimodais, em especial o 

letramento visual crítico, no livro didático de nível fundamental. Na pesquisa, que teve 

como corpus os livros do 6º e 9º ano da coleção Alive, também foram realizadas 

entrevistas com cinco professores; posteriormente, uma professora foi acompanhada 

com observação de aulas e encontros de formação. A pesquisa constatou que ainda 

há ênfase na estrutura e no vocabulário da língua escrita nas aulas de Língua Inglesa, 

mesmo que a intenção de explorar o letramento visual e aspectos críticos dos textos 

tenha sido citada pelo manual do professor. Apontou também a necessidade de 

intensificar a formação e o letramento dos professores, ao constatar que a professora 

observada na pesquisa sinalizou, nas suas falas na entrevista, a intenção de 

mudanças subsequentes na sua prática, após encontros de formação com a 

pesquisadora. 

Segundo Silva (2016), o estudo da língua por meio de gêneros textuais “limitado 

ao código escrito, na escola, nega as mudanças comunicacionais acontecidas nas 

interações reais do dia a dia” (SILVA, 2016, p. 19-20). Desta forma, esse trabalho 

constituiu-se como bastante significativo dentro da área de ensino, pois considerou a 

aplicabilidade da abordagem multimodal numa perspectiva crítica, reafirmando a 

importância do livro didático, atrelado a uma boa formação dos professores para o 

ensino de língua estrangeira.    
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Direcionando o foco dos estudos sobre multimodalidade para o objeto que 

temos em mente, o gênero tirinha no livro didático, encontramos o trabalho de Souza 

(2015), que realizou um estudo investigativo sobre o uso da tirinha, com foco no 

desenvolvimento de leitura na perspectiva da multimodalidade, pois considera que “as 

aulas de leitura também objetivam ensinar os educandos a tornarem-se leitores 

competentes do texto multimodal” (SOUZA, 2015, p. 3). Esta reflexão já aponta para 

a ampliação da noção de letramento, tão frequente na literatura que trata dos 

multiletramentos. O trabalho contempla uma intervenção didática com a utilização da 

tirinha e da charge, com fins de ajudar os alunos no desenvolvimento da leitura 

multimodal. Os objetivos específicos incluíram ajudar na localização de informações 

explícitas nos gêneros abordados, desenvolver habilidades de inferir as informações 

implícitas e conseguir identificar o tema e os efeitos de ironia e humor, que são 

bastante recorrentes nestes dois gêneros. 

A análise empreendida contemplou também a intertextualidade, que é um fator 

de textualidade bastante importante, constantemente necessário para a compreensão 

dos textos, quando estes fazem referência a outros textos existentes. Destacou 

também “o processo inferencial e a sua relevância para que o leitor possa construir o 

sentido do texto, pois a leitura é um processo interativo no qual o leitor faz uso dos 

conhecimentos que possui para construção de sentido para o texto” (SOUZA, 2015, 

p. 6). 

No tratamento, tanto da tirinha quanto da charge, o trabalho destacou a 

importância de se desenvolver a leitura das imagens, e levou em consideração os 

elementos multimodais de constituição destes gêneros, como os balões de fala e as 

expressões faciais dos personagens. 

Outro trabalho recente que aborda a tirinha é o de Susmickat (2015), que 

analisa a concepção de gêneros discursivos, levando em conta os elementos postos 

por Bakhtin como constitutivos dos gêneros, quais sejam, o conteúdo temático, estilo 

e forma composicional. Nesta análise de um livro de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental, o foco estava nas atividades com a tirinha. Foi realizada também uma 

sequência didática, demostrando uma abordagem do gênero que contemple, além 

destes elementos, as condições de produção, circulação e recepção do gênero. Neste 

trabalho, é possível observar a atenção dada ao potencial discursivo da tirinha, 

caracterizada como um gênero que alude a questões sociais e que problematiza a 

realidade e promove leituras e reflexões pertinentes à formação crítica dos leitores. 
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Este elemento da criticidade mostra-se cada vez mais necessário para as práticas de 

letramentos atuais, onde há grande disseminação e circulação de textos com 

características multimodais. 

Estes trabalhos, dentre tantos outros que abordam as teorias sobre os 

multiletramentos, têm em comum o fato de pensarem no estudo da tirinha para além 

do fator textual verbal. Reconhecem que o texto visual precisa ser explorado no 

ensino, para que possamos dar condições aos nossos alunos para saber “ler o visual”. 

Nosso trabalho tem destaque nesta perspectiva, pois além de considerar a 

multimodalidade presente na tirinha, e o seu forte potencial de significado a partir dos 

recursos imagéticos que utiliza, investiga o uso deste gênero para o ensino de inglês. 

Neste sentido, salientamos que os alunos podem se sentir atraídos pelos textos não 

verbais, e com isso, podem construir sentido de forma efetiva na língua estrangeira 

através do estudo de gêneros multimodais. 

A partir de trabalhos pesquisados sobre a temática, e das leituras sobre 

multimodalidade e multiletramentos, elaboramos a justificativa desta pesquisa, tendo 

como base a necessidade de se aprofundar os estudos sobre o letramento visual e o 

ensino de língua estrangeira, articulados com as diretrizes postas pelos documentos 

oficiais.  

No texto dirigido ao ensino de Língua Inglesa constante nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2008), percebemos que a principal proposta 

apresentada engloba fatores que capacitem os aprendizes a usar formas 

contextualizadas de linguagem. Por essas orientações espera-se que o aluno esteja 

exposto a uma formação através do estudo de uma língua estrangeira que lhe permita 

se desenvolver socialmente, adquirir conhecimento, ser criativo, etc., ou seja, espera-

se que o aluno desenvolva letramentos diversos. 

Tais recomendações nos levam a refletir sobre a compreensão de que toda e 

qualquer manifestação da linguagem acontece como parte de um processo de 

construção histórico, social e ideológico, e que devemos levar isso em conta para 

podermos procurar uma prática eficiente que possa atender ao grande desafio que é 

ensinar uma língua estrangeira, buscando enfatizar o desenvolvimento da 

competência comunicativa, em especial, se considerarmos as dificuldades do ensino 

em escolas públicas. 

É inegável o fato de que os gêneros constituem parte importante do processo 

de atividade comunicativa, de nossas práticas sociais, e que seu uso está sempre 
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vinculado aos objetivos e às funções desejados pelos sujeitos que estão engajados 

em uma situação de comunicação. Neste sentido, o livro didático, como suporte 

(MARCUSCHI, 2008) que veicula uma variedade de gêneros da comunicação 

cotidiana comum aos alunos, tem relevância, pois frequentemente trata de estudar os 

usos autênticos da língua. 

Neste trabalho, levamos em conta que os materiais didáticos têm se 

apresentado de maneira diferente, utilizando fortemente recursos semióticos além do 

código verbal. De acordo com Bezemer e Kress (2008), em estudo feito sobre os 

manuais escolares de escolas secundárias na Inglaterra, notadamente, tem havido 

mudanças relativas ao design dos livros didáticos: “a imagem tornou-se o modo 

central de representação”1 (BEZEMER; KRESS, 2008, p.1), ou seja, é cada vez mais 

recorrente o uso de imagens nos materiais, assim como é recorrente o estudo de 

gêneros que exploram o aspecto imagético na produção de sentido nos textos. 

O pensamento de que a comunicação humana ocorre em diferentes domínios 

de gêneros discursivos, e que nós, professores, somos orientados a buscar formas 

eficazes de aplicar um ensino mais contextualizado, em que os conteúdos sejam 

articulados de forma a fazer parte do cotidiano dos alunos (ao invés do mero estudo 

das estruturas gramaticais), permite considerar que uma abordagem baseada na 

perspectiva dos gêneros pode contribuir para os propósitos deste tipo de ensino, dada 

a sua natureza social, pois concordamos com Marcurschi  (2008, p. 155) quando diz 

que “não se pode tratar o gênero do discurso independentemente de sua realidade 

social e de sua relação com as atividades humanas”. 

Sabemos que a variedade e a classificação dos gêneros são extremamente 

numerosas; eles se modificam e obedecem a certas mudanças que acontecem na 

sociedade (como por exemplo o fato de um e-mail passar a exercer a função de uma 

carta pessoal, dentre outros). A evolução das tecnologias e seu uso constante 

trouxeram uma abundância de novos gêneros para o repertório das atividades sociais 

dos nossos alunos. Como aponta Bakhtin: 

 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 2003 p. 279). 

 
                                                             
1“Image has become a central mode of representation”. (BEZEMER; KRESS, 2015). 
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O surgimento de novos gêneros e a evolução das tecnologias de informação 

(TICs) tornam necessários novos letramentos que ajudem a lidar de forma eficaz com 

estes novos textos. Como aponta Rojo (2015), sustenta-se a relevância da teoria de 

Bakhtin para as discussões sobre ensino de gêneros neste contexto de 

transformação, pois “mesmo com mudanças tão pronunciadas, a teoria dos gêneros 

do discurso do Círculo de Bakhtin não somente ainda é potente para a análise desses 

enunciados, como talvez nunca tenha encontrado expressão tão clara de seus 

mecanismos dialógicos” (ROJO, 2015, p. 116). 

Assim, entendemos que os gêneros podem desaparecer, ou novos gêneros 

podem aparecer com a finalidade de atender às necessidades de um propósito 

comunicativo específico, pois as novas tecnologias permitem o surgimento de novos 

gêneros que precisam desenvolver novos letramentos. Conforme apontam Cani e 

Coscarelli (2016) a escola contemporânea tem o desafio de lidar com as diversas 

linguagens, potencializadas pelas tecnologias, e por isso precisa viabilizar práticas 

pedagógicas que abordem o potencial multissemiótico dos textos que circulam.  Neste 

sentido, é preciso pensar sobre a importância do material didático, levando em conta 

a multimodalidade e os multiletramentos, já que: 

 
As múltiplas linguagens presentes nos textos e o aumento do acesso à 
informação, seja em qualquer tempo ou espaço, desafia o nosso sistema 
educacional, que necessita ser repensado para responder a novas demandas 
de trabalho com textos (MONTE MOR apud CANI; COSCARELLI, 2016, p. 
15). 
 

Diante dessa perspectiva defendemos a discussão sobre o ensino que leve em 

conta a multiplicidade das representações textuais. É neste panorama que a 

pedagogia dos multiletramentos (GRUPO DE NOVA LONDRES, 2000) é uma das vias 

que nos dá suporte teórico para estudar as novas formas de representação 

recorrentes no nosso cotidiano e presentes nos livros didáticos. Justificamos a escolha 

por  pesquisar a utilização do gênero tirinha pelos seguintes motivos: primeiro, pela 

sua presença constante nos materiais didáticos; segundo, por observar, através da 

prática docente, o interesse demonstrado pelos alunos pelo textos imagéticos, mesmo 

quando em conjunto com texto verbal em língua estrangeira; e, por último, e mais 

importante, pelo potencial de significado que a tirinha apresenta para desenvolver 

senso crítico e abordar temáticas relevantes. 
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Podemos caracterizar a tirinha como um gênero que é essencialmente 

multimodal, pois articula em sua composição mais de um recurso semiótico, ou seja, 

utiliza a linguagem visual e a verbal. Segundo Predebon (2015), a tirinha faz parte do 

domínio discursivo de outro gênero mais amplo, os quadrinhos, que englobam 

subdomínios de outros gêneros como a charge e o cartum, todos tendo em comum 

algumas características quanto aos modos de composição, quais sejam a utilização 

de recursos verbais e visuais, diálogos através de balões, uso de onomatopeias para 

representar sons, dentre outros. 

De acordo com Predebon (2015) pesquisar o uso do gênero quadrinhos, 

enquanto gênero multimodal pelo seu destaque ao elemento visual, é relevante 

porque “além da presença constante em LD para o ensino de línguas, pesquisas sobre 

os gêneros dos quadrinhos se justificam principalmente pelo fato de seu uso na sala 

de aula de linguagens ser repetidamente recomendado em documentos educacionais 

oficiais” (PREDEBON, 2015, p. 29). A importância da tirinha para o desenvolvimento 

deste trabalho reside, então, na sua recorrente presença nos livros didáticos, 

especialmente nos materiais de línguas (materna e estrangeira). Assim como os 

quadrinhos, a tirinha é constantemente contemplada no desenvolvimento de 

atividades de leitura nos livros didáticos de Língua Inglesa e aparece muitas vezes em 

provas como a do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Para uma efetiva leitura destes gêneros é necessário que o leitor possa fazer 

inferências que permitam compreender o que está sendo enunciado através dos 

elementos visuais conjugados na relação com o texto escrito, assim como o 

conhecimento de mundo que pode preencher o entendimento do que está nas 

entrelinhas. Desta forma, acreditamos na necessidade de analisar como os materiais 

de ensino permitem o uso e o desenvolvimento destes letramentos, pois levamos em 

conta a concepção da teoria dos multiletramentos que revê o conceito de leitura 

(DESCARDECI, 2002) baseado no texto verbal, e repensa o aspecto pedagógico do 

desenvolvimento dos vários letramentos.  

É a partir destas concepções que justificamos nossa proposta de investigação 

“O Letramento multimodal crítico no livro didático de Língua Inglesa: um estudo com 

o gênero tirinha”. As questões que colocamos referentes à possibilidade do ensino de 

línguas a partir da perspectiva dos gêneros multimodais, considerados relevantes 

para o desenvolvimento sóciocomunicativo, propõem hoje (re)pensar as relações do 

sujeito frente ao uso da linguagem, e a importância que o letramento visual crítico 
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adquire quando considerado no trato com textos multimodais no ensino de uma língua 

estrangeira.  

Por último, destacamos a perspectiva pessoal de escolha deste corpus de 

pesquisa. A opção pela tirinha foi baseada na experiência como professora de Língua 

Inglesa, na prática de sala de aula, utilizando mais de um livro didático que recorre, 

com frequência, a este gênero. Observamos como são constantes seus usos nos 

materiais e como este gênero apresenta potencial de modos de significação e 

desperta o interesse dos alunos pelo convite ao aspecto visual.  Ademais, é importante 

salientar que, além do interesse pela tirinha demonstrado pelos alunos, é pertinente 

também investigar a abordagem do livro à luz das teorias estudadas. Ou seja, 

considerar de uma parte, a semiótica social, que identifica o uso social destes gêneros 

em circulação e, por outro, a multimodalidade, que aborda os vários modos de 

materialização dos significados nestes textos. 

Diante destas considerações, resumimos a justificativa para este trabalho a 

partir das seguintes perspectivas: consideramos a multimodalidade das formas de 

representação que compõem atualmente os livros didáticos uma área fértil de estudos, 

pois permite analisar o tratamento dado aos diversos letramentos; entendemos que 

uma abordagem de ensino apoiada no contexto atual da sociedade em que os novos 

modos de comunicação e novas tecnologias permitem o surgimento de novos 

gêneros, precisa estar atenta a estas transformações para estabelecer seus objetivos 

e práticas; e por último, acreditamos que considerar a tirinha como um gênero 

multimodal que constitui uma forma rica de representação é uma significativa maneira 

de lidar com este gênero, na medida em que observamos os aspectos referentes à 

funcionalidade da tirinha no desenvolvimento do letramento visual crítico.  

Reiteramos a proposta de analisar o letramento multimodal crítico através da 

utilização do livro didático com o uso do gênero tirinha, objetivo deste trabalho, como 

sendo relevante para a área do ensino de língua estrangeira, que pode usar os 

recursos multimodais como aliados nos processos de letramentos e aprendizado da 

língua inglesa. Assim, delineamos a seguir a organização das partes constituintes 

deste trabalho que, além desta introdução obedece à sequência: discussão teórica, 

capítulo metodológico, análise e conclusão. 

Para iniciar, apresentamos a discussão teórica, dividida em seis seções: 

primeiramente com os pressupostos da semiótica social e também sobre as grandes 

áreas que embasam a análise aqui empreendida, a multimodalidade e os 
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multiletramentos. Na sequência, tecemos algumas considerações teóricas sobre o 

letramento visual crítico necessário para ler e compreender a tira em quadrinhos, 

considerada neste trabalho como um gênero multimodal. Dedicamos as próximas 

seções a discutir sobre as considerações sobre os gêneros discursivos/textuais e os 

pressupostos de ensino de língua estrangeira, assim como sobre a importância da 

utilização do Livro Didático na sala de aula de língua inglesa, tendo em vista a 

potencialidade de utilização deste material para o ensino, para, por fim, falarmos sobre 

a conceituação do gênero tirinha.  

O capítulo três está dividido em três seções e apresenta a metodologia. A 

primeira seção mostra a caracterização da pesquisa; a segunda, a descrição e os 

critérios de escolha do corpus, com atenção à descrição do livro analisado e às 

concepções de linguagem nele apresentadas; a última seção elenca as categorias e 

os procedimentos de análise empreendidos. O capítulo quatro traz os resultados 

provenientes da análise feita a partir da interpretação dos dados coletados no estudo 

do livro didático, enfocando a abordagem dada ao uso da tirinha e o último capítulo 

apresenta as conclusões desta pesquisa.  

Para dar início, no capítulo teórico a seguir, discutimos a importância de situar 

esta pesquisa no campo da semiótica social, pois esta vertente teórica caracteriza-se 

por reconhecer a utilização de variados modos de produção de significados nas 

nossas práticas sociais e de linguagem. 
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2. O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA POR MEIO DO LIVRO DIDÁTICO: 
TRABALHANDO A MULTIMODALIDADE E OS MULTILETRAMENTOS 

 
 

Neste capítulo, apresentamos o referencial teórico que norteia esta pesquisa. 

Primeiramente, trazemos para a discussão os pressupostos da semiótica social2, a 

teoria que coloca a multimodalidade e a produção de sentido no centro da atenção 

para veicular formas sociais e culturais de significados. Depois elucidamos sobre 

estes conceitos, da multimodalidade e dos multiletramentos, relevantes ao considerar 

a multiplicidade das formas de representação que são utilizadas nos mais diversos 

contextos de utilização da linguagem e apresentamos as considerações teóricas 

sobre a perspectiva de desenvolvimento da criticidade possibilitada pelo letramento 

visual. Os tópicos seguintes trazem um recorte do conceito de gênero 

discursivo/textual utilizado para falar sobre a tirinha neste trabalho, seguido pelas 

considerações sobre o ensino de língua estrangeira e sobre a utilização do Livro 

Didático como importante aliado neste campo. E por último, mostramos 

resumidamente características atribuídas à tirinha que permitem situar este gênero 

como um gênero multimodal que pode possibilitar o desenvolvimento de letramento 

visual e crítico.  

 
2.1 Semiótica social e multimodalidade 

 

Os contornos atuais de transformação na sociedade, com renovados meios de 

comunicação e tecnologias que trazem mudanças para a escrita, permitem reformular 

o modo como estudamos tanto “o texto que se apresenta na pós-modernidade como 

multissemiótico ou multimodal, quanto os novos gêneros textuais que ora surgem”. 

(VIEIRA, 2007, p. 9). Vieira (2007) exemplifica essa nova configuração dos textos do 

passado para os do presente: 

 

Para escrever, no passado, bastava debruçar-se sobre uma máquina de 
escrever. Hoje, as exigências aumentaram em grande medida. Os textos 
requerem, além de aparato tecnológico, cores variadas e sofisticados 
recursos visuais. Ao texto pós-moderno acresce a necessidade de utilizar 
mais do que uma articulada composição de frases e de períodos. Necessita-
se de imagens, e até mesmo de sons e de movimentos (TV, cinema e 

                                                             
2“A social and semiotic approach to text places multimodality and agency in meaning making as the centre of 
attention” (BEZEMER; KRESS, 2008).      
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internet), que se entrelaçam para construir os novos sentidos exigidos pelos 
textos contemporâneos (VIEIRA, 2007, p. 9).  

 

Tais características de novas configurações textuais constituem a realidade das 

trocas comunicativas da modernidade, repleta de textos multimodais e não mais 

restritas ao código escrito. O reflexo desta mudança possibilita pensar nas dimensões 

do papel da comunicação nas relações sociais. O entendimento do que vem a ser um 

texto, a multiplicidade dos gêneros e meios de disseminação das práticas de 

linguagem, acompanhadas pelos estudos a respeito das formas de letramentos e suas 

implicações nas relações com o ensino, são temas interligados que estão associados 

ao campo teórico da Semiótica Social. 

Considerando o uso social dos textos é imprescindível que discutamos a 

importância dos gêneros como “frames para a ação social” (Bazerman apud Dionísio, 

2008), pois estes são formas que moldam nossas práticas de comunicação e 

interação. Segundo Vieira (2007) a semiótica social incorpora uma nova perspectiva 

para o estudo dos gêneros do discurso, que seria a inclusão do iconográfico, ou seja, 

o elemento imagético como essencial para os estudos da linguagem: 

 
Ao incorporarem a imagem aos estudos da linguagem, os semióticos sociais 
diferem dos analistas do discurso, pois as representações visuais não são 
imunes nem alheias à ideologia, abrindo-se plenamente a interpretações 
ideológicas. Por essa razão, os semióticos sociais enfatizam a estruturação 
sistemática da imagem em uma sintaxe visual (VIEIRA, 2007, p. 12). 
 

De acordo com Vieira (2007), a semiótica social propõe o reconhecimento dos 

novos letramentos e modos de produção de sentido e oferece inovação com relação 

a grande parte dos trabalhos realizados sobre a análise dos discursos que se voltam, 

em sua maioria, ao modo verbal escrito. Assim, a semiótica social, como perspectiva 

teórica, questiona a efetividade de uma abordagem centrada na linguagem verbal e 

escrita, considerada insuficiente para compreender plenamente as manifestações 

discursivas presentes nos mais variados tipos de textos. Considera que os 

significados são disseminados através de modos: 

 

Signos são feitos usando os recursos dos modos. Um modo é um conjunto 
de recursos de significado social e culturalmente formados. Modos podem ser 
usados para representar como o mundo é, como as pessoas estão 
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socialmente relacionadas e como as entidades semióticas estão conectadas3 
(BEZEMER; KRESS, 2008, p. 6). 
 

 Os modos correspondem, então, aos diferentes recursos semióticos utilizados 

para a produção de sentidos, tais como a escrita, layout, marcas tipográficas, cores, 

etc.; são elementos que podem ser selecionados de forma espontânea, mas que 

servem para incorporar multiplicidade e dinamicidade nas significações que criamos. 

Estes elementos são cuidadosamente pensados pelos produtores de textos para 

compor o seu design, que, segundo Bezemer e Kress (2008), é baseado em uma 

divisão de trabalho, em que apenas olhando para o design multimodal completo é que 

podemos reconstruir, enquanto leitores, as complexas relações sociais mostradas. 

Desta forma, consideramos os postulados teóricos da semiótica social e da 

pedagogia dos multiletramentos para entender que é necessário um olhar mais 

direcionado para os aspectos multimodais dos textos, que envolverão o 

reconhecimento das transformações ocorridas nas formas de comunicação, os novos 

textos e suas novas configurações. Em suma, as transformações sociais que são 

retrato das manifestações da vida em sociedade. 

Diante desta perspectiva, a semiótica social dá suporte para a análise das 

construções dos gêneros, sejam eles orais, escritos ou multimodais. Este suporte 

compreende estudar as propriedades de construção dos gêneros, seus propósitos 

enunciativos, os ditos e os não-ditos do texto, abarcando, também, os recursos 

linguísticos e não linguísticos articulados para a materialização do seu dizer.  

Neste contexto, ao considerarmos um gênero com características multimodais, 

faz-se necessário atentar para a leitura deste gênero, com distintas formas e modos 

de representação utilizados na sua construção, tais como: palavras, imagens, cores, 

formatos, marcas tipográficas, disposição dos elementos textuais, gestos, padrões de 

entonação, olhares, entre outros. A este respeito, Dionísio (2008) aponta para a 

importância de reconhecer os diferentes modos semióticos na construção dos textos: 

 

Os desenhos e as figuras com valor apenas ilustrativos foram deixados para 
trás. O uso de imagens segue outra direção. Agora, os recursos multimodais 
tomam parte da composição do sentido do texto. A informação passa a ser 
transmitida por diferentes modos semióticos (DIONÍSIO, 2008, p. 10).  

                                                             
3“Signs are made using the resources of modes. A mode is a set of socially and culturally shaped resources of 
making meaning. modes can be used to represent what the world is like, how people are socially related and how 
semiotic entities are connected.” 
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Em outras palavras, a semiótica social ocupa-se em entender os propósitos 

comunicativos de quem produz estes textos e por que as escolhas dos modos 

utilizados foram feitas, ou seja, a sua origem social. Falar de linguagem na perspectiva 

da semiótica social quer dizer, então, levar em conta o cenário social onde estas 

práticas de linguagem ocorrem, seus propósitos e meios de realização. Assim, 

atualmente vivemos em uma realidade em que as representações da linguagem oral 

e escrita dividem cada vez mais espaços com outras modalidades, como a linguagem 

dos gestos, os sons e principalmente as representações visuais. 

Estas novas formas de representação servem para redefinir os processos de 

construção de sentido nas práticas de leitura desses textos e consequentemente 

influenciam no tratamento que a escola deve ter com relação às aplicações destas 

teorias no ensino de línguas. Deste modo, depois de situar o trabalho dentro do campo 

da Semiótica Social, abordaremos no tópico seguinte algumas considerações teóricas 

sobre o conceito de gêneros adotadas como forma de entender a tirinha de acordo 

com suas características constitutivas. 

 

2.2  A pedagogia dos multiletramentos 

 

O ensino de línguas é tema constante entre os estudiosos que se preocupam 

com o funcionamento da linguagem em âmbito educacional, tendo em vista 

desenvolver alunos letrados capazes de realizarem ações sociais por meio da 

linguagem. Neste sentido, aparece a pedagogia dos multiletramentos, teoria 

desenvolvida pelo Grupo de Nova Londres ¾ GNL (New London Group)  ¾ que em 

1996 se reuniu para discutir novos pressupostos sobre letramentos e suas aplicações 

no campo da pedagogia.  

O grupo de Nova Londres se reuniu em New Hampshire (EUA) para discutir o 

papel da escola diante do desenvolvimento das habilidades necessárias na formação 

dos alunos com relação aos diversos letramentos. A proposta refere-se ao aspecto 

pedagógico de desenvolver nos alunos capacidades de engajamento nas diferentes 

práticas letradas na sociedade, e o seu posicionamento crítico para pensar seu lugar 

no desenvolvimento social de seu futuro. (NEW LONDON GROUP, 2000). 

O ponto de partida é o reconhecimento de que para ensinar uma língua é 

necessário ensinar as habilidades e as capacidades que devem ser desenvolvidas 
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para o pleno engajamento social, ou seja, os vários letramentos necessários para 

atuar nos diversos campos de utilização da linguagem. 

Assim, para os estudiosos do GNL é dada à escola a responsabilidade por 

desenvolver novos letramentos capazes de responder às demandas da sociedade, 

cada vez mais plural e globalizada. As ideias do grupo são hoje referência para 

diversos estudos sobre multiletramentos. Como por exemplo, Rojo (2012) com relação 

ao ensino de língua materna diz que: 

 

Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 
envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação 
(“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das 
culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, 
mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, 
pluralista, ético e democrático (ROJO, 2012, p.8). 
 

Desta forma, percebemos que o conceito mais tradicional de letramento, que 

tem foco no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita da linguagem verbal, 

precisa de uma reformulação, para abranger os “multi” letramentos (DESCARDECI, 

2002), ou seja, surge a necessidade de pensar, sobretudo, no desenvolvimento de 

novos letramentos, dado o contexto de desenvolvimento tecnológico e a globalização 

que revolucionam a forma como as pessoas se comunicam e interagem. Como aponta 

Vieira (2007): 

 
Pressionado pelas mudanças, o letramento hoje não se refere apenas às 
habilidades de leitura e de escrita. O letramento típico da pós-modernidade 
agrega ao texto escrito inúmeros recursos gráficos, cores e, principalmente, 
imagens. Passa a exigir do sujeito letrado habilidades interpretativas básicas 
que devem atender às necessidades da vida diária, como as exigidas pelos 
locais de trabalho do mundo contemporâneo (VIEIRA, 2007, p. 24). 
 

Este panorama de mudança é altamente influenciado pela expansão dos meios 

de comunicação. Desde a alfabetização, as mudanças demandam novas práticas: na 

escola, os livros didáticos e de literatura conjugam linguagens gráficas, visuais e 

verbais, gêneros diversos; os alunos, em sua maioria são usuários ativos de 

tecnologias como celulares, tablets, notebooks, repletos de mídias digitais, 

internalizando gestos, atitudes e comportamentos que potencializam uma interação 

cada vez mais multimodal. A multimodalidade das formas de representação (New 

London Group, 2000) diz respeito aos diferentes modos semióticos que usamos para 

significar. Como aponta Jewitt: 
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A multimodalidade descreve abordagens que entendem a comunicação e a 
representação como mais voltadas para a linguagem e que atendem a toda 
a gama de formas comunicacionais que as pessoas usam — imagem, gesto, 
olhar, postura e assim por diante — e as relações entre elas.4 (JEWITT, 2009, 
p. 14) 
 

A perspectiva multimodal inclui o texto verbal, visual, hipertexto e os diferentes 

meios de circulação. A questão da escola é tomar estas linguagens múltiplas como 

objeto de discussão, contribuindo assim para uma recepção mais crítica e consciente, 

por isso a Pedagogia dos Multiletramentos propõe o reconhecimento destes modos 

variados de significado, assim como a atenção ao desenvolvimento dos letramentos 

necessários para lidar com esta variedade. 

O avanço observado no cenário tecnológico tem permitido mudanças 

significativas nas perspectivas teóricas sobre as concepções de letramento, pois 

vivenciamos uma era de constante renovação nos modos de se comunicar e 

compartilhar informações, o que afeta diretamente as concepções sobre texto e, por 

conseguinte, as atividades voltadas à leitura e construção de sentido.  

De acordo com Vieira (2007, p. 10), “estão em alta os textos multimodais, 

responsáveis pelos efeitos dos diferentes modos de representação”. Estes novos 

textos dão ênfase a diversos modos semióticos de representação como imagem, som, 

layout, etc. e surgem com a tecnologia para considerar um novo olhar sobre a 

produção, a recepção e o ensino de textos. Neste sentido, é necessário considerar, 

principalmente, que há uma nova caracterização dos alunos que chegam às escolas 

e necessitam destes letramentos. São alunos inseridos em uma cultura digital que 

“leem e compõem textos multimodais” (TEIXEIRA, 2015, p. 152), de forma corriqueira. 

Diante deste novo panorama de diferentes recursos que entram em cena para 

compor diferentes gêneros, verifica-se também que o conceito de letramento se 

amplia para passar a incluir letramentos visual e midiático, entre outros. Como explica 

Dionísio (2008, p. 119), “uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de atribuir 

sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser 

capaz de produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem”. 

Cani e Coscarelli (2016) explicam que ao lidar com novos letramentos os alunos 

estão ao mesmo tempo abrindo caminhos para uma efetiva participação social, 

                                                             
4Multimodality describes approaches that understand communication and representation to be more about 
language, and which attend to the full range of communicational forms people use – image, gesture, gaze, posture, 
and so on – and the relationships between them. 
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permeada por culturas e contextos de utilização de gêneros diversos que lhes 

permitem refletir sobre a sua intervenção na sociedade. Por isso: 

 
A escola precisa participar dessa mudança proporcionando aos alunos 
não somente experiências conscientes e reflexivas de 
multiletramentos, mas também o desenvolvimento das 
potencialidades que emergem das novas tecnologias, edificando um 
conhecimento de forma colaborativa. O que se espera é que os alunos 
possam orientar suas aprendizagens para uma autonomia em práticas 
fora das salas de aula (CANI; COSCARELLI, 2016, p. 22). 
 
 

Descardeci (2002) também explica as transformações nos processos de 

letramentos que devem considerar as múltiplas formas de representação: “minha 

proposta é de que a escola passe a trabalhar o conceito de leitura com uma visão 

mais ampla, considerando como fatores interferentes no processo de ler outras formas 

de representação da mensagem impressa” (DESCARDECI, 2002, p. 21). 

Na mesma linha de raciocínio, Almeida (2011) demonstra algumas das 

situações em que se evidenciam mudanças em relação às formas de letramento e 

configurações textuais de acordo com os papéis sociais a serem desempenhados: 

 
As novas configurações textuais vão além do tradicional código escrito: estão 
por toda parte, das imagens que se movem na tela do computador às 
mensagens de texto tecladas rapidamente de um aparelho celular para outro. 
São códigos dotados de especificidade própria, que fazem parte do modus 
vivendis do aprendiz contemporâneo, já adaptado à realidade do mundo em 
que vive (ALMEIDA, p. 55, 2011). 

 
Esta realidade renovada com grandes profusões de formas de produção e 

recepção de textos demanda também novas propostas para o ensino que viabilizem 

o reconhecimento dos diversos modos de significação a que os alunos têm acesso, 

principalmente através da tecnologia e dos novos recursos que ela traz consigo, pois 

como aponta Jewitt: 

 
As facilidades multimodais das tecnologias digitais permitem que a imagem, 
o som e o movimento entrem no panorama comunicacional de maneira nova 
e significativa. As facilidades e características de configurações multimodais 
podem afetar o design e a produção de textos e práticas interpretativas5 
(JEWITT, 2009, p. 18). 
 
 

                                                             
5 “The facilities of digital technologies enable image, sound and movement to enter the communicational landscape 
in new and significant ways. The facilities and features of multimodal configurations can impact on design and text 
production and interpretative practices”. 
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Tal reconhecimento da existência destes novos modos de produção e recepção 

de textos, com diferentes funções e diferentes roupagens de produção de significado, 

permite perceber que gêneros novos vão aparecendo e gêneros já existentes vão se 

moldando às novas necessidades comunicativas. É neste sentido que o Grupo de 

Nova Londres aborda a perspectiva de “multi” ao falar dos letramentos a serem 

desenvolvidos. Para isso, o grupo considera duas perspectivas: 

 
Em primeiro lugar, queremos ampliar a ideia e o escopo da pedagogia do 
letramento para dar conta do contexto de nossas sociedades culturalmente e 
linguisticamente diversas e cada vez mais globalizadas, das culturas 
multifacetadas que se inter-relacionam e da pluralidade de textos que 
circulam. Em segundo lugar, argumentamos que a pedagogia do letramento 
deve agora explicar a crescente variedade de formas de texto associadas às 
tecnologias de informação e multimídia. Isso inclui compreensão e controle 
competente de formas representacionais que estão se tornando cada vez 
mais significativas no ambiente geral de comunicações, como imagens 
visuais e sua relação com a palavra escrita6 (NEW LONDON GROUP, 2000, 
p. 1). 
 
 

Em outras palavras, a perspectiva dos multiletramentos deve levar em conta 

tanto os conhecimentos e habilidades a serem abordados no ensino, quanto o perfil 

heterogêneo dos que produzem e compartilham as mais variadas formas de 

comunicação. Descardeci (2002) menciona a teoria de Kress e van Leeuwen (1996) 

sobre a leitura dentro da perspectiva da semiótica social, e que considera os 

multiletramentos e os diversos modos de representação, para dizer que: 

 
A palavra escrita, enquanto originária de um sistema de sinais, é apenas parte 
da mensagem composta, quando atualizada em um processo de 
comunicação. Juntamente com ela, outros elementos, advindos de outros 
sistemas simbólicos, compõem o corpo da mensagem como um todo 
(DESCADERCI, 2002, p. 21). 
 

Nesta perspectiva, no ensino contemporâneo, não podemos mais ignorar o 

papel dos elementos multimodais na produção, recepção e ensino de textos, 

principalmente pela importância que estes gêneros exercem nas nossas práticas 

sociais de letramentos. Reforçamos a necessidade de ensinar pela perspectiva da 

multimodalidade, pois as novas configurações de textos são uma realidade que não 

                                                             
6 “First, we want to extend the idea and scope of literacy pedagogy to account for the context of our culturally and 
linguistically diverse and increasingly globalized societies, for the multifarious cultures that interrelate and the 
plurality of texts that circulate. Second, we argue that literacy pedagogy now must account for the burgeoning 
variety of text forms associated with information and multimedia technologies. This includes understanding and 
competent control of representational forms that are becoming increasingly significant in the overall 
communications environment, such as visual images and their relationship to the written word”. 
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pode ser ignorada. Não podemos mais ensinar uma língua considerando apenas a 

perspectiva linguística verbal. Por isso, nesta pesquisa, elencamos a tirinha, um 

gênero que apresenta fortes características multimodais, e que por vezes consegue 

significar apenas com o uso de imagens. Por isso, passamos a discutir no tópico 

seguinte a necessidade de letramento visual crítico, dando uma visão sobre a 

importância da representação visual para as práticas de letramento, e também sobre 

o papel do ensino nesta perspectiva.  

 

2.3 O letramento visual crítico 
 

As formas de comunicação visual estão ao nosso redor constantemente. 

Gestos, objetos e signos aparecem com muita frequência e precisamos dos 

letramentos adequados para lidar de forma prática e eficiente com diferentes modos 

de significação.  

A importância da representação visual é evidente em nossas práticas sociais e 

no âmbito da educação ganha ainda mais destaque, pois requer o desenvolvimento 

de letramentos que permitam aos alunos criarem significados efetivamente na 

interpretação e produção de imagens visuais (BAMFORD, 2003). Ou seja, precisamos 

desenvolver nos alunos as habilidades para decodificar e interpretar textos visuais de 

forma crítica. Ou, como explica Bamford (2003): 

 

O letramento visual também envolve fazer julgamentos da exatidão, validade 
e valor das imagens. Uma pessoa visualmente letrada é capaz de discriminar 
e dar sentido a objetos e imagens visuais; criar imagens; compreender e 
apreciar os recursos visuais criados por outros; e visualizar objetos com os 
olhos da mente. Para ser um comunicador eficaz no mundo de hoje, uma 
pessoa precisa ser capaz de interpretar, criar e selecionar imagens para 
transmitir uma variedade de significados (BAMFORD, 2003, p. 1)7. 

 

Neste vasto panorama de representações que vivemos, com tecnologias que 

ampliam cada vez mais a propagação de imagens, observa-se forte presença dos 

elementos visuais na comunicação cotidiana e nas relações sociais entre as pessoas. 

De acordo com Gilbert (2013, p. 89), o meio visual se apresenta de duas formas: a 

                                                             
7 “Visual literacy also involves mak ing judgements of the accuracy, validity and Worth of images. A visually literate 
person is able to discriminate and make sense of visual objects and images; create visuals; comprehend and 
appreciate the visuals created by others; and visualize objects in their mind’s eye. To be an effective communicator 
in today’s world, a person needs to be able to interpret, create and select images to convey a range of meanings”. 
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imagem fluída e estática de vídeos e fotografias e “imagens paradas projetadas online, 

inscritas em roupas, impressas em revistas e jornais, mostradas nos livros didáticos”8. 

São inúmeras as formas de propagação de elementos visuais para mostrar que, na 

era da informação, “o ambiente comunicativo está se tornando dominado por imagens” 

(BAMFORD, 2003, p. 7)9. Almeida reforça este panorama de importância da 

propagação da imagem nas relações sociais ao afirmar que: 

 

Assim como o código semiótico da linguagem, o código das imagens também 
representa o mundo (de maneira concreta e abstrata), constrói relações 
sociointeracionais, e constitui relações de significado a partir do papel 
desempenhado por seus elementos internos. (ALMEIDA, 2013, p. 178). 

 
A imagem tem sido cada vez mais disseminada nas trocas comunicativas e 

sociais. Ou seja, com o advento das tecnologias de comunicação, a produção de 

imagens não se restringe a profissionais, mas está disponível para qualquer pessoa, 

já que as possibilidades de criação estão ao alcance de todos com a utilização de 

dispositivos que permitem criar e compartilhar diversificados elementos visuais. 

Prover os alunos de habilidades para lidar com as representações visuais trata-

se, sobretudo, de ensinar a reconhecer, avaliar e interpretar o impacto social 

(BAMFORD, 2003) das imagens a que eles têm acesso.  Assim, de acordo com Gilbert 

(2013), uma definição de letramento visual seria: 

 

A capacidade de compreender a imagem como um meio construído 
inscrito com múltiplas narrativas que informam a identidade. Alguém 
que seja visualmente letrado, então, seria capaz de ‘ler’ ou entender os 
significados que estão ali inscritos e são escritos por imagens10” (p.89). 
 
 

Tais concepções nos levam a entender que compreender a imagem como meio 

de representação significa reconhecer que este modo apresenta contexto de 

produção e recepção e que os sujeitos que a produzem têm diferentes motivações e 

intenções. Diferentemente do texto escrito, que se apresenta de forma sequencial, 

com sentenças, páginas, parágrafos em uma continuidade linear, o texto imagético se 

                                                             
8 “Still images projected online, inscribed on clothing, printed in magazines and newspapers, displayed in 
textbooks”. 
9 “The communicative environment is becoming dominated by images”. 
10 “the ability to comprehend the image as a constructed medium inscribed with multiple narratives that inform 
identity. Someone who is visually literate, then, would be capable of ‘reading’ or understanding those meanings that 
are inscribed within, and written by, images.”  
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apresenta de uma vez, ao simples olhar (CALLOW, 2008). No entanto, as habilidades 

de leitura visual precisam observar e considerar certas nuances de todos os 

elementos de sentido e de formação da imagem lida. 

De acordo com Oliveira (2006), esta perspectiva de desenvolver o letramento 

crítico caracteriza-se como uma abordagem construtivista que possibilita aos alunos 

participação e valorização das diversidades existentes na sociedade, isto porque, ao 

se posicionar criticamente, apresentam competência de colaboração e de 

questionamento de valores pré-estabelecidos. A autora declara que: 

 

Ao procurarmos construir junto com os alunos os alicerces de significados 
que privilegiem um posicionamento crítico de mundo, estamos buscando o 
fortalecimento de um contexto onde os leitores percebam a imagem como um 
modo de representação o qual pode e deve ser interpretado segundo a 
perspectiva particular de cada um (OLIVEIRA, 2006, p. 6). 

 

Desta forma, o letramento crítico permite ao aluno abertura para o 

entendimento das várias visões de mundo perceptíveis pelos textos visuais que fazem 

parte de um contexto cultural de sujeitos socialmente inseridos, pois, assim como 

qualquer texto verbal, o texto imagético tem seus propósitos de construção e é feito 

segundo escolhas dos seus produtores em uma situação real de troca de significados. 

Portanto, o direcionamento para o desenvolvimento das habilidades de leitura 

visual é determinante para garantir que todas as características importantes da 

produção de uma imagem sejam levadas em conta. Este direcionamento influi 

diretamente no aspecto pedagógico e o papel da escola neste processo de letramento, 

pois esta precisa reconhecer que: 

 

O predomínio das imagens na mídia contemporânea de massa tem exercido, 
nas últimas décadas, um papel fundamental na criação de um novo conceito 
de letramento associado ao visual, o qual, por permitir o acesso às 
habilidades visuais, amplia as possibilidades pedagógicas e promove o 
desenvolvimento da capacidade crítica dos aprendizes no sentido de 
exercitar a reflexão sobre o construto ideológico erguido por trás da 
composição de estruturas semióticas visuais. (ALMEIDA, 2013, p. 177) 
 
 

De acordo com Gilbert (2013, p. 90), “a capacidade de uma imagem para 

transmitir vários significados através de um único olhar a torna um meio incrivelmente 
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poderoso e, às vezes, perigoso11”. Ou seja, muitas vezes um texto visual pode veicular 

mensagens e ideologias com implicações manipulativas. Neste sentido, o letramento 

visual se faz amplamente necessário na medida em que “determina nosso nível de 

compreensão visual e habilidade do indivíduo de ser capaz de ler imagens de maneira 

significativa12” (BAMFORD, 2013, p. 2). Em outras palavras, o letramento visual 

permite prover os alunos de conceitos e ferramentas que possibilitem discutir as 

representações que eles veem. 

É neste contexto que Callow (2008) aborda a necessidade de uma 

metalinguagem para o estudo das representações visuais, ou seja, uma “linguagem 

para falar sobre linguagem, imagens, textos e interações de significado13” (New 

London Group, 2000, p. 24). Nesta perspectiva é que aparece o modelo Show me 

(Show me framework), um modelo didático de estudo das representações visuais que 

tem como propósito desenvolver uma abordagem das imagens sob a perspectiva de 

três dimensões: afetiva, composicional e crítica.  

De acordo com Callow (2008), cada dimensão tem um papel a desempenhar 

no modelo. Por exemplo, a dimensão afetiva diz respeito ao envolvimento pessoal do 

leitor com a imagem, o caráter estético da apreciação feita a partir de uma 

interpretação. Trabalha com os sentimentos que as imagens podem despertar no 

leitor, seja de identificação ou de repulsa.  

Já a dimensão composicional se refere aos aspectos formais como “ações, 

símbolos, profundidade, ângulos, olhar, cor, layout, saliência, linhas e vetores14” 

(CALLOW, 2008, p. 618) que refletem conhecimento metalinguístico sobre o texto 

visual; refere-se ao modo como as imagens estão compostas, incluindo características 

estruturais e semióticas.  

E, por último, a dimensão crítica, que é considerada a mais desafiadora, pois 

leva em conta o posicionamento ideológico do leitor diante dos textos visuais lidos. De 

acordo com Kress e van Leeuwen (1996), todas as imagens, mesmo aquelas que 

aparentemente são neutras, estão carregadas de significados ideológicos. Por isso a 

                                                             
11“The ability of an image to broadcast multiple meanings through a single glance makes it an incredibly powerful 
and sometimes dangerous medium”. 
12“determine our level of visual comprehension and the ability of the individual to be able to read images in a 
meaningful way.” 
13“language for talking about language, images, texts and meaning-making interactions”. 
14“Actions, symbols, shot length, angles, gaze, color, layout, salience, lines, and vectors reflect a metalinguistic 
knowledge about visual texts.” 
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necessidade de compreender a composição das imagens dentro de uma visão crítica 

que possa aflorar seus propósitos de criação. As três dimensões do modelo de Callow 

estão resumidas a seguir: 

 

Figura 1: Modelo “Show me” 

 

Fonte: elaboração nossa, adaptado de Oliveira e Silva (2018) 

 
Este modelo advém da necessidade de ensinar sob a perspectiva dos 

mutliletramentos, mais especificamente, o letramento visual. Para Callow (2008, 

p.616), a realidade das práticas pedagógicas do estudo da linguagem requer que os 

professores reconheçam o porquê, como e quais conceitos e habilidades os alunos 

precisam desenvolver (CALLOW, 2008, p. 616). A preocupação é saber que 

conhecimentos os alunos possuem sobre textos imagéticos, para a partir daí auxiliá-

los numa instrução voltada para o letramento visual.  

De acordo com Gilbert (2013), a dificuldade em desenvolver o letramento visual 

reside no fato de que, frequentemente, os alunos consomem imagens de forma 

passiva. Por já estarem acostumados com a forte presença da imagem, a 

compreendem de forma fugaz e imediata e não como um meio que requer análise e 

crítica para apreender sua “força metafórica15” (GILBERT, 2013, p. 90).  

Outro aporte teórico relevante para se discutir a leitura de imagens diz respeito 

à Gramática do Design Visual (GDV) proposta por Kress e van Leeuwen (1996). A 

                                                             
15 “Metaphoric force”. 
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GDV é classificada por Brito e Pimenta (2009) como “uma expansão da Gramática 

Sistêmico-Funcional (GSF)” de Halliday e Mathiessen (2004), que concebe uma 

abordagem “sistêmica” da linguagem, onde os significados obedecem a escolhas de 

acordo com as seguintes metafunções: a metafunção ideacional, que diz respeito ao 

tipo de atividade realizada); a metafunção interpessoal (a relação entre os 

participantes) e a metafunção textual (a forma como o texto organiza as metafuncões 

ideacional e interpessoal). O quadro a seguir resume os pressupostos da GDV: 

 

Quadro 1: Estrutura da Gramática do Design Visual 
Gramática Sistêmico Funcional (GSF) 
Halliday  

Gramática do Design Visual (GDV) Kress e van 
Leeuwen  

Metafunção Ideacional 
Representações das experiências do mundo 
por meio da linguagem 

Metafunção Representacional 
Participantes da imagem ¾ pessoas, lugares ou 
coisas. 
Narrativa: Ação/Reação transacional/não 
transacional 
Relacionada com representações e eventos, 
descrevendo os participantes em uma ação. Os 
vetores estabelecem a interação entre os 
participantes ou processos mentais.   

Metafunção Interpessoal 
Aproximação ou afastamento do leitor 

Metafunção Interacional 
Relações entre os participantes representados, 
produtores e expectadores da imagem 
Contato ¾ demanda ou oferta (olhar) 
Distância social ¾ social, pessoal, íntimo 
(plano) 
Atitude ¾ objetividade ou subjetividade (ângulo) 
Modalidade ¾ valor de verdade 

Metafunção Textual 
Modos de organização do texto  

Metafunção Composicional 
Layout dos modos representados 
Valor informativo ¾ relacionado ao significado 
atribuído aos elementos em função de sua 
localização e os movimentos dado/novo, 
ideal/real, centro/margem. 
Saliência ¾ recursos para atrair o leitor 
(tamanho, perspectiva, cor, brilho, etc.). 
Enquadramento ou emolduramento 
Confere graus de conexão e desconexão entre 
os elementos, podendo ser feito pela ausência 
ou presença de linhas, similaridades de cores, 
formato e outros. 

Fonte: adaptado de Teixeira (2015) 
 

 

A GDV, portanto, amplia o foco de análise, que na GSF está centrado na 

linguagem verbal, direcionando os pressupostos das metafunções linguísticas 

(textual, interpessoal e ideacional) para o âmbito das representações visuais. 
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Neste sentido, Kress e van Leeuwen (1996) propõem as seguintes 

metafunções para levar em conta a presença de outros modos semióticos além do 

verbal: representacional, interativa e composicional. Cada uma delas se baseia na 

GSF para estabelecer uma análise semiótica do visual que: 

 
parte do paradigma de que imagens não apenas reproduzem estruturas da 
realidade, mas se interligam com os interesses das instituições sociais que 
as produzem, as fazem circular e as leem’ (Kress e Van Leeuwen, 1996, p. 
45), corroborando o fato de que são, com efeito, ideológicas (ALMEIDA, 2013, 
p. 178). 

 
A metafunção representacional diz respeito às relações que se estabelecem 

entre os participantes da imagem, dividindo-se entre PARTICIPANTE INTERATIVO 

(aqueles que falam, ouvem, escrevem) e PARTICIPANTE REPRESENTADO 

(aqueles sobre os quais falamos ou escrevemos); esta relação se dá através de 

VETORES e por PROCESSOS, que podem ser narrativos ou conceituais. Os 

participantes dos processos NARRATIVOS são chamados de ator/reator e 

meta/fenômeno. A ação dos participantes pode ser transacional ou não transacional. 

A metafunção interacional refere-se a “estratégias de aproximação ou de 

afastamento do produtor do texto em relação ao seu leitor” (SILVA, 2016, p. 69). É 

estabelecida através de: CONTATO ¾ a imagem pode ser de demanda onde o 

participante representado convida o leitor, ou de oferta, onde se apresenta como 

objeto de contemplação; DISTÂNCIA SOCIAL ¾ o Close up diz respeito à relação de 

proximidade estabelecida com o leitor; o long shot ou plano aberto indica 

distanciamento e o medium shot indica relação social equiparada com o leitor; 

PERSPECTIVA OU PONTO DE VISTA ¾ ângulos frontais representam atitude de 

envolvimento entre o leitor e o participante representado, enquanto os ângulos 

oblíquos indicam desligamento e os verticais referem-se às relações de poder 

existentes; MODALIDADE OU VALOR DE REALIDADE ¾ A Modalidade naturalista 

representa maior correspondência entre o real e o imagético e a Sensorial é aquela 

que evoca sentimentos subjetivos no leitor. Também existe a modalidade científica e 

a abstrata. 

A metafunção composicional diz respeito à disposição das informações das 

imagens, incluindo: O VALOR DA INFORMAÇÃO, considerando que o que se 

apresenta do lado esquerdo é a informação dada e do lado direito é a informação 

nova; a relação topo/base corresponde ao que é considerado ideal/real; já a relação 
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centro/margem acontece quando há elementos subordinados a uma imagem central. 

A SALIÊNCIA caracteriza a ênfase dada aos elementos dentro da composição da 

imagem, sendo estes elementos, tamanho, cores, contrastes, plano de fundo, etc. 

Para Almeida “a percepção do elemento mais saliente da imagem permite a 

identificação do principal participante representado no processo visual. (ALMEIDA, 

2013, p. 187). Por último, a ESTRUTURAÇÃO revela as “estruturas visuais mais ou 

menos evidentes” dentro da imagem. 

Observadas estas características de modelos teóricos para a abordagem de 

textos visuais, fica evidente que não basta mais apenas visualizar os textos 

imagéticos, mas sim poder entender, apreciar, questionar. Em outras palavras, para 

que o processo de leitura crítica da imagem possa acontecer de forma efetiva é 

necessário que os alunos possam “desconstruir” o seu conteúdo e explorar seus 

aspectos constituintes. Para criticar, “o observador deve adotar uma perspectiva que 

torne o conteúdo familiar da imagem ‘estranho’ e exponha as narrativas por trás de 

sua superfície construída intencionalmente16” (GILBERT, 2013, p. 92). Essa postura 

de leitura crítica que explora os elementos do texto imagético em seus significados de 

forma ampla, considerando tanto o que está materializado quanto os conhecimentos 

prévios e de mundo, é o tipo de leitura que se espera quando estamos em contato 

com um gênero como a tirinha. 

 
2.4 A noção de gêneros textuais 
 

 Apesar de não ser a teoria sobre a qual iremos concentrar nossas análises, 

uma vez que a multimodalidade, calcada pela semiótica social, é a teoria base, 

entendemos que se faz necessário esclarecer o conceito de gêneros para poder falar 

sobre a tirinha em quadrinhos dentro desta perspectiva. Assim, começamos por 

mencionar a presença constante da linguagem na nossa vida, nas mais diferentes 

situações do nosso cotidiano. Em casa, na rua, na escola, no escritório, na fila do 

banco, no trânsito, na internet, enfim, em todos os lugares, somos convidados a 

interagir através da linguagem. Para isso, nos mobilizamos na construção e 

assimilação de textos. 

                                                             
16“The observer must adopt a perspective that makes the familiar contents of the image ‘strange’ and exposes the 
narratives behind its intentionally constructed surface”.  
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Os chamados gêneros textuais existem, então, a partir desta necessidade de 

nomear os textos aos quais temos acesso. Ou seja, são considerados certos aspectos 

como o tipo de linguagem utilizada, conteúdo e estrutura, entre outros, para podermos 

dizer que determinado texto se trata de uma carta, uma conversa, uma receita, etc.  

Em outras palavras, quando estamos expostos a uma situação de interação, 

fazemos a escolha do gênero a ser utilizado de acordo com alguns elementos dados 

pelo contexto, como: quem o está produzindo, para quem, com que finalidade, em que 

momento, através de que, etc. Assim, ao interagirmos por meio da linguagem, seja 

ela oral, escrita, ou multimodal, produzimos textos e estes textos sempre obedecerão 

a nossos objetivos comunicativos. Logo, produziremos diferentes textos se nosso 

objetivo for dar uma instrução, expressar uma opinião, contar fatos reais ou fictícios, 

transmitir conhecimentos, convencer pessoas, entre outros. Neste sentido, temos a 

linguagem como forma de agir no meio social e de interação com os outros, ações 

estas que só acontecem mediadas pelo uso dos textos (ANTUNES, 2009). A noção 

de gêneros constitui, portanto, todos os meios pelos quais a linguagem se manifesta 

e se materializa em trocas linguísticas sociointerativas, pois conforme assinala 

Marcuschi: 

 
É impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como 
é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso porque toda 
a manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum 
gênero. Em outros termos, a comunicação verbal só é possível por algum 
gênero textual. Daí a centralidade da noção de gênero textual no trato 
sociointerativo da produção linguística. (MARCURSCHI, 2008, p. 154) 

 
É importante destacar que hoje, cada vez mais, os gêneros se materializam 

não apenas em textos verbais, mas utilizam diferentes modos semióticos em suas 

composições que permitem ampliar o entendimento do que seja um texto, 

considerando as características de intenção comunicativa e o contexto em que são 

produzidos. De acordo com Vieira (2007, p. 30), a concepção de texto ganha “um novo 

enfoque que se concentra em compreender os modos de representação”, onde 

imagético tem as mesmas possiblidades de comunicação que a língua escrita. Ou 

seja, considera que hoje, muitos gêneros utilizam a imagem e outros elementos 

visuais como forma de veicular seus significados. 

De acordo com Rodrigues (2004), a noção de gêneros, assim como a de língua, 

não se configura como um conceito homogêneo, principalmente pela circulação de 
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diferentes abordagens teóricas existentes. A própria escolha pelos termos gênero 

textual ou gênero discursivo implica uma variedade de concepções sobre a função e 

delimitação do campo.  

Neste trabalho, não nos detemos em explanar estas concepções, porém 

adotamos a perspectiva textual de Marcuschi, que é também adotada no livro utilizado 

para a análise, e que propõe uma atuação sócio discursiva de utilização dos gêneros, 

levando em conta o uso social das trocas linguísticas por meio de textos.  

Consideramos também a noção bakhtiniana de gêneros ancorados em suas 

características constitutivas. O conteúdo temático, a construção composicional e o 

estilo são os aspectos fundamentais dos gêneros, determinados pela natureza 

ideológica e pelas finalidades e especificidades das esferas sociais nos quais os 

gêneros ocorrem. 

Estes elementos referem-se a: o que pode ser dito no gênero (tema), isto é, as 

escolhas temáticas mais pertinentes em cada circunstância. A categoria de 

construção composicional diz respeito a aspectos de estrutura e forma do gênero; leva 

em conta a organização e a disposição das palavras, e do texto de forma geral; está 

orientado para o acabamento estético (BROCARDO; COSTA-HÜBES, 2016). Por fim, 

o estilo do gênero compreende a combinação estilística do gênero e do sujeito 

autor/falante, que é responsável pelas escolhas lexicais, gramaticais, linguísticas, etc. 

e pela adequação destas escolhas ao gênero utilizado. 

Os gêneros representam, de certa forma, um meio de constituição e 

representação de nossas práticas sociais, pois “ao pronunciarmos uma conferência, 

darmos uma aula expositiva, escrevermos uma tese de doutorado, fazermos um 

resumo, uma resenha” (MARCUSCHI, 2008, p. 150) estamos estabelecendo 

atividades comunicativas que fazem parte do processo de organização da sociedade, 

onde os gêneros funcionam como uma espécie de guia para sua realização. Neste 

caso, “os gêneros são padrões comunicativos socialmente utilizados, que funcionam 

como uma espécie de modelo comunicativo global que representa um conhecimento 

social localizado em situações comunicativas”. (MARCUSCHI, 2008, p. 190). 

Fazemos uso de gêneros em contextos diversos e esta utilização acontece, na maioria 

das vezes, de forma espontânea. Ou seja, ao fazermos uma escolha linguística, 

optamos pelo gênero adequado de forma intuitiva, pois possuímos rico repertório de 
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gêneros para usar nas nossas práticas orais e escritas, mesmo sem atentar ao seu 

aspecto teórico. 

Por isso, é inegável o fato de que todo mundo utiliza gêneros o tempo todo, 

com as mais diversas finalidades, pois ninguém fala ou escreve sem um propósito que 

faça dessa fala ou escrita de um texto, um gênero. Bakhtin concebe os gêneros como 

“tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 262), que 

normatizam nossas práticas e estão vinculados a situações típicas da comunicação 

social. Ou seja, são entidades sócio e historicamente situadas que não podem existir 

desvinculados da atividade social dos indivíduos que as utilizam. Em outras palavras, 

são as situações de interação, realizadas por meio de material verbal ou de qualquer 

outro meio semiótico, que constituem os gêneros.  

Deste modo, os gêneros funcionam como um modelo de referência, uma vez 

que recorremos a eles para a construção de nossos enunciados, mesmo que de forma 

intuitiva, já que “a linguagem é o resultado da atividade humana coletiva, cuja criação 

e representação são de natureza social” (BARROS, 2008, p. 17). Assim, as formas 

enunciativas, materializadas em gêneros, são sempre produto de interações, “sempre 

destinado a alguém, um outro sem o qual ele não existiria.” (BARROS, 2008, p. 18). 

Os gêneros possuem o poder de governar e reger todas as nossas práticas 

discursivas e humanas. Por isso a sua importância para compreendermos nossas 

práticas sociais e de linguagem. 

A disseminação de diversos gêneros no nosso dia a dia é cada vez mais 

frequente, devido à forte recorrência de novos textos que surgem com as novas 

tecnologias, dando espaço a textos que trazem outras linguagens além do código 

verbal. Com a comunicação rápida e multimodal, facilitada pelas redes sociais, por 

exemplo, vemos surgir novos gêneros que utilizam não só o recurso verbal, mas que 

frequentemente apresentam outros modos de significação como a imagem, o som, o 

layout, etc. São gêneros com forte apelo multimodal que refletem a multiplicidade, não 

só nas formas de comunicação, mas na constituição social e ideológica dos sujeitos 

que deles se utilizam.  

No tópico seguinte, fazemos considerações sobre aspectos do ensino de 

Língua Estrangeira e a função do LD no âmbito deste ensino. Porque estamos 

pesquisando o livro didático de inglês em utilização no Ensino Fundamental, 

consideramos pertinente discutir as potencialidades deste material didático para 
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auxiliar nesta prática, dada a sua importância como norteador dos conteúdos e 

letramentos a serem trabalhados. 

 

2.5  O ensino de língua inglesa e o papel do livro didático 
 

As diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua 

Estrangeira para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, adotadas pelo MEC 

e que norteiam a educação básica pública no Brasil, pautam-se nas ideias de 

linguagem e discurso como prática social.  Adotando uma perspectiva 

sociointeracional, suas propostas estão voltadas para o engajamento dos alunos por 

meio de gêneros do discurso nas aulas de língua estrangeira, o que requer, 

obviamente, domínio das habilidades básicas.  Como observamos logo no texto 

introdutório: 

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu 
engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver 
outros no discurso. Isso pode ser viabilizado em sala de aula por meio de 
atividades pedagógicas centradas na constituição do aluno como ser 
discursivo, ou seja, sua construção como sujeito do discurso via Língua 
Estrangeira. Essa construção passa pelo envolvimento do aluno com os 
processos sociais de criar significados por intermédio da utilização de uma 
língua estrangeira (BRASIL, 2008, p. 19). 

 
O documento prevê que o uso da linguagem se baseia na natureza 

sociointerativa de seus falantes, já que quem a usa leva em conta aquele a quem se 

dirige ou quem produziu um enunciado. Aponta que “todo significado é dialógico, isto 

é, é construído pelos participantes do discurso” (p. 27). Ou seja, todo evento 

interacional é marcado pelo contexto social que o envolve, os sujeitos, sua cultura, 

sua ideologia, sua história. 

Diante da importância de basear o estudo da língua nos diversos campos de 

utilização dos gêneros textuais, é interessante que o professor esteja sempre disposto 

a considerar a relevância destes gêneros e passe a explorar sua riqueza e variedade 

com o propósito de buscar este engajamento proposto a partir do uso da língua.  

Para o aprendiz, é imprescindível que a língua seja vista como uma entidade 

em constante transformação. Um primeiro passo no ensino de língua inglesa, por 

exemplo, pode acontecer a partir das atividades com gêneros multimodais em língua 
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inglesa que trazem consigo características relevantes para usar a língua de forma 

eficiente. Neste sentido, o documento traz ainda como objetivos do ensino 

fundamental a utilização de “diferentes linguagens, como a verbal, musical, 

matemática, gráfica, plástica e corporal”. Neste ponto, podemos interpretar um 

direcionamento para a abordagem da multimodalidade, mesmo que o documento não 

cite diretamente uma vinculação a esta teoria. Percebemos que as diretrizes valorizam 

e encorajam o ensino por meio de variadas formas de letramentos, dentre eles, o 

crítico, pois considera que a aprendizagem de uma língua estrangeira deve ter como 

temas centrais: 

A cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos 
sociopolíticos da aprendizagem de Língua Estrangeira. Eles se articulam com 
os temas transversais, notadamente, pela possibilidade de se usar a 
aprendizagem de línguas como espaço para se compreender, na escola, as 
várias maneiras de se viver a experiência humana (BRASIL, 2008, p. 24). 

 

Portanto, entendemos que as orientações dos PCNs de língua estrangeira 

permitem ampliar o desenvolvimento dos multiletramentos, pois a partir do momento 

que considera os conhecimentos em LE como formas de “construir significados no 

mundo social” (BRASIL, 2008, p. 27) está de acordo com um ensino de língua em que 

o uso das linguagens, sejam elas verbais ou não verbais, tem sua essência na 

natureza social dos produtores destes significados. 

Para buscar os resultados esperados pelo ensino de línguas pautados nestas 

diretrizes, um dos aliados neste processo é o Livro Didático, (RAMOS, 2009) o 

material de ensino mais influente nos contextos onde é utilizado como suporte para o 

professor desenvolver as atividades de ensino e aprendizagem. 

A escolha de um material didático adequado para o ensino deve ser uma 

preocupação constante dos professores. É a partir desta escolha que muito do que 

acontece na sala de aula será delineado. Neste sentido, não há dúvidas quanto à 

importância exercida pelo Livro Didático, principalmente no contexto das escolas 

públicas. É a partir dele que decisões importantes sobre o funcionamento das 

atividades de ensino-aprendizagem são tomadas. Destacamos a necessidade de o 

LD possuir um caráter formativo, já que na realidade do ensino público ele “muitas 

vezes é o único recurso pedagógico ou fonte bibliográfica disponível ao professor” 

(SANTOS JORGE; TENUTA, 2011, p. 121). 
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O livro configura-se como importante ferramenta que “fornece conteúdos, 

textos e atividades” (RAMOS, 2009, p.173) que serão decisivos para o funcionamento 

das aulas. Para decidir pela adoção ou não de um material de ensino, há que se 

considerar suas vantagens e desvantagens. Richards (2002) elenca as seguintes 

vantagens ao se optar pela utilização de livros didáticos de língua estrangeira: 

1. Fornecem estrutura e plano de estudos para um programa; 

2. Ajudam a padronizar a instrução; 

3. Mantêm a qualidade;  

4. Fornecem variadas fontes de aprendizado; 

5. São eficientes; 

6. Fornecem modelos eficazes de linguagem; 

7. Servem para treinar o professor; 

8. São visualmente atraentes. 

São aspectos que revelam a importância do livro didático para auxiliar nas 

tarefas de ensino-aprendizagem, servindo de apoio pedagógico em diversos 

contextos. Porém, há que se considerar também as suas desvantagens (RICHARDS, 

2002): 

1. Podem conter linguagem que não é autêntica; 

2. Podem distorcer o conteúdo; 

3. Podem não refletir as necessidades dos estudantes; 

4. Podem diminuir as habilidades do professor; 

5. São caros.  

Os critérios levantados por Richards (2002) revelam que, embora haja 

desvantagens, ainda prevalece como positiva a adoção do livro didático no ensino de 

LE, permitindo ao professor o aceso a uma “ferramenta auxiliar”, um instrumento de 

colaboração para conduzir da melhor maneira as atividades de ensino e 

aprendizagem. 

No ensino de Língua Inglesa há que se considerar a recente circulação de livros 

didáticos nas escolas públicas, tornada possível pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). O livro de inglês “usado por muitos professores da escola pública 

como suporte pedagógico para planejar suas aulas e/ou como fonte para seleção de 

textos e atividades, ou mesmo como suporte teórico para o professor” (RAMOS, 2009, 
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p. 173-174) acaba sendo a alternativa mais viável de material para influenciar o que 

se ensina e como se ensina.  

Ao discutir os papéis e funções desempenhados pelo LD, Ramos (2009) cita 

Tomlinson (2001, p. 66) para dizer que não podemos confundir material didático com 

Livro Didático, pois existe uma variedade de recursos que são considerados materiais 

didáticos como, por exemplo, recursos visuais e auditivos (CDs e DVDs, fotocópias), 

uma vez que material didático é “qualquer coisa que pode facilitar a aprendizagem da 

língua” (RAMOS, 2009, p. 174). Assim, o LD pode ser entendido como mais um 

recurso didático que é criado com finalidades de aplicação pedagógica baseadas nas 

concepções teóricas daqueles que o produzem e com os usos a ele pretendidos. 

Alguns aspectos como a maneira de organização do LD e as propostas teórico-

metodológicas que ele aborda são extremante relevantes e devem ser levados em 

conta, quando da escolha do material, sempre tendo em vista o contexto específico 

do público a que está destinado. Sobre a escolha do livro didático, Dias (2009) 

estabelece que:  

Ainda é reduzido o número de trabalhos acadêmicos que se concentram em 
oferecer parâmetros que possam fornecer ao professor do ensino 
fundamental o suporte necessário para a árdua tarefa de tomar decisões em 
relação a escolha do LD mais adequado ao seu contexto de atuação (DIAS, 
2009, p. 201).  

 
Esta tarefa caracteriza-se como difícil, pois cabe ao professor fazer 

julgamentos importantes sobre o LD quanto aos princípios que norteiam a construção 

da obra, englobando as concepções sobre aprendizagem da LE e o direcionamento 

de suas atividades com finalidades de buscar um material eficaz no que concerne ao 

desenvolvimento das habilidades linguísticas essenciais. Neste sentido, considerando 

as recentes pesquisas que enfatizam a importância dos multiletramentos, é imperativo 

que as práticas de avaliação e de escolha de livros didáticos levem em conta este 

aspecto, atentando para algumas características, como as apontadas por Dias (2009):  

§ Perspectiva teórica: ao avaliar o livro didático, o professor deve observar no 

manual das orientações do livro do professor, onde são explicitadas as abordagens 

teóricas utilizadas, se estas são condizentes com os objetivos pretendidos e com o 

contexto de sua realidade. Também é aconselhável verificar se há concordância entre 

a fundamentação teórica apresentada e as atividades mostradas. 
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§ Utilização de recursos: observar como o livro trabalha, por exemplo, o 

letramento digital. Aqui podemos incluir desde a adoção de CDs de áudio para 

trabalhar a escuta (listening) até a inclusão de gêneros que circulam no meio digital 

nas atividades de leitura, permitindo a familiarização com construções textuais que 

são recorrentes no dia-a-dia. 

§ Visão de linguagem: considerando a visão sociointeracionista de linguagem 

preconizada pelos PCNs (BRASIL, 2008) para o ensino de língua estrangeira, é 

preciso estar atento para a forma como o material trabalha estas questões; isto inclui 

a articulação dos conteúdos com os temas transversais, e a exploração dos 

conhecimentos apontados nos PCNs como essenciais: conhecimento sistêmico, de 

mundo e de organização textual.  

§ Visão de aprendizagem: como o material modula os níveis de complexidade 

dos conteúdos apresentados em cada livro de acordo com o ano escolar, não 

deixando de lado o desenvolvimento do letramento crítico, já que a intenção do 

aprendizado da língua envolve a preparação do aluno para usar a língua em trocas 

discursivas autênticas. 

§ Aspectos gráficos/visuais: investigar como o livro se apresenta, se possui 

recursos imagéticos ou trabalha com gêneros multimodais; se mostra um design 

atrativo e compreensível.  

Por último, é importante ressaltar que a avaliação serve também como forma 

de observar as lacunas que o material apresenta de acordo com os critérios utilizados, 

o que não necessariamente o desqualifica para ser usado em sala de aula, mas pelo 

contrário, se adotado, instiga o professor a buscar materiais adicionais que 

complementem os requisitos que não foram ali contemplados. A avaliação do LD 

serve também para que o professor reflita criticamente sobre a sua formação e 

atuação no ensino da língua.  

Neste trabalho, consideramos a pedagogia dos multiletramentos, proposta pelo 

Grupo de Nova Londres, uma teoria bastante pertinente no contexto atual de múltiplas 

manifestações de linguagens em diferentes esferas sociais. Por isso, consideramos 

que pressupostos teóricos que reconheçam essa variedade de modos de significação 

e suas aplicações para o desenvolvimento da consciência crítica sobre os 

acontecimentos devem estar presente nos materiais de ensino, sendo, portanto, um 

dos pontos a considerar quando escolhemos ou utilizamos um livro didático. 
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No tópico a seguir, abordamos aspectos conceituais sobre o gênero tirinha, 

foco da análise no corpus da pesquisa, composto pelo LD de língua inglesa, para 

entender mais sobre a sua composição multimodal e poder melhor empreender a 

análise do livro enquanto auxiliador nos processos de letramento visual e crítico 

através do estudo da tirinha.  

 

2.6 A tira em quadrinhos 
 

A tirinha, ou simplesmente tira em quadrinho, é um gênero textual que está 

presente de forma recorrente em livros e revistas. Geralmente com personagens 

conhecidos abordando temas atuais, ou mesmo com a função de divertir, podemos 

encontrar tirinhas de inúmeros personagens. No dicionário de gêneros textuais 

proposto por Costa (2008) aparece a seguinte definição de tirinha: 

 
Segmento ou fragmento de HQ, geralmente com três ou quatro quadros, 
apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o visual no mesmo 
enunciado e sob a mesma enunciação. Circula em jornais ou revistas, numa 
só faixa horizontal de mais ou menos 14 cm x 4 cm, em geral na seção 
‘Quadrinhos’ do caderno de diversões, amenidades ou também conhecido 
como recreativo, onde se podem encontrar cruzadas (COSTA, 2008, p.171). 
 
 

Observamos que o seu significado é bastante aproximado da definição de 

histórias em quadrinhos (HQs) em geral, ressaltando-se a questão do tamanho, que, 

na tirinha, é reduzido.  As tirinhas podem ser caracterizadas, portanto, como um 

subtipo de HQ de caráter mais sintético em que a tipologia textual predominante é a 

narrativa, não excluindo também as características de textos argumentativos e 

injuntivos (MENDONÇA, 2010). De acordo com Ramos (2017), o formato das tiras 

tem relação com o meio de veiculação, que permite maior ou menor espaço destinado 

à apresentação de uma história em quadrinhos, porém “não há uma regra ou 

obrigatoriedade de número de quadrinhos para configurar uma tira” (RAMOS, 2017, 

p. 12), sendo que a formatação apresentada varia de acordo com os meios de 

veiculação utilizados: 

 

Pode-se dizer que a tira é um formato utilizado para veiculação de histórias 
em quadrinhos em suportes e mídias impressos e digitais. Esse molde pode 
ser apresentado de variadas maneiras: no tradicional, o mais comum, 
composto de uma faixa retangular horizontal ou vertical; no equivalente a 
duas, três ou mais tiras; quadrado; adaptado. O número de quadrinhos 
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também é variável: a história pode ser condensada em um quadro só ou 
então ser narrada em várias cenas, de forma mais longa. Pode vir 
acompanhada ou não de elementos paratextuais (como título, nome do autor 
etc.) (RAMOS, 2017, p. 31). 

 

Ramos (2017) oferece, também, a seguinte definição do Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa: “segmento ou fragmento de história em quadrinho, geralmente 

com três ou quatro quadros, e apresentado em jornais ou revistas numa só faixa 

horizontal” (RAMOS, 2017, p. 9). Ao considerar que as definições mostradas nos 

dicionários dizem respeito mais frequentemente ao formato apresentado, há que se 

discutir também um outro aspecto, que seria o uso que é feito destas tirinhas.  

As primeiras tiras no Brasil, por volta do século XIX, “eram histórias criadas 

para compor as páginas dos jornais da época, com moldes variados, a depender da 

diagramação que se pretendesse imprimir” (RAMOS, 2017, p. 84). Já no início do 

século XX, o americano Bud Fisher padronizou o tamanho da tira para fixar o formato 

horizontal e retangular que permitia vender uma mesma história a mais de um jornal 

(RAMOS, 2017). Hoje percebemos forte disseminação de tiras nas redes sociais e na 

internet de forma geral.  

Para Mendonça (2010, p. 210), o desenvolvimento dos quadrinhos e o aumento 

de sua circulação passou a incluir “publicações exclusivamente a eles dedicada, os 

gibis, e também no meio virtual, com temáticas e estilos os mais diversos”. Mesmo 

não sendo tão frequentes, as tirinhas no formato vertical também são veiculadas e, 

nas mídias virtuais, elas são mais facilmente encontradas, embora o formato 

horizontal ainda predomine (RAMOS, 2017). Elas possuem formatação variada em 

alguns casos, porém ainda se enquadram dentro da composição do gênero. Ainda 

sobre a formatação das tiras, Ramos (2017) explica: 

 

O molde utilizado para a tira varia muito em razão do suporte e da mídia na 
qual ela for veiculada. Durante o século XX, as páginas dos jornais, as revistas 
e os livros foram os principais meios de divulgação delas. Dependendo de onde 
circulavam, poderia haver modificações pontuais no tamanho do quadro onde 
a história aparecia. (RAMOS, 2017, p. 12). 

 
As nomenclaturas usadas para se referir a este gênero variam em torno do uso 

dos termos “tira” ou “tirinha”.  Dentre estas duas possibilidades há também  

ocorrências de nomenclaturas que procuram fazer um detalhamento do conteúdo da 

tira, pois muitas vezes, “parece haver uma necessidade de detalhamento do objeto 



 45 

referido, como se o interlocutor tivesse de ser esclarecido sobre o conteúdo daquela 

produção, a depender do olhar que se dê a ela” (RAMOS, 2017, p. 40). Portanto, a 

depender da veiculação e da temática abordada, veremos ocorrências diversas, como 

por exemplo, o uso dos termos “tirinha cômica”, “tira jornalística”, tira de humor, tira 

diária, etc. Para além desta variedade, a flutuação ocorre mais frequentemente entre 

“tira e tirinha”, e, de acordo com Ramos (2017), “as duas palavras são de uso corrente 

no país [Brasil] para se referir a essa forma de produção de história em quadrinhos.” 

(RAMOS, 2017, p.36) Sendo que, antes do advento da internet, o termo “tira” era mais 

comum. As duas palavras têm sido utilizadas como sinônimos e a maior popularização 

do termo “tirinha” justifica-se pela “pluralidade de expressões para se referir as tiras” 

(RAMOS, 2017, p. 39). 

A tirinha, juntamente com os cartuns e as histórias em quadrinhos (HQs) em 

geral, circula com frequência em diferentes esferas, com objetivos que vão desde o 

entretenimento até conteúdos educativos. Essa circulação hoje é ampliada com a 

presença no meio virtual, através da internet e das redes sociais. Mendonça (2010) 

apresenta a seguinte caracterização para as HQs: “gênero icônico ou icônico-verbal 

narrativo, cuja progressão temporal se organiza quadro a quadro” (MENDONÇA, 

2010, p. 215). Destaca ainda como elementos típicos a presença de desenhos, 

quadros, balões e legendas onde é inserido o texto verbal, evidenciando, portanto, a 

relevância de elementos multimodais para a composição do gênero, já que a parte 

verbal constitui apenas um dos meios dos quais os autores das tirinhas se utilizam 

para dar significado aos seus textos.  

Em relação aos elementos composicionais da tira em quadrinhos, os balões 

são bastante importantes, na medida em que cada tipo de balão utilizado identifica 

mais precisamente como os personagens estão se expressando. Eles servem como 

um recurso multimodal relevante para identificar algo a respeito dos sentimentos 

expressos nas falas dos personagens e podem complementar informações 

importantes que não vierem expressas por palavras. Os tipos de balões incluem: 
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Figura 2: Balões nas HQs. 

 

Fonte: Disponível em: https://pt.slideshare.net/cleianog/bales-das-histrias-em-quadrinhos/9 
 

 

Portanto, estas características composicionais são compartilhadas também 

pela tira, que geralmente apresenta tamanho menor, contando a história em uma 

quantidade reduzida de quadros. Os recursos visuais, no entanto, são mantidos e 

servem, tanto quanto o elemento verbal, como modo de significação relevante onde 

se materializa a intenção pretendida pelos autores dos textos verbo-visuais. Todas 

estas caracterizações influenciam positivamente nas atividades de leitura e 

construção de sentidos, pois: 

 

Na relação entre as semioses envolvidas ¾ verbal e não verbal ¾ os 
quadrinhos revelam-se um material riquíssimo, pois, na construção de 
sentido que caracteriza o processo de leitura [...], texto e desenhos 
desempenham papel central. Desvendar como funciona tal parceria é uma 
das atividades linguístico-cognitivas realizadas continuamente pelos leitores 
de HQS. (MENDONÇA, 2010, p. 212). 

 
A respeito da presença de tiras em materiais didáticos, Ramos (2007) expõe 

que os autores dos livros didáticos encontram mais frequentemente as tiras nos 

periódicos e jornais impressos, assim como na internet, pois “quantas e quantas tiras 

não são compartilhadas nas redes sociais diariamente?” (RAMOS, 2017, p. 82). Elas 

servem como material autêntico de convite aos alunos para discussões sobre as 

temáticas abordadas nestes textos. 

Embora a leitura de HQS seja uma realidade fora das salas de aula, a 

incorporação delas no ensino ainda encontra obstáculos, como por exemplo, seu uso 
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mais constante como pretexto para exercícios de metalinguagem, ou mesmo quando 

aparecem como “texto suplementar”, sendo raro figurarem como texto central, devido 

ao recorrente teor humorístico e função de entretenimento (MENDONÇA, 2010). 

Portanto, é preciso formação adequada para os professores de línguas, que permita 

explorar a potencialidade das HQS/tirinhas, enquanto texto, ou seja, dando 

perspectivas didáticas para lidar com este material textual tão rico. Como aponta 

Mendonça: 

Reconhecer e utilizar o recurso da quadrinização como ferramenta 
pedagógica parece impor-se como necessidade, numa época em que a 
imagem e a palavra, cada vez mais, associam-se para a produção de sentido 
nos diversos contextos comunicativos (MENDONÇA, 2010, p. 224) 

 
 Mendonça (2010) frisa a preferência pela leitura de histórias em quadrinhos 

entre o público leitor de crianças e adolescentes ao constatar que “esse gênero não 

rivaliza com as tradicionais narrativas literárias” (MENDONÇA, 2010, p. 209), 

ganhando relevante visibilidade dentro deste público. E adiciona: 

 

O papel de semioses distintas (verbal e não verbal) para a construção de 
sentido termina por tornar as HQS acessíveis não só aos adultos com baixo 
grau de letramento, mas também às crianças em fase de aquisição de escrita, 
que podem apoiar-se nos desenhos para produzir sentido (MENDONÇA, 
2010, p. 218). 

 
Nesta mesma perspectiva de utilizar o material visual como aliado ao ensino de 

línguas, Júdice (2012) aponta que a acessibilidade fornecida pela articulação de 

material verbal e não verbal nestes gêneros é bastante significativa para favorecer os 

processos de letramentos em língua estrangeira, pois permitem a construção de 

sentido por meio dos elementos visuais, que são mais facilmente apreendidos. Este 

fato e a ampla circulação do gênero fazem com que os segmentos de histórias em 

quadrinhos e tirinhas ganhe bastante visibilidade, devendo, assim, ser cada vez mais 

explorados no âmbito do ensino, em todas as suas características. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

Neste capítulo, apresentamos os aspectos referentes ao percurso 

metodológico adotado, incluindo a caracterização do trabalho com relação ao tipo de 

pesquisa e a abordagem de análise. Este capítulo metodológico traz ainda a 

caracterização do trabalho quanto ao corpus, em que mostra a descrição das seções 

do livro didático escolhido e a proposta teórico-metodológica apresentada pela 

coleção. Explicitamos, também, os critérios de constituição do corpus, que consiste 

nas atividades do livro didático que utilizam o gênero tirinha, e justificamos a sua 

escolha. Por fim, mostramos os procedimentos de análise do corpus, nos quais, 

primeiramente, são descritas as categorias de análise que fundamentaram o 

tratamento dos dados, tendo em vista os objetivos anteriormente propostos, e, logo 

após, detalhamos os procedimentos efetivos de análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

Intentamos aqui empreender um estudo de base qualitativa que se caracteriza 

como interdisciplinar e se consolidou no campo das ciências humanas e sociais, 

adotando numerosos métodos de investigação. A pesquisa qualitativa atua como 

“estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre [...] procurando tanto 

encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas 

dão a eles” (CHIZZOTTI, 2006).  

A justificativa por este tipo de pesquisa é o de analisarmos um fenômeno da 

área do ensino, buscando compreender suas práticas e implicações. O método 

engloba as características de pesquisa descritiva e interpretativista, pois o estudo de 

base qualitativa “se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, 

tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada” (LÜDK; ANDRÉ,1986, p.18). 

Nossa pesquisa de caráter descritivo-analítico se insere no campo teórico da 

Linguística Aplicada (LA), e trata de um tema dedicado ao uso da linguagem e as suas 

implicações no ensino, mais especificamente no ensino de língua estrangeira. Essa 

abordagem justifica-se pela necessidade de descrição dos elementos do corpus e sua 

análise com base nos pressupostos teóricos aqui adotados. Inicialmente dedicada às 

questões de ensino de língua estrangeira, a LA hoje se constitui como área 
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interdisciplinar (LOPES, 2011) que perpassa vários campos de investigação com 

interesse nos usos da linguagem.  

A pesquisa dialoga também com a teoria da Semiótica Social, que entende a 

produção de sentidos, nos mais diversos modos e veículos de comunicação, como 

uma prática socialmente situada, que se baseia em uma “ação interessada de 

indivíduos localizados socialmente, formados cultural e historicamente, vistos como 

reconstrutores e reformadores dos recursos representativos disponíveis (VIEIRA, 

2007, p. 22). Assim, consideramos a vinculação desta pesquisa também com a 

semiótica social, já que entendemos que o gênero tirinha tem características 

multimodais que não estão ali em vão, mas pelo contrário, estão carregadas de 

significados inscritos em contextos sociais.  

A necessidade de desenvolver letramentos diversos, presente na justificativa 

desta pesquisa, está de acordo com a proposta de intervenção da LA, que investiga 

os usos da linguagem em contextos amplos, não apenas no ensino. De acordo com 

Moita Lopes (2011), a partir dos anos 1990, “ao compreender a linguagem como 

constitutiva da vida institucional, a LA passa a ser formulada como uma área centrada 

na resolução de problemas da prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de 

aula” (LOPES, 2011, p. 18).  

Portanto, utilizamos um enfoque de LA que leva em conta a aplicação de um 

ensino de língua, em que os sujeitos que a utilizam são socialmente determinados. 

Neste sentido, reconhecemos que “o objeto de investigação da LA é a linguagem 

como prática social, seja no contexto de aprendizagem de língua materna ou outra 

língua, seja em qualquer outro contexto onde surjam questões relevantes sobre o uso 

da linguagem” (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009, p. 27). 

Embora a pesquisa tenha como corpus a abordagem dada às tirinhas pelas 

seções do LDI, a proposta de letramento visual e crítico requerida diz respeito à 

própria prática de utilização da língua em outros contextos. Ou seja, leva em conta o 

contato com gêneros multimodais a que os alunos têm acesso no seu dia-a-dia, como 

é o caso da tirinha, que aparece com frequência nos materiais didáticos e pode ser 

explorada em seus significados. 

Por isso, acreditamos que a LA nos dá respaldo para investigar as formas como 

o livro didático trabalha o desenvolvimento do letramento visual e crítico, tendo em 

vista a busca por uma competência comunicativa e capacidade de posicionamento 
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crítico pelos alunos, quando expostos a textos visuais nas suas práticas em 

sociedade. 

Para a realização desta pesquisa, buscamos analisar os aspectos referentes à 

utilização do gênero tirinha no contexto do ensino de Língua Inglesa, usando um 

método interpretativo. O estudo das bases teóricas sobre a pedagogia dos 

multiletramentos, articulado com a multimodalidade e a semiótica social, assim como 

a análise e interpretação do corpus escolhido nos possibilitam observar a 

possibilidade da abordagem de letramento visual/multimodal por meio do LD 

considerando o gênero tirinha em todos os seus aspectos. 

Considerando o corpus da pesquisa, identificamos que o enfoque teórico 

baseado na literatura recorrente da produção em livros, artigos, teses e dissertações 

que tratam dos temas aqui discutidos, permitem a análise interpretativa e descritiva 

do material de ensino, com ênfase nas atividades propostas nas diferentes seções do 

livro didático de Língua Inglesa. 

Portanto, esta pesquisa do tipo qualitativa nos oferece a possibilidade de 

analisar dados obtidos numa perspectiva crítica, considerando que os próprios 

instrumentos utilizados no percurso metodológico, como a escolha do corpus, o 

estabelecimento das categorias de análise e a manipulação dos dados coletados nos 

instigam a realizar um trabalho interpretativo dos dados levantados. 

 

3.2 Descrição da constituição do corpus 
 

A pesquisa foi desenvolvida tendo como corpus o livro didático de Inglês do 

professor da coleção Way to English for Brazilian Learners, da Editora Ática, dos 

autores Cláudio Franco e Kátia Tavares (FRANCO; TAVARES, 2015), em utilização 

no Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. Os autores têm formação na 

área da linguística aplicada, sendo Cláudio Franco, Doutor em Estudos Linguísticos 

pela UFMG, e Kátia Tavares, Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem pela PUC-SP. 

Esta coleção foi aprovada pelo PNLD em 2017 e está sendo utilizado 

atualmente na rede municipal da cidade de Rodolfo Fernandes, na Escola Municipal 

Maria de Lourdes Cavalcante, com previsão de utilização durante o triênio que vai de 

2017 a 2019.  
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A clientela de alunos dessa escola é bastante heterogênea, com turmas que 

vão desde o ensino infantil até os anos finais do ensino fundamental. O perfil dos 

estudantes é de crianças e adolescentes provenientes tanto da zona urbana quanto 

da rural. O livro aqui analisado é utilizado em três turmas do sexto ano, com um total 

de 93 alunos. 

O livro escolhido foi o do 6º ano, dada a recorrência do gênero tirinha 

encontrada no material, durante a utilização deste LD em sala de aula no ano de 2017. 

Escolhemos o livro que abre o ciclo do Ensino Fundamental e encontramos nele 23 

ocorrências de tirinhas, que aparecem em seções diversas, em atividades de leitura 

e de escrita, de gramática e de vocabulário, contemplando diferentes atividades de 

exploração de tópicos referentes às estruturas da língua. Das 23 tirinhas, a análise 

contemplou 16 que apareciam em seções que exploravam em maior ou menor grau 

algum aspecto das tiras. As 7 tiras restantes não foram utilizadas nas análises, pois 

estavam na seção final do LD, que serve de revisão dos conteúdos gramaticais, e 

foram usadas apenas como suporte para exemplificar, através do texto verbal das 

falas, os tópicos gramaticais. 

No material escolhido existem diversas atividades que trazem o gênero tirinha, 

constituindo assim uma amostra significativa de exploração dos aspectos 

multimodais, principalmente tendo em vista que os alunos neste nível de ensino, por 

estarem iniciando o estudo da língua, ainda possuem proficiência reduzida para lidar 

com o conhecimento sistêmico (modo verbal) da língua. 

 
Figura 3: Coleção Way to English for Brazilian Learners. 

 
Fonte: Elaboração nossa. 

 
A escolha por analisar o livro do professor leva em conta as sugestões teórico-

metodológicas presentes no material extra do manual do professor que acompanham 
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o livro. Assim, podemos observar melhor as concepções por trás das propostas de 

atividades e interpretar se/como tais concepções são manifestadas no decorrer do 

livro. A este respeito, delineamos em seguida as considerações sobre a visão de 

linguagem adotada na coleção e explicitada no manual do professor. 

 

3.2.1 Concepções de linguagem da coleção Way to English for Brazilian Learners 

 
 O texto de apresentação da coleção “Way to English for Brazilian Learners” 

coloca o livro didático como importante auxílio para desenvolver aulas significativas 

de Língua Inglesa, que priorize o uso efetivo da língua, de acordo com as diversas 

práticas sociais a que os alunos estão cotidianamente expostos. Propõe também que 

o livro sirva de apoio ao professor, que pode recorrer a outras fontes de atividades 

pedagógicas que também contemplem os propósitos da coleção, tendo em mente que 

o professor precisa se servir de material didático que responda às especificidades e 

necessidades dos seus alunos. 

Sobre a concepção de linguagem pretendida, no texto das orientações do 

manual do professor, a seção dos pressupostos teórico-metodológicos traz a 

caracterização de uma “perspectiva dialógica de linguagem”, em que: 

 
Os sentidos não são inerentes à língua, mas construídos por meio da 
interação entre sujeitos em determinados contextos de usos, em um dado 
momento sócio-histórico. Através do uso das múltiplas manifestações das 
linguagens em suas práticas sociais, o sujeito age e reflete sobre a sua 
realidade e a dos grupos sociais a que pertence, podendo mantê-la, reforçá-
la, questioná-la ou transformá-la (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 188). 

 
 

Observamos, então, que a coleção pretende uma abordagem atrelada ao 

pensamento de Bakhtin (2011) sobre os gêneros do discurso como forma dialógica de 

enunciação com caráter social de seres engajados no uso da linguagem e com 

finalidade de melhor compreender o mundo e participar de forma ativa e crítica nas 

várias esferas da sociedade. Esta perspectiva de linguagem nos interessa de forma 

particular quando os autores citam “o uso das múltiplas manifestações das 

linguagens”, que se referem ao reconhecimento da multimodalidade e dos 

multiletramentos identificados nas trocas linguísticas e na propagação de variados 

gêneros que usamos no nosso dia a dia. 
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O texto cita autores como Bazerman (2006) e Marcuschi (2006) que priorizam 

o ensino de línguas pautado no uso de gêneros textuais, que se constituem como 

“frames para a ação social” (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 188), na medida em que 

regularizam a utilização da língua de acordo com as funções sociais que se 

manifestam através dela. Outra característica presente nas descrições do material 

refere-se ao caráter intertextual que a coleção propõe ao ensino através de gêneros, 

reafirmando a variedade de textos recorrentes na sociedade e enfatizando a utilização 

de gêneros digitais, cada vez mais presentes na vida dos alunos. 

O material propõe como objetivos o reconhecimento da experiência e formação 

adequada dos professores para o “desenvolvimento das quatro habilidades em suas 

possíveis formas de integração e em seus múltiplos usos em contextos socioculturais 

diversos” (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 193) indicando, assim, o ensino de línguas 

numa perspectiva ativa e crítica.  

Neste sentido, a coleção reúne em suas atividades, textos autênticos de Língua 

Inglesa representando diversos gêneros, que provêm de diferentes suportes e que 

trazem na sua composição diversos modos; são textos de diferentes esferas sociais 

como, por exemplo, mapa, infográfico, linha do tempo, poema, história em quadrinhos, 

cartum, pôster, tirinhas, receita culinária, artigo de jornais e revistas, entre outros. 

 

3.2.2 Descrição das partes constituintes do livro 

 

O material é dividido em oito unidades, com uma unidade introdutória (Tips into 

Practice17) dedicada à apresentação de estratégias para o desenvolvimento da 

compreensão escrita e oral, com textos e exercícios. A imagem a seguir mostra a 

divisão das partes constituintes do livro; em seguida, explicitamos a que se dedica 

cada seção.  

                                                             
17 Dicas em prática. 



 54 

Figura 4: Partes constituintes do livro didático 

 
Fonte: elaboração nossa  

 

1. Unidade introdutória: indica conteúdos e dicas relacionados à utilização da 

Língua Inglesa. 

2. Unidades principais (1 a 8): 1: Hello; 2: My Life; 3: Around the globe; 4: Let’s 

go to school! 5: What is a family? 6: Houses around the world; 7: Save the animals; 8: 

Exploring different Art Forms18. Cada unidade traz atividades que articulam o 

conhecimento sistêmico da Língua Inglesa, abordando conteúdos de acordo com 

seções e subseções que explicitamos a seguir. 

3. Unidades de revisão: a cada duas unidades, o aluno pode revisar o que 

estudou e se autoavaliar; estas unidades também apresentam jogos lúdicos que 

retomam a temática das unidades previamente estudadas. 

4. Projetos interdisciplinares: articulam os temas estudados com outras 

disciplinas, trazendo diferentes gêneros a serem trabalhados de forma colaborativa. 

5. Language reference in context: sistematiza os conteúdos gramaticais de 

cada unidade com auxílio de textos, quadros explicativos e aplicação de exercícios.  

6. Vocabulary corner: amplia o vocabulário estudado.  

7. Glossário inglês/português: apresenta significados em português do 

vocabulário utilizado na coleção. 

8. Índice remissivo: lista em ordem alfabética os tópicos gramaticais 

trabalhados. 

9. Manual do professor: apresenta a proposta de abordagem teórico-

metodológica pretendida pelo material; descreve a estrutura do livro e propõe 

                                                             
18 1:Olá; 2: Minha vida; 3: Ao redor do globo; 4: Vamos à escola! 5: O que é uma família?; 6: Casas ao redor do 
mundo; 7: Salve os animais; 8: Explorando diferentes formas de arte! 
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sugestões de planejamento das aulas. Apresenta a seção “notas culturais”, que serve 

para aproximar os alunos dos aspectos da cultura da língua em estudo, como forma 

de despertar o interesse pelo aprendizado, e ainda esclarece conhecimentos sobre 

conteúdos abordados nas unidades. Traz também a transcrição das atividades de 

áudio presentes no CD que acompanha o livro. 

As seções que se repetem no decorrer das unidades são as seguintes:  

a) Warmin up: ativa conhecimentos prévios; 

b) Before Reading: levanta hipóteses sobre o texto principal da unidade; 

c) Reading: traz o texto principal, com temáticas socialmente relevantes; 

d) Reading for general comprehension: traz exercícios de compreensão geral do 

texto; 

e) Reading for detailed comprehension: traz estratégias para estabelecer relações 

entre as ideias do texto; 

f) Reading for critical thinking: promove a reflexão sobre o texto e a realidade dos 

alunos; 

g) Vocabulary Study: aborda aspectos lexicais; 

h) Taking it further: amplia a discussão da temática estudada; 

i) Language in use: propõe a inferência das regras gramaticais a partir da 

utilização de exemplos; 

j) Listening and speaking: abordam a compreensão e produção oral; 

k) Writing: aborda a produção escrita; 

l) Looking Ahead: contempla a reflexão crítica e articulação das temáticas 

estudadas com a realidade dos alunos. 

Na próxima seção, apresentaremos os procedimentos da coleta de dados, 

critérios e escolhas relevantes para a seleção e do corpus analisado. 

 

3.3 Procedimentos de coleta e análise de dados 
 

Os procedimentos teórico-metodológicos propostos para o desenvolvimento da 

pesquisa obedecem à seguinte sequência: descrição do corpus, correspondente ao 

livro didático dirigido ao Ensino Fundamental, com atenção às propostas 

metodológicas apresentadas pelo material; interpretação e avaliação das atividades 

com base na teoria da multimodalidade e multiletramentos e da semiótica social; 
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estabelecimento de categorias de análise com base nos objetivos do trabalho e, por 

fim, análise e interpretação do corpus. 

Portanto, ao analisar a abordagem da tirinha no LD, levamos em conta o 

conteúdo apresentado nas atividades e sessões, que permite fazer inferências quanto 

à proposta pedagógica que perpassa a construção das atividades. Assim, de acordo 

com o referencial teórico utilizado e os propósitos do trabalho, as categorias de análise 

levaram em conta como são trabalhados o letramento visual e demais aspectos 

multimodais nas atividades do livro;  

Observamos também se e como são trabalhados os modos de composição do 

gênero tirinha nas atividades propostas, quais sejam: o modo verbal e não verbal; e 

por último, quais as concepções observáveis na relação entre as propostas 

pedagógicas do material do manual do professor e as atividades que contemplam o 

gênero tirinha.  

Para a utilização das categorias de análise, o tratamento dos dados obedeceu 

aos seguintes passos: 

1. Organização dos dados: seleção do material a ser analisado, que incluiu buscar 

as ocorrências das atividades que fazem uso da tirinha. O procedimento para esta 

organização foi uma leitura em skimming para localizar as tirinhas e organizar em 

uma tabela as seções e a página do livro onde cada uma se encontrava. 

2. Exploração do material: descrição da divisão do conteúdo baseado nas 

categorias de análise, observando em que seções e tipos de atividades do LD cada 

tirinha aparece. 

3. Tratamento dos resultados: interpretação dos dados à luz do referencial teórico 

utilizado. 

A fase de análise do corpus levou em conta as perguntas de pesquisa 

articuladas com as categorias de análise para realizar a apreciação interpretativa das 

atividades com o gênero tirinha presentes no livro didático. Estabelecemos a relação 

entre o entendimento da tirinha como gênero multimodal com a teoria dos 

multiletramentos, com ênfase nos letramentos visual e crítico para interpretar como 

estas temáticas são abordadas no livro didático de Língua Inglesa.    

Assim, as categorias de análise, referentes às respectivas questões de 

pesquisa estão descritas no quadro a seguir, que determina também os 

procedimentos empreendidos para tratar os dados na análise: 
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Quadro 2: Procedimentos metodológicos e categorias de análise 
Questão de pesquisa Procedimento metodológico Categoria de análise 
1. Como o livro didático 

de Língua Inglesa 
aborda os modos 
verbais e não verbais 
da tirinha? 

Observação e descrição da 
abordagem da tirinha, 
analisando se ela reconhece 
seus atributos multimodais, 
ou seja, se leva em conta o 
potencial de significado 
permitido pelo recurso visual 
desse gênero, em relação 
ao verbal. 

As tirinhas e seus recursos 
verbais e não verbais 
presentes nas seções do 
livro Way to English for 
Brazilian learners. 

2. Como os modos 
semióticos de 
composição da tirinha 
possibilitam o 
letramento visual 
crítico? 

Observação dos elementos 
visuais nas atividades que 
trazem a tirinha, pois 
entendemos que os 
elementos multimodais não 
podem ser ignorados na 
leitura de um texto onde 
predomina a imagem. 
Observamos as temáticas 
abordadas nas tirinhas e 
como elas são trabalhadas 
nas atividades, tendo em 
vista o letramento crítico a 
partir do texto visual. 

Composição das tirinhas de 
forma geral, com os 
formatos das imagens, 
cores, tamanhos, balões, 
etc. e todas as 
características que se 
inscrevam na linguagem 
visual ali utilizada. 

3. Quais concepções de 
letramento visual e 
crítico subjacentes às 
atividades 
apresentadas e ao 
manual do professor? 

Considerações 
interpretativas de acordo 
com a leitura dos 
pressupostos apresentados 
no material de apoio do 
professor em confronto com 
as atividades que utilizam a 
tirinha. O objetivo principal é 
centrado na visão de 
linguagem e ensino 
adotadas e como estas se 
materializam nas atividades, 
observando também se 
algum aspecto é 
mencionado no manual, 
porém não se encontra 
contemplado no livro. 

Relação entre as 
concepções de linguagem e 
ensino do material do 
manual do professor e as 
seções que trazem 
atividades com a tirinha. 

Fonte: Elaboração nossa 
 

No capítulo a seguir iniciamos a análise aqui pretendida, em que realizamos 

um estudo com as ocorrências das tirinhas presentes no livro didático do 6 º ano do 

ensino fundamental, usada em uma escola da rede pública, buscando entender a 

abordagem dada aos modos semióticos deste gênero e considerando o percurso 

teórico estudado até aqui, necessário para a interpretação dos dados encontrados. 
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4. O LETRAMENTO MULTIMODAL CRÍTICO NO LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS: A 
ABORDAGEM DO GÊNERO TIRINHA  

 

Neste capítulo, temos como objetivo responder aos questionamentos postos 

que deram origem e sentido à construção desta pesquisa. Desta forma, buscamos 

entender, através da investigação qualitativa, a forma como o livro didático de língua 

estrangeira aborda os modos constituintes do gênero tirinha em suas atividades e de 

que maneira se estabelece o direcionamento para o desenvolvimento de letramento 

visual e crítico por meio do estudo desse gênero. 

Neste sentido, damos início ao trabalho de análise do corpus da pesquisa, 

apresentando as impressões encontradas de acordo com a abordagem utilizada no 

livro “Way to English for Brazilian Learners” sobre o trabalho com o gênero tirinha em 

suas atividades. São apresentadas e discutidas as 23 ocorrências de tirinhas 

encontradas nas unidades do livro didático, apontando aspectos referentes à natureza 

das atividades onde elas aparecem, assim como a função desses exercícios, de 

acordo com a seção onde a tirinha está e com as temáticas em estudo. 

No tópico seguinte, analisamos as atividades das seções de leitura que 

utilizaram as tirinhas, inserindo pressupostos teóricos da Gramática do Design visual 

(KRESS e VAN LEEUWEN, 1996) sobre a análise de imagens e do modelo Show me, 

(CALLOW, 2008) que empreende este modelo de análises no ensino. Utilizamos estas 

teorias para apontar aspectos de leitura visual e crítica que podem ser ampliados a 

partir do uso do LD, dentro destas duas perspectivas. 

Para esta análise, consideramos, de forma especial, aspectos da composição 

do gênero para verificar até que ponto o letramento visual crítico é levado em conta 

na forma como as atividades abordam a tirinha. Destacamos que a análise foi 

empreendida no livro destinado ao professor, portanto, apresenta diversidade do 

conteúdo do livro do aluno, no que diz respeito às anotações em azul que aparecem 

no decorrer das atividades, para dar dicas de como trabalhar os conteúdos. O quadro 

a seguir mostra o quantitativo de tirinhas encontradas e a seção correspondente, onde 

estão as atividades. 
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Quadro 3: Ocorrências das tirinhas no Livro Didático. 
TIRINHA UNIDADE PÁGINA SEÇÃO 

1 Introdução 9 Tips into practice 
2 1 20 Reading 
3 1 23 Vocabulary Study 
4 1 23 Vocabulary Study 
5 1 26 Language in use 
6 3 60 Language in use 
7 4 72 Vocabulary Study 
8 Review (5 e 6) 116 Language in use 

9 e 10 7 130 Language in use 
11 8 136 Reading 

12, 13 e 14 8 143 Language in use 
15 8 146 Writing 
16 Review (7 e 8) 148 Reading 
17 1 166 Language Reference in context 
18 2 167 Language Reference in context 
19 2 168 Language Reference in context 
20 3 169 Language Reference in context 
21 5 171 Language Reference in context 
22 6 173 Language Reference in context 
23 8 175 Language Reference in context 

Fonte: Elaboração nossa 
 
 

4.1 A tirinha no livro didático “Way to English for Brazilian Learners” 
 

As análises que seguem correspondem às ocorrências onde o gênero tirinha 

apareceu em atividades que abordam diferentes habilidades linguísticas, no decorrer 

do livro.  

 

Unidade Seção Página 
Unidade Introdutória Tips into Practice 9 

 

A unidade introdutória chamada de “Tips into practice19” apresenta estratégias 

para a leitura e para a compreensão de textos, dando atenção à inserção do inglês no 

dia a dia dos alunos. Dentre as sugestões apresentadas, há a necessária atenção aos 

elementos multimodais, como imagens, cores, fontes, etc. na hora de ler um texto. No 

exercício da página 9, a primeira ocorrência de tirinhas traz a personagem Garfield, 

criação do cartunista Jim Davis. 

                                                             
19 Dicas em prática. 
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Nesta tira, o personagem Jon, dono do Garfield, aparece nos dois primeiros 

quadros; no primeiro, ele está com uma expressão séria, depois, no segundo, ele sorri; 

no terceiro quadro, o Garfield aparece bem junto dele, e, no quarto, o cachorro Odie 

também se junta a eles; na sequência dos dois quadros seguintes, outros 

personagens se posicionam ao redor de Jon e no último quadro, ele posiciona um 

celular para tirar uma foto de todos; a foto pretendida era uma selfie individual, mas 

acabou sendo grupal, já que os outros animais apareceram para sair na foto 

juntamente com Jon. 

 
Figura 5: Tirinha Garfield 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 9.) 

 

Em um segmento de sete quadrinhos mais o título, apenas no último quadrinho 

há a presença do texto verbal, o que destaca a importância do elemento imagético 

para a composição da tirinha. Nos seis primeiros quadrinhos, a leitura da imagem 

permite observar que o personagem Jon tinha a intenção de tirar uma “selfie”. Isso é 

perceptível pelo olhar deste personagem e pelas expressões faciais demonstradas, 

que revelam o humor que ele apresenta antes e depois de decidir se fotografar. Nesse 

ponto, o aspecto verbal, ausente nos primeiros quadrinhos, é mostrado no último 

quadrinho e se torna fundamental para a compreensão e é necessário para responder 

ao enunciado da questão que pede aos alunos para explicarem o sentido da palavra 

“selfie”, a partir da leitura da tirinha. Esta atividade integra não só a atenção ao texto 
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verbal, mas requer que os alunos tenham atenção aos elementos das imagens 

mostradas para chegar ao humor pretendido na tirinha. 

No manual do professor, aparecem sugestões para discutir o significado da 

palavra com os alunos. Vale salientar que o foco da atividade está centrado no estudo 

do vocábulo “selfie”, usado atualmente para se referir a uma fotografia tirada em 

telefones celulares. O termo vem do inglês self e é usado para indicar que a pessoa 

pode tirar fotos de si mesma. 

Em relação à forma como os modos não verbais são abordados, pudemos 

observar que não há explicitamente um direcionamento para a leitura das imagens, 

porém a questão colocada requer o entendimento integral da tirinha, com seu efeito 

de humor, o que só será possível pela junção dos seus elementos verbais e não 

verbais. Assim, para que os alunos possam perceber o efeito de sentido pretendido 

da frase dita pela personagem Jon, é necessário que estejam atentos às expressões 

de cada uma das outras personagens, nos primeiros quadrinhos, assim, como aos 

acontecimentos mostrados na sequência da tirinha. Portanto, a leitura visual precisa 

contemplar as ações realizadas pelos participantes representados (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 1996) para a compreensão do desfecho final da tirinha. 

No que diz respeito à leitura, através desta atividade, é possível conseguir 

resultados quanto ao desenvolvimento do letramento visual e crítico pois a tirinha 

permite discutir o enquadramento das personagens, seus olhares, e, principalmente, 

suas expressões faciais. Esta leitura do visual contribui ainda para o aspecto crítico 

presente na questão, que diz respeito à utilização das selfies nas redes sociais.  

Neste sentido, além de aspectos composicionais, como cores, vetores de ação, 

expressões dos personagens, elementos visuais que favorecem o entendimento 

global do texto, o estudo desta tirinha permite também trabalhar as dimensões crítica 

e afetiva. Estas dimensões foram parcialmente contempladas no exercício do LD, na 

seguinte pergunta: “Em sua opinião, será que Jon conseguiu tirar uma selfie?” 

(FRANCO; TAVARES, 2015, p. 9). A questão, endereçada pessoalmente ao leitor, 

requer seu envolvimento afetivo e um posicionamento crítico sobre a temática. Quanto 

a esta criticidade, a abordagem poderia aprofundar ainda mais o nível de letramento 

crítico das atividades, instigando os alunos a opinarem sobre a exposição na internet 

e os comportamentos nas redes sociais. As seguintes perguntas podem ser feitas: 

como eles agem? Gostam de postar fotos na internet? Se identificam com a tirinha? 

Por quê? Conhecem alguém com o comportamento parecido com o de Jon? 
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Esta atividade trouxe um texto com um tema recorrente, que seria o da inserção 

e fascínio que as pessoas têm pela exposição nas redes sociais. Para a exploração 

desse tema recorreu-se não a um artigo de opinião, ou um recorte de texto literário, 

mas sim, uma tirinha, que se constitui em um gênero que permite uma maior 

familiaridade por parte dos alunos, por trabalhar com as personagens infantis.  

Há que se considerar também a vantagem de esta tirinha utilizar pouco material 

verbal. Dessa forma, os alunos não têm um texto verbal extenso em mãos para tentar 

ler, e sabemos que essa tarefa se torna mais difícil, pois o nível de proficiência quanto 

ao conhecimento do vocabulário e competência leitora na língua estrangeira ainda 

são poucos, considerando que estão apenas no sexto ano.  

De acordo com Dionísio (2008, p. 129), as imagens visuais “ajudam a 

aprendizagem” tanto por chamar a atenção dos estudantes quanto por adicionar 

informação ao texto verbal. Por isso, defendemos o uso de textos que destacam os 

elementos visuais e imagéticos pois acreditamos que fica mais fácil para o aluno 

atribuir sentido a estas imagens, e assim, poderem desenvolver a criticidade, ao 

mesmo tempo em que adquirem o conhecimento linguístico.  

As dimensões composicionais, afetivas e críticas podem ser facilmente 

trabalhadas, já que a atividade procura incentivar a discussão de uma temática atual, 

que faz parte do conhecimento de mundo e repertório discursivo da maioria dos 

alunos, usando um gênero muito rico em significados visuais. 

A primeira unidade do livro “Way to English for Brazilian Learners” é intitulada 

“Hello!” e apresenta conceitos introdutórios sobre as saudações em inglês, ensinando 

como apresentar pessoas, e trata também dos tópicos gramaticais de utilização do 

verbo to be e dos pronomes pessoais. A primeira tirinha apresentada nessa unidade 

aparece como descrito a seguir: 

 

Unidade Seção Página 
Unidade 1: Hello Reading 20 

 

Nesta unidade, houve quatro seções que utilizaram o gênero tirinha para os 

exercícios propostos. A primeira tira aparece na seção “Reading”, a segunda e a 
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terceira aparecem em “vocabular study” e a quarta aparece na seção “Language in 

use20”. 

 Na tirinha da seção Reading, sobre a personagem Snoopy da história em 

quadrinhos “Peanuts”, criada pelo cartunista americano Charles Schulz, aparecem 

cinco personagens cumprimentando Snoopy, indicando um dos tópicos da unidade 

que se trata das saudações em inglês. O primeiro quadrinho é dedicado ao título da 

tira juntamente com a imagem do Snoopy, personagem principal da história. Na 

sequência, os cinco quadros seguintes mostram diferentes personagens 

cumprimentando o Snoopy; as meninas usam as saudações em estudo na unidade 

(hi, Hi there, hello); no segundo quadrinho, uma das meninas o chama de “Tiger” uma 

expressão em inglês para “garotão”, indicando informalidade, já que não o chamou 

pelo nome; a segunda menina pergunta como ele está de uma maneira formal (how 

are you today?21) e as que aparecem no terceiro e quarto quadros, dizem apenas “oi”; 

a última menina a falar com Snoopy, diz: “como está o garoto?” de maneira mais 

informal; e no penúltimo quadrinho, Snoopy direciona-se sozinho, caminhando para a 

sua casinha, e o seu balão de pensamento traz a expressão “Rats!” que demonstra 

insatisfação e desapontamento; no último quadro, ele está deitado no telhado da casa 

e o pensamento expresso no balão consiste no desfecho da história, ao revelar que 

“ninguém jamais o chama de lábios de mel”.  

 
Figura 6: Tirinha Peanuts. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 20). 

                                                             
20 “Leitura”; “Estudo do Vocabulário”; “Linguagem em uso”. 
21 “Como você está hoje?” 
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Destacamos que, antes da atividade de leitura do texto, a seção “Before 

reading22” indicou questões sobre leitura do gênero tirinha, seus modos constituintes, 

o verbal e o não verbal, e se os alunos já conheciam os personagens presentes; e 

utilizou a leitura imagética para fazer as inferências sobre o texto a ser estudado. Esta 

atividade é significativa, pois ativa o conhecimento dos modos semióticos, 

incentivando os alunos a reconhecerem as características constituintes da tirinha e 

buscarem os significados expressos pelas imagens. 

Enquanto reconhecimento dos modos presentes na tirinha, os exercícios da 

seção “Before Reading” também enfatizaram a utilização e diferenciação dos balões 

de fala e os de pensamento. De acordo com a GDV, estes recursos representam os 

processos verbal e mental. Estes elementos fazem parte da composição dos gêneros 

de HQ e o livro alerta para que os alunos entendam o seu papel e funcionalidade. 

Desta forma, o LD destaca a questão dos modos presentes no gênero, como forma 

de auxiliar o entendimento, por parte do aluno, de que, para compreender a tirinha, é 

necessário estar atento para todos os modos semióticos utilizados para construir 

significado.  

Esta estratégia de leitura refere-se a uma leitura multimodal, presente também 

na seção “Tip”, na lateral das páginas do livro, com dicas sobre os exercícios 

propostos, recomendando que os alunos observem as imagens e a fonte do texto 

como forma de auxiliar na compreensão.  

  
Figura 7: Seção "Tip" 

 
Fonte: Way to English for Brazilian Learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 20). 

                                                             
22 “Antes da leitura”; 
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Este fato de o livro materializar as preocupações com a leitura dos aspectos 

visuais/multimodais é um reflexo da sua concepção de linguagem e de texto, 

representados nas dicas sobre como os alunos devem agir quando estiverem 

resolvendo os exercícios sobre as tirinhas.  

Os exercícios apontaram ainda que a relação entre elementos verbais e não 

verbais é essencial para a compreensão de histórias em quadrinhos. De acordo com 

Almeida (2011), este procedimento de recorrer ao significado da imagem, no trato com 

a língua estrangeira, tem “objetivo de facilitar a compreensão de estruturas linguísticas 

complexas e mais difíceis de serem apreendidas” (ALMEIDA, 2011, p. 56), já que a 

estrutura verbal da língua pode ser mais complexa que o modo visual. Portanto, no 

LD do 6º ano, onde na realidade das escolas públicas, acontecem os primeiros 

contatos dos alunos com a língua estrangeira, acreditamos que o nível de proficiência 

das estruturas verbais da língua ainda é bastante limitado e, dessa forma, apoiar-se 

na produção de sentido que acontece por meio de outros modos pode ser bastante 

produtivo. 

Na seção de pré-leitura que aborda essa tirinha, um dos exercícios também 

propõe que se recorra às imagens para prever o que será abordado no texto. 

 
Figura 8: Exercício da Seção "Before Reading" 

 
Fonte: Way to English for Brazilian Learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 20). 

 
Trata-se de uma atividade interessante para se introduzir o tópico estudado, 

já que, nas imagens, é possível perceber que os personagens estão cumprimentando 

o Snoopy, através de acenos e apertos de mãos; então os alunos podem fazer as 

inferências quanto aos significados do vocabulário novo que estão estudando, as 

saudações. Observamos que, além de chamar atenção para a imagem, os exercícios 

procuram também explorar seus significados. Por exemplo, recorrendo às dimensões 

da imagem mostrada (CALLOW, 2008), vimos que, além de explorar a composição 
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da imagem, foi também trabalhada a dimensão afetiva, instigando os alunos a 

compreenderem as expressões faciais mostradas pela personagem Snoopy na 

sequência da tirinha. Este aspecto, no entanto, não foi explorado a contento, pois um 

único exercício pergunta se o Snoopy ficou “contente” ou “frustrado” ao reagir às 

saudações das meninas. Não houve nenhuma dica, ou explicação sobre como 

analisar ou avaliar a informação visual da imagem para responder a esta pergunta. 

No caso, a leitura visual requerida, deveria contemplar o valor desta informação, 

representado, respectivamente, pela expressão facial e pelo olhar da personagem 

Snoopy. 

As seções “Reading for General comprehension” e “Reading for detailed 

comprehension23” mostram exercícios de compreensão global e específica do texto, 

com ênfase em reconhecer as personagens e a utilização das expressões de 

cumprimento presentes. No exercício seguinte, por exemplo, é necessário explorar a 

metafunção representacional, identificando a ação que acontece na imagem da 

tirinha: 

 
Figura 9: Exercício da Seção "Reading for detailed comprehension” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian Learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 21). 

 
A seção também coloca um exercício em que se pode recorrer a observação 

da imagem, já que foca no último quadrinho da tirinha e pergunta sobre a expressão 

mostrada pelo Snoopy, que pode ser inferida pela imagem, mesmo que os alunos 

ainda não reconheçam o vocabulário em inglês utilizado.  

 
Figura 10: Exercício da Seção "Reading for detailed comprehension” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian Learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 21). 

 
Portanto, é um caso em que a capacidade de leitura imagética consegue 

suprir, sem problemas, a falta de conhecimento linguístico/verbal, pois permite o 
                                                             
23 “Leitura para compreensão geral”; “Leitura para compreensão detalhada”. 
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entendimento global do texto, já que a imagem atendeu ao mesmo propósito de 

significação que o texto verbal. 

Nos exercícios acima discutidos, as ações de cumprimentos serviram tanto 

para apreensão do vocabulário, como para aprimorar a leitura das tirinhas, 

considerando o quanto os alunos já conheciam sobre este gênero, trabalhando o texto 

com a devida atenção aos seus elementos constituintes; portanto, para esses 

exercícios, as dimensões do modelo Show me (CALLOW, 2008) foram parcialmente 

exploradas, na atenção dada à composição das tirinhas e na tentativa de estabelecer 

o envolvimento dos alunos com o gênero, tanto em se tratando da familiaridade com 

a linguagem das HQs, quanto com os personagens representados e o tema abordado.  

Portanto, nestes exercícios são trabalhadas as dimensões afetiva e composicional, 

ficando a dimensão crítica reservada às questões de interpretação da seção “Reading 

for critical Thinking24”. 

Esta seção trouxe dois exercícios direcionados a discutir as saudações 

enquanto sinais de educação e de gentileza; nos exercícios propostos, foi possível 

identificar que o LD está trabalhando com a dimensão crítica (CALLOW, 2008), na 

medida em que relaciona a temática da tirinha com o contexto dos alunos, para que 

eles façam associações e ponderem a respeito do que foi lido. 

 
Figura 11: Exercício da Seção "Reading for critical thinking". 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 22). 

 
Ao responderem a estas questões, os alunos podem ser levados a pensar a 

respeito da própria conduta para com as pessoas, nas relações do dia-a-dia, na forma 

como tratam colegas, pais, professores, ou mesmo pessoas desconhecidas na rua, e 

                                                             
24 Leitura para o pensamento crítico. 
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como isso pode ser positivo para a própria convivência em sociedade. Portanto, ao 

utilizar a tirinha estudada para tal finalidade, amplia-se a abordagem de ler o texto por 

ele mesmo, oferecendo a possibilidade de desenvolver a habilidade de leitura crítica. 

No entanto, acreditamos que seria pertinente também pedir que os alunos 

justificassem suas respostas, como forma de assegurar o desenvolvimento da 

capacidade de posicionamento crítico. 

Na segunda aparição de tirinha nesta unidade, a seção “Vocabulary Study” 

mostra a personagem Garfield, criado por Jim Davis, como protagonista, junto com 

seu dono Jon Arbuckle.  

 

Unidade Seção Página 
Unidade 1: Hello Vocabulary Study 23 

 

Nesta tirinha, o recurso imagético é bem mais utilizado que o verbal, já que são 

apenas duas as falas atribuídas às personagens. O primeiro quadro é dedicado ao 

título, que traz também a personagem principal. No segundo quadro, se inicia a ação 

da tirinha, com Garfield, Jon e mais duas personagens juntos, aparentemente 

conversando. No segundo quadro, Garfield está saindo de dentro da caixinha onde 

dormiu; neste quadro há uma janela por onde se vê o sol, indicando que a ação se 

passa ao amanhecer. É possível perceber, pela expressão do rosto, que o Garfield 

não acorda de bom humor, pois ele parece ainda estar sonolento. No quadro seguinte, 

Jon o cumprimenta dando bom dia; como resposta, a princípio, no quadro seguinte, 

Garfield o empurra e se dirige a um bule de café; nos dois quadros seguintes ele se 

serve e bebe avidamente, para então, no último quadro expressar a sua resposta ao 

cumprimento dado, através de um sorriso de satisfação. 
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Figura 12: Tirinha "Garfield" 

 
                 Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 23). 

 
Nesta tirinha, a leitura da imagem é imprescindível para se compreender a 

questão que se coloca sobre Garfield ser ou não uma “pessoa matinal” (mornig 

person). Aqui destacamos a necessidade de o aluno conhecer a personagem Garfield 

para assimilar as expressões mostradas por ele no quadrinho. No entanto, mesmo 

que os alunos não tenham conhecimento de que Garfield é conhecido por ser um gato 

comilão e preguiçoso, as imagens deixam evidente que ele só se sente em um “bom 

dia” depois que toma o café-da-manhã. Isso é possível justamente pela atenção à 

dimensão composicional, que observa, dentre outros aspectos, as expressões das 

personagens representadas; portanto, o olhar e os gestos do Garfield na sequência 

da tirinha deixam evidente para o leitor que, nos primeiros quadros da tirinha, ele não 

estava de bom humor ao acordar, porém fica satisfeito depois de tomar café.  

Ao estudar esta tirinha também é possível atentar aos elementos 

composicionais como um auxílio na compreensão e assimilação do texto verbal. Ao 

observar a imagem do terceiro quadrinho, que mostra um nascer do sol através de 

uma janela, o aluno pode inferir o significado da expressão “good morning”, presente 

na fala do personagem no quadro seguinte. Salientamos que, nesse sentido, a 

imagem estaria ocupando uma posição secundária, já que estaria apenas 

assessorando o texto verbal, porém consideramos válido este papel, pois adquire uma 

funcionalidade diferente quando considerada na aquisição de vocabulário novo na 

língua estrangeira. Nesse caso, o nível de letramento visual alcançado, ao considerar 

a imagem como assessora do elemento verbal, ainda seria insuficiente. Por isso, 
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acreditamos que, para uma abordagem mais completa da tirinha, o LD precisaria 

propor exercícios e dicas que pudessem munir os alunos com habilidades de leitura 

dos recursos visuais, procurando conhecer o valor dos elementos mostrados e sua 

capacidade de avaliação e apreciação destes elementos. 

Quanto à potencialidade da tirinha enquanto texto, o livro não explorou outros 

aspectos, além do vocabulário referente à saudação “bom dia”. Porém, a dimensão 

afetiva poderia ser trabalhada ao questionar os alunos sobre o humor que eles 

apresentam ao acordar de manhã, se gostam ou não de acordar cedo e se preferem 

dormir até mais tarde. Dessa forma, além de estimular o engajamento e a 

aproximação com o tema da tirinha, o objetivo de uma atividade assim inclui oferecer 

a oportunidade de os alunos serem ouvidos, ao colocarem suas ideais em discussão. 

Porém, a ausência de uma atividade nesse sentido no livro, não significa que ela não 

possa ser realizada pelo professor, ao trabalhar o tema da unidade. É possível, com 

o uso do LD, usar o texto para instigar a discussão com os alunos e pedir o seu 

posicionamento. 

“Peanuts” também é o tema da terceira tirinha desta primeira unidade.  

 

Unidade Seção Página 
Unidade 1: Hello Vocabulary Study 23 

 

A tirinha foi utilizada como recurso (visual/imagético) para entender o 

vocabulário das saudações apenas por observar que a imagem mostra uma cena 

noturna: 

 
Figura 13: Tirinha "Peanuts" 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p.23). 

 

Nas atividades relacionadas a esta tirinha, o foco de abordagem foi linguístico, 

mesmo porque a seção se chama “Vocabulary Study” e tem como propósito reforçar 
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o estudo sobre o vocabulário referente às saudações. Outros aspectos do gênero e 

das dimensões críticas possíveis a partir da sua leitura não foram mencionados. 

Este é um ponto negativo, pois poder-se-ia utilizar a mensagem da tirinha para 

discutir, por exemplo, a atração que a TV ainda exerce sobre as pessoas mesmo com 

o advento da internet. É um tema de grande relevância pelo viés ideológico e social, 

que pode ser trabalhado de forma indireta, através da discussão da situação mostrada 

na tirinha, considerando também a adequação à série/ano em que os alunos estão. O 

texto verbal, juntamente com a imagem poderiam servir juntos ao propósito de 

explorar o posicionamento crítico dos alunos com relação a esse tema. No entanto, 

neste tópico, o gênero serviu apenas como suporte para se trabalhar a aquisição de 

vocabulário na língua estrangeira, e mesmo assim, a abordagem apresenta falhas 

quanto a coerência da tirinha para este propósito, pois o LD enfatiza apenas a 

saudação utilizada na tira (good night) e não aborda o restante do texto verbal. 

Acreditados que em situações como esta, onde o material didático limita o 

alcance de uma atividade, faz-se necessária a intervenção ativa do professor em 

adaptar o conteúdo que tem em mãos para aproveitar o potencial didático que o livro 

possui. Ao utilizar uma tirinha como essa em sua aula, o professor está em poder de 

um gênero que oferece rico texto verbal e imagético e possibilita o posicionamento 

crítico dos alunos. Portanto, prender-se a trabalhar apenas o aspecto linguístico seria 

desperdiçar este potencial. 

A última tirinha da unidade também é sobre Garfield e seu dono. Nesta tirinha, 

observamos mais uma vez a relação com a temática da unidade.  

 

Unidade Seção Página 

Unidade 1: Hello Language in use 26 

 

Trata-se do primeiro quadrinho de Garfield publicado, onde seu dono Jon os 

apresenta, e utiliza as saudações. Os exercícios propostos nesta seção também se 

restringem ao estudo da gramática e revisão do tópico sobre as saudações. Nem o 

cenário mostrado na tirinha (dimensão composicional), nem a expressão dos 

personagens (dimensão afetiva) foram discutidos. 
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Figura 14: Tirinha "Garfield" 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 26). 

 
Nos dois exercícios que fazem referência à tirinha, foram trabalhadas duas 

questões de interpretação da sequência de acontecimentos e sobre as falas das 

personagens na tirinha. Um exercício abordou a gramática com as estruturas verbais 

de apresentação, usando o verbo to be25, encontradas nas falas dos personagens. 

Não houve qualquer menção, nestes exercícios, aos aspectos não verbais da tirinha.   

Desta forma, observamos que, nesta unidade, apenas na seção de leitura o 

gênero tirinha foi um pouco mais explorado de acordo com seus modos constituintes 

e função sóciocomunicativa. Já nas demais seções, embora utilizem personagens 

bastante conhecidas, limitaram o potencial das tirinhas, pois não apresentaram 

atividades mais expressivas que justificassem a utilização deste gênero e, mais 

importante, que desenvolvessem a atenção aos elementos visuais, como por exemplo 

as cores utilizadas e as ações realizadas pelos personagens. Esses elementos 

ajudam na leitura da tirinha e, saber reconhecer a possibilidade de significados destes 

elementos, favorece o posicionamento crítico frente aos textos. 

Na unidade 2 não há nenhuma ocorrência de atividades com tirinhas, já na 

unidade 3, há apenas uma. Na página 60, a personagem Garfield aparece mais uma 

vez na seção “Language in Use”.  

 

Unidade Seção Página 

Unidade 3: Around the globe Language in use 60 

 

A tirinha mostra a personagem Garfield nos três quadrinhos; no primeiro 

quadrinho, o balão de pensamento mostra o texto verbal onde Garfield diz não estar 

                                                             
25 “I am Garfield”; “I am Jon Arbuckle”. 
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com sono26. No quadrinho seguinte, ele está dentro de uma caixa, com um cobertor, 

dormindo. E, no terceiro, ele explica, por que foi dormir, mesmo sem sono27. O 

segundo balão apresenta o balão de fala, com a letra ‘z’ em fonte maior que o restante 

do texto e em negrito, representando o som que o Garfield faz ao dormir e como forma 

de enfatizar que ele dormiu muito.  

 
Figura 15: Tirinha "Garfield". 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 60). 

 
O exercício proposto pede que, através da leitura da tirinha, os alunos 

marquem a opção que faz referência a informações verdadeiras sobre o texto, 

destacando os aspectos linguísticos da palavra Sleepy. É requerido um entendimento 

geral da tirinha, de acordo com o que está representado tanto no texto verbal, que 

representa o pensamento, quanto nas ações da personagem. Os alunos devem ser 

levados a marcar a opção que diz que “Garfield ama dormir”, após a leitura da tirinha. 

Também há uma opção de caráter gramatical sobre o uso da forma contraída do verbo 

to be.  
Figura 16: Exercício da seção “Language in use”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 60). 

 

                                                             
26 As tirinhas de Garfield representam o que seria a “fala” por meio do balão de pensamento, já que ele é um gato 
e não fala. No primeiro quadrinho ele pensa: “Eu não estou realmente com sono”. 
27 “Mas eu sou um gato professional”. 
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Nesta tira a articulação do material verbal e visual acontece de forma integrada, 

cada um desempenhando um papel no texto, porém, o material visual apresenta-se 

com maior relevância, pois para chegar a essa compreensão de que o Garfield gosta 

muito de dormir, a informação visual do “Z” em destaque, é crucial para buscar este 

sentido da tirinha. Verbalmente, no entanto, não há nenhuma informação que 

demostre isso.  

Posteriormente, a seção “Think about it” faz menção ao efeito de humor 

causado pela frase do último quadrinho e pede a interpretação da tirinha com as 

seguintes perguntas: 
Figura 17: Seção "Think about it". 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 60). 

 
Percebemos que a atividade traz estratégias de explorar o humor, ao requerer 

que se observe a expressão mostrada e a ação do personagem de forma a evidenciar 

a personalidade “preguiçosa” do Garfield. O humor é um dos recursos textuais mais 

comumente abordados nas tirinhas, tanto verbal como visualmente. Na tirinha em 

questão, este humor é explorado através dos recursos visuais, que mostram o 

personagem Garfield indo dormir com facilidade depois de expressar que não tem 

sono e afirmando que fez isso por ser um gato profissional. Este efeito é resultado do 

fato de que, é de conhecimento popular, que os gatos são animais muito preguiçosos 

que dormem muito. Portanto, para criar esse desfecho de humor, a tirinha explorou a 

expressão do Garfield, enquanto um gato muito preguiçoso, realizando o “seu ofício”.  

De acordo com Ramos (2017), as estratégias para a alcançar o humor em uma 

tira cômica, que constituem o gatilho28, que deve ser desvendado na hora da leitura, 

não têm que ser construídas apenas por material verbal, mas “podem ser também 

somente visuais ou então um misto dos dois, tendo elementos verbais e visuais” 

(RAMOS, 2017, p. 68). Portanto, nessa tirinha do Garfield, como em muitas outras 

                                                             
28 Na linguagem das histórias em quadrinhos, o gatilho é o elemento que desencadeia a comicidade (RAMOS, 
2017). 
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tiras cômicas, a leitura imagética é imprescindível para permitir a compreensão das 

intenções pretendidas pelo texto, com fins a desenvolver o humor.  

Como relação aos modos não verbais, a seção tip traz um lembrete para atentar 

aos elementos multimodais do texto, como as representações gráficas dos balões e o 

uso do negrito. Nesta tirinha, o negrito é mostrado duas vezes: a primeira no quadrinho 

onde o ‘z’ representa o sono do Garfield e no verbo ‘am’ (sou) na fala do último 

quadrinho; e o exercício pede que o aluno faça a leitura de forma apropriada e entenda 

qual a função destas utilizações. 

Enfatizamos que algumas explicações sobre a linguagem dos quadrinhos 

aparecem nas sugestões em azul do material do professor, servindo de incentivo a 

instigar uma discussão com os alunos. 
Figura 18: Comentário do manual do professor. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian leaners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 60). 

 
Tais informações, quando trabalhadas em aula, não têm necessariamente que 

ser dadas prontas para os alunos, mas servem para estimular a curiosidade e 

identificar o quanto eles estão familiarizados com a linguagem das tirinhas e os 

recursos de linguagens que elas utilizam. Portanto, ao discutir a tirinha e explicar os 

exercícios, os professores podem questionar sobre o que os alunos acham que a 

representação do Z em letras grandes significa, e por que foi usado esse efeito de 

sentido. Assim, podem ter acesso ao conhecimento que os alunos possuem sobre a 

linguagem multimodal e também sobre a personalidade do Garfield. Para trabalhar 

estes letramentos, propomos discutir a tirinha com os alunos, fazendo as seguintes 

perguntas: 

1. O que a letra Z representa? 

2. Por que a letra Z está maior que o restante do texto? 

3. Você acha que o Garfield gosta de dormir? O que te faz pensar isso? 

4. Você acha que todos os gatos gostam de dormir? Por quê? 

5. Por que o Garfield diz que é um gato profissional? 

6. O que você pensa sobre a situação representada na imagem? 
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Estes questionamentos instigam os alunos a recorrerem ao visual para 

entender os elementos utilizados na tirinha, e também para que eles possam ativar os 

conhecimentos prévios que contribuem para o entendimento completo do texto, uma 

das formas de explorar o texto numa dimensão afetiva (CALLOW, 2008). 

Na unidade 4, há outra tirinha da personagem Garfield onde predomina a 

linguagem visual, com forte expressividade da personagem principal.  

 

Unidade Seção Página 

Unidade 4: Let’s go to school Vocabulary Study 72 

 

Na tirinha, há a presença de apenas duas personagens: Garfield e seu dono, 

Jon. Na sequência de três quadrinhos, o primeiro traz o gato aninhado, como se 

tivesse acabado de acordar ou estivesse descansando. No segundo quadro, Jon o 

cumprimenta dizendo “feliz segunda-feira”, enquanto o Garfield o ouve de olhos 

arregalados. No quadrinho seguinte, o Garfield continua descansando, porém mostra 

uma expressão de desagrado e está com os pelos totalmente arrepiados.  

 
Figura 19: Tirinha “Garfield” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 72). 

 
Há apenas uma fala (texto verbal) no segundo quadrinho, da personagem Jon. 

No exercício do LD, o material endereça que se faça uma relação entre a imagem e o 

texto escrito, ao perguntar, “como Garfield responderia a Jon” (FRANCO; TAVARES, 

2015, p. 72). Para obter a resposta, é preciso atentar às expressões faciais e corporais 

da personagem. Portanto, espera-se que a leitura imagética identifique como a 

personagem se sente ao acordar nos dias de segunda. Esta recomendação é feita, 

tanto na seção “Tip”, quanto no texto em azul do manual do professor. 
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Figura 20: Exercício da Seção “Vocabulary study”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 72). 

 
Também chamou a atenção a nota colocada ao lado do exercício, que mostra 

dois “emoticons”. Os emoticons são ícones representando rostos com expressões que 

refletem as emoções e são bastante comuns na linguagem das redes sociais na 

internet e, possivelmente, podem ser facilmente reconhecidos pelos alunos já que, 

geralmente, a maioria deles tem acesso a esta linguagem por meio de smartphones, 

tablets, etc. 

 
Figura 21: Seção “Tip”. 

 
          Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 72). 

 
Na nota explicativa, é feita a ligação das carinhas representadas nos emoticons 

com as palavras “love” e hate29”. No exercício, os alunos devem responder, através 

da leitura das imagens, se o Garfield ama ou odeia os dias de segunda-feira. Dessa 

forma, a imagem cumpre tanto a corriqueira função de assessorar o elemento verbal, 

caso os alunos conheçam o vocabulário empregado, como a de significar por si só, 

se eles desconhecem o significado das palavras, mas são capazes de atribuir sentido 

às imagens representadas. A necessidade de leitura imagética se justifica pelo fato 

de que “as imagens não constituem só um componente acessório, mas parte 

essencial do texto”. (VIEIRA, 2007, p. 25) 

Também foi relevante o exercício em que se questiona qual o dia favorito da 

semana. Ao trabalhar com essa pergunta, que requer uma resposta pessoal, é 

                                                             
29 “Amor e ódio”. 
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possível discutir com os alunos sobre o porquê os dias de segunda-feira são 

geralmente consideradas dias preguiçosos. Eles podem fazer as associações com o 

fato de ser o início da semana, quando se iniciam as atividades escolares e de 

trabalho, e por isso, muitas pessoas consideram que o dia favorece às pessoas 

estarem mais preguiçosas, já que estiveram descansando durante o fim de semana. 

 
Figura 22: Exercício da sessão “Vocabulary Study” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 72). 

 
Percebemos que o LD abordou o estudo da tirinha de forma coerente com o 

que se espera de um texto predominantemente imagético. Através dos exercícios e 

das dicas do material do professor, está explicitada a preocupação com a devida 

atenção aos elementos multimodais na hora da leitura. 

Acreditamos que o ponto mais positivo destas atividades foi justamente o de 

trazer a atenção para a imagem enquanto veiculadora de significado, essencial para 

o entendimento do texto. Percebemos que uma tirinha, com uma temática 

aparentemente simples, traz relevantes formas de se trabalhar com a língua e com os 

letramentos, estimulando o pensamento e a opinião dos alunos, por meio do exercício 

da leitura visual/multimodal. 

Nas atividades das unidades 5 e 6, não foi encontrada nenhuma seção que 

utilizasse a tirinha; apenas ao final da unidade 6, apareceu, na seção de revisão de 

conteúdos destas duas unidades, um exercício com uma tirinha, como descrito a 

seguir: 

 

Unidade Seção Página 

Unidades 5 e 6: Review Language in use 116 

 

Na tirinha de autoria de Jerry Scott e Jim Borgman aparece a cena de um quarto 

muito bagunçado, que pertence a um adolescente. As personagens, que 

aparentemente são os pais, estão posicionadas na porta e a mãe diz a única fala da 
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tira30. O cenário do quarto é composto por coisas espalhadas: roupas, calçados, 

materiais esportivos, instrumentos musicais, etc. Também há pôsteres nas paredes e 

o adolescente está deitado na cama de bruços, embaixo de um cobertor e com um 

travesseiro sobre a cabeça. Toda a cena é elaborada de forma a evidenciar a falta de 

organização do quarto. 

 
Figura 23: Tirinha "messy teenager" 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 116). 

 
Nessa unidade de revisão de conteúdos, foram encontramos 3 exercícios, que 

tratavam, na seção, “Language in use”, de alguns aspectos referentes a esta tirinha. 

Apesar de ser uma seção voltada para a revisão dos conteúdos gramaticais, a tirinha 

é entendida como sendo um texto, e por isso a atividade aborda aspectos da sua 

compreensão. Os exercícios fazem ligeiras referências ao conteúdo textual, 

explicando o contexto da cena retratada e resumindo a situação, para que, a partir 

disso, o aluno possa fazer a ponte entre o texto verbal e imagético. Dessa forma, o 

aluno pode ser levado a entender todo o contexto da tirinha para poder se posicionar 

sobre as questões colocadas. A nota da seção “To Think about it” explica o que é uma 

instalação artística e dá uma explicação resumida da situação mostrada: 

 

                                                             
30 “Talvez devêssemos parar de olhar para ele como um adolescente bagunceiro e começar a olhar 
para ele como uma instalação de arte”. 
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Figura 24: Seção “Think about it” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 116). 

 
Os exercícios, em sua maioria voltados para a gramática previamente 

abordada nas unidades, trazem os conteúdos das formas “There is” e “There are”, 

equivalentes ao verbo haver em português. No exemplo do exercício a seguir, a leitura 

da composição da imagem serve para indicar os elementos presentes na tirinha, ou 

seja, associar a disposição do cenário visto na tirinha com o sentido dos verbos em 

estudo. Aqui, deve-se recorrer à dimensão composicional (CALLOW, 2008) para 

distinguir elementos que compõem a imagem; para responder corretamente sobre o 

que há na imagem, é preciso associar os objetos presentes no cenário da tirinha com 

os vocábulos em inglês indicados no exercício.  

 
Figura 25: Exercício da seção “Language in use”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 116). 

 
As perguntas que podem ser feitas devem pedir que os alunos destaquem os 

elementos que estão dispostos na imagem, para poder dizer o que há no cenário 

mostrado, como por exemplo:  
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1. O que você vê neste cenário?  

2. Quais objetos estão presentes na imagem? 

  Para a compreensão geral da tirinha, ancorada na interpretação dos recursos 

visuais, os alunos devem observar a imagem buscando também a disposição das 

informações mostradas, desde estruturas imagéticas a elementos semióticos 

relevantes. “As imagens, combinadas às cores, são extremamente fortes e facilmente 

absorvidas” (VIEIRA, 2007, p. 29) e, por isso, mais difíceis de serem ignoradas em 

sua totalidade de significado.  

 Como exemplo temos a representação do som que a personagem faz ao 

dormir, indicada pelo balão de fala com uma letra Z que aparece escrita em fonte larga 

e em negrito. Este forte elemento visual serve para caracterizar a personagem do 

adolescente dono do quarto como preguiçoso, já que, na cena mostrada, ele dorme 

profundamente em meio à bagunça do seu quarto. 

A partir do estudo desta tirinha, acreditamos que, de forma complementar ao 

exercício do livro, o professor pode abordar também o que chamou a atenção no texto; 

pode perguntar aos alunos quais aspectos da tirinha eles destacam que dão sentido 

ao texto e o porquê, exercitando assim a dimensão afetiva para instigar os alunos a 

entenderem o aspecto crítico do texto, já que a imagem presente fornece subsídios 

para que os alunos tenham “independência interpretativa” (VIEIRA, 2007, p. 26). 

Neste sentido, o LD estaria desempenhando o papel de um material de apoio 

para o professor. Este, ao trabalhar o texto imagético veiculado no livro, tem liberdade 

para fazer adequações na abordagem em sala de aula. Assim, torna-se possível 

trabalhar a compreensão da tirinha de forma mais ampla do que o exercício trazido 

pelo material. É possível desenvolver mais letramentos questionando os alunos sobre 

o que eles acham do texto e pedindo que eles opinem sobre o tema da tira. Perguntas 

dessa natureza podem ser utilizadas para instigar a discussão:  

1. Você costuma arrumar o seu quarto?  

2. Por que os adolescentes geralmente são desorganizados? 

3. Você acha importante manter suas coisas limpas e organizadas? 

De maneira geral, percebemos que na abordagem dessa tirinha em especial, 

não houve nenhum direcionamento para o tratamento com os recursos imagéticos. 

Talvez pelo fato de as características das HQs já terem sidos bastante exploradas nas 

unidades anteriores, escolheu-se utilizar exercícios que pedissem a interpretação da 

tira, tendo em conta que, a essa altura, os alunos já estão familiarizados e conscientes 
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de que, ao lidarem com textos imagéticos, precisam atentar para os significados 

construídos através das imagens. Porém, consideramos que a utilização da tirinha 

poderia ser complementada com aspectos da dimensão afetiva para trabalhar a forma 

como os alunos respondem à mensagem transmitida pelo texto, por isso sugerimos 

as perguntas acima, pois sentimos falta de exercícios no LD que trabalhassem esta 

dimensão. 

Na unidade 7, a seção “Language in use” faz uso de tirinhas mais uma vez para 

abordar os conteúdos gramaticais. Nestes exercícios, dedicados a revisar o conteúdo 

gramatical, encontramos duas tirinhas, como descrito a seguir:  

 

Unidade Seção Página 

Unidade 7: Save the animals Language in use 130 

 

Na tirinha que se refere ao texto 3, as personagens são Mimi e Eunice, da 

cartunista Nina Paley. No primeiro quadrinho, Mimi pede que Eunice preste atenção. 

No balão desta fala, o texto está em uma fonte maior com letras maiúsculas e em 

negrito; no quadro seguinte Eunice responde: “Ok, eu estou prestando atenção, e 

agora?”. No quadrinho seguinte, a resposta de Mimi é oferecer um objeto para que 

Eunice o compre (buy this: compre isso), ao que ela responde: “Você espera que eu 

pague duas vezes?”. 

Já o quadrinho número 4 é sobre a personagem Charlie Brown das HQs de 

Peanuts. A tira tem apenas um quadrinho, onde a personagem Charlie Brown se 

despede da personagem Lucy dizendo: “bom, tenha um bom dia”. 

 
Figura 26: Tirinhas do Exercício sobre o modo imperativo. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 130). 
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Percebemos que no exercício relacionado a estas duas tirinhas houve apenas 

a utilização de uma função meramente ilustrativa do gênero, já que o exercício era 

direcionado para a identificação do uso do modo imperativo31. Portanto, não 

encontramos nenhuma abordagem mais ampla da tirinha enquanto gênero. Na 

verdade, o texto funcionou como suporte para o material verbal, a partir do qual foram 

“retirados” os verbos que aparecem nas falas dos personagens, para uma análise 

gramatical, focada na utilização do modo imperativo. Não houve sequer menção à 

identidade das personagens da tira ou sobre o tema de cada um dos textos. 

 
Figura 27: Exercício da seção “Language in use”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 130). 

 
Para responder ao exercício, os alunos deveriam focalizar na leitura do texto 

verbal, para dizer com qual função os verbos no imperativo estavam sendo 

empregados. Apesar de não ter explorado mais amplamente os textos, nas anotações 

do livro do professor, há a recomendação para que os professores mostrem aos 

alunos as caraterísticas do gênero de cada texto. Portanto, nas duas tirinhas 

utilizadas, poderiam ser trabalhadas também as características visuais  do texto. Por 

exemplo, no texto três, o professor poderia sugerir a observação da utilização do 

negrito nas frases das falas das duas personagens, que denotam uma ênfase no que 

está sendo expresso. 

Em resumo, por serem tirinhas curtas e estarem em uma seção dedicada ao 

estudo linguístico propriamente, não houve possibilidade de o LD explorar mais 

amplamente outros aspectos. Porém, consideramos relevante a dica apresentada de 

que se atente ao gênero do texto, justamente para lembrar aos alunos de sempre 

considerar a articulação entre verbal e não verbal ao ler tirinhas. 

                                                             
31 “Usamos o modo imperativo por diferentes razões. Marque alguns dos usos do imperativo (a-d) para 
os textos abaixo como no exemplo. – a) Dar ordens ou instruções. b) Dar alertas. c) Pedir que as 
pessoas façam algo. d) Desejar algo. 
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A última unidade do livro traz 5 ocorrências de tirinhas, nas seções “Reading”, 

“Writing”, e “Language in Use”.  

 

Unidade Seção Página 

Unidade 8: Exploring different art forms Reading 136 

 

A primeira delas aparece na página 136 na seção de leitura, sendo trabalhada 

desde a seção que ativa conhecimentos prévios (Before reading) até a seção que 

explora o pensamento crítico (Reading for critical thinking) sobre a temática do texto. 

Na tirinha de Rick Kirkman e Jerry Scott a ação se desenvolve entre duas 

crianças, que aparentam ser irmãos. Uma menina, mais velha, aparece no primeiro 

quadro estimulando o irmão mais novo a desenhar algo, dizendo “vai, tente”. No 

segundo quadro, o irmão mais novo está rabiscando e ela o encoraja a desenvolver o 

desenho: “mais”. No terceiro quadrinho, já aparecem muitos rabiscos no caderno do 

garoto e ela pede que ele continue; no quadro seguinte ele dá pulos sobre o papel em 

que está pintando e ela elogia: “bom”. No quadro seguinte, a mãe e o pai aparecem e 

os dois mostram o resultado do desenho do menino. No penúltimo quadro eles dizem 

o que acharam: “Bom trabalho, Hammie!”; “Muito expressivo”. No final, a menina 

expõe: “Viu? Eles gostam de tudo se você chamar de arte.” Ao que o garoto responde: 

“De agora em diante, vou fazer a lição de matemática com giz de cera.” 

 
Figura 28:Tirinha “Kids Drawing” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 136). 
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Observamos que esta tirinha, por estar na seção de leitura, é mais amplamente 

explorada do que as demais vistas até aqui, que se encontravam nas seções onde os 

exercícios estavam mais voltados para a gramática e o vocabulário.  

Primeiramente, na seção “Before Reading” são feitas algumas atividades para 

acessar o conhecimento prévio do assunto a ser abordado, no caso, arte. Destacamos 

o segundo exercício32, que faz menção ao formato do gênero, de acordo com a 

estrutura apresentada e a partir do uso das imagens. Portanto, o LD apresenta a 

familiarização com a estrutura do gênero tirinha, como forma de alertar os alunos 

sobre as estratégias de leitura que eles devem pôr em prática. Ou seja, espera-se que 

eles já tenham internalizado as caraterísticas composicionais dos gêneros dos 

quadrinhos e utilizem esse conhecimento na hora da leitura e da resolução dos 

exercícios posteriores. 
Figura 29: Exercício da seção “Before reading”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 136). 

 
O aluno precisa reconhecer os elementos que fazem parte da composição das 

tirinhas como, por exemplo, a divisão por poucos quadros e a presença de balões de 

fala. A ação representada na tirinha também precisa ser lida, para responder qual o 

ambiente e qual a relação que se estabelece entre os personagens. Quanto a este 

aspecto, o letramento visual ganha destaque, na medida em que possibilita aos alunos 

entenderem as ações de “rabiscar” e “pular”, representadas tanto verbalmente quanto 

através do participante da imagem. Por mais que as palavras “Scrible” e “Stomp” 

estejam indicando verbalmente a ação realizada, é possível que os alunos ainda não 

conheçam este vocabulário, portanto, ao recorrer à imagem, eles têm facilidade em 

                                                             
32 “Observe a estrutura e as imagens no texto seguinte. Então, marque o item correto que completa 
cada sentença abaixo”. a) O texto é  (   ) um cartum (   ) uma tirinha. b) Os personagens são: (   ) amigos 
de escola.   (   ) membros da família. c) As crianças se expressam através de: (   ) desenhos  (   ) grafiti.” 
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assimilar o sentido destas palavras associando-as à ação realizada. Desse modo, ao 

compreender toda a ação realizada na imagem, terão condições de completar a 

questão33 sobre o entendimento geral da tirinha: 

 
Figura 30: Exercício da Seção “Reading for general comprehension” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 137). 

 
Como se trata da última unidade do livro e, à essa altura já foram dadas 

diversas oportunidades de familiarizar o aluno com as características das tirinhas, 

acreditamos que, nessa seção de leitura, já é permitido pensar que um aluno que 

utilize esse material pode se beneficiar do aprendizado sobre as particularidades de 

um texto com referências à imagens e, por conseguinte, está bem encaminhado no 

desenvolvimento do letramento visual, pois já entende que precisa buscar o que está 

sendo representado, percebendo as escolhas feitas e o que elas significam e assim 

pode ter facilidade de entender a leitura ao se debruçar sobre um texto que é 

predominantemente visual. 

Nos exercícios de “Reading for detailed comprehension” são lembrados os 

aspectos multimodais gráficos próprios dos quadrinhos, ou seja, a presença de balões 

de fala e de pensamento, assim com a presença das onomatopeias. O conhecimento 

sobre esses aspectos formais contribui de forma positiva para a compreensão 

adequada do texto, depois que se faz a ligação de todos os seus elementos com o 

tema da tirinha.  

A unidade, além de mais uma vez reforçar a necessária atenção aos elementos 

não verbais para a leitura de histórias em quadrinhos, na dica da seção “Tip”, traz 

ainda uma caixinha de texto chamada “Think about it”, enfatizando sobre a questão 

do uso recorrente do humor nos quadrinhos e, em particular, na tirinha estudada. 

Com o estudo dessa tirinha e na articulação de seus elementos, o aluno pode 

depreender a mensagem proveniente do texto verbal e visual de que o conceito de 

arte é bastante relativo. Por esse motivo o personagem disse que iria tentar fazer a 

                                                             
33 “O propósito do texto é entreter os leitores. Ele ajuda a discutir o conceito de arte através do uso do 
humor”. 
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lição de matemática com giz de cera para que tivesse reconhecimento por parte de 

seus pais. Ao pensar sobre essa situação da tirinha, o aluno pode ser levado a 

ponderar inclusive sobre a relevância social de algumas áreas, e a visibilidade que 

cada uma tem. Por exemplo, a importância dada na escola às duas matérias de 

ensino, arte e matemática. 
Figura 31: Seção “Think about it”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 137). 

 
Essas dicas e sugestões servem para reforçar o papel importante que a 

imagem desempenha para o texto como um todo e para evitar que ela seja ignorada 

na hora da leitura, possibilitando assim “a criação de um novo nível de comunicação, 

que amplia a possibilidade de compreensão do conteúdo” (VERGUEIRO, 2018, p. 22).  

A leitura da tirinha, em uma perspectiva multimodal, permite não só reconhecer o 

importante poder de significação que as imagens apresentam como também 

desenvolver as habilidades para o letramento visual, proporcionando aos alunos  a 

oportunidade de transcender o nível da palavra e ser capaz de atribuir sentido para 

os elementos visuais, além de outras formas semióticas desse gênero rico em 

significados multimodais. 

Por último, destacamos sobre os exercícios referentes a essa tirinha da 

unidade oito, a seção “Reading for critical thinking”, que traz relevantes 

questionamentos para os alunos se posicionarem sobre a temática estudada na tira. 

As perguntas instigam o pensamento sobre o contexto mostrado e, ainda, estimulam 

os alunos a pensarem sobre o que eles consideram que seja aplicável a realidade 

deles.  
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Figura 32: Seção “Reading for critical thinking” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 138). 

Estas questões para o letramento crítico são bastante interessantes e 

instigadoras. Refletem a abordagem requerida pela semiótica social para o ensino, 

pois estabelece a articulação do texto estudado com aspectos sociais da vida dos 

alunos e seu posicionamento sobre as questões que os rodeiam.  

Ainda na unidade oito, as próximas três tirinhas estão na seção “Language in 

Use”, que traz um exercício para trabalhar o uso do verbo can (poder) usado para 

expressar habilidade, permissão e fazer pedidos. Nas falas das tirinhas mostradas, 

este verbo está presente e os alunos devem identificar em qual delas o vocábulo foi 

usado com os referidos sentidos. 

 

Unidade Seção Página 

Unidade 8: Exploring different art forms Reading 143 

 

Na primeira tirinha, dos autores Bob e Tom Thaves, há três personagens: um 

deles está sentado tocando piano, a música está representada pelas notas musicais; 

os outros dois personagens comentam sobre a habilidade do pianista: (personagem 
de camisa verde: Nossa! Ele pode ouvir uma música apenas uma vez e então tocá-

la? Personagem de camisa vermelha: Sim, ele tem uma memória fonográfica!). 
Figura 33: Tirinha do exercício sobre o verbo “Can”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (2015), p. 143. 
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Na segunda tirinha, o personagem Garfield interage com o seu dono, Jon; na 

sequência das três tiras, a ação acontece da seguinte maneira: no primeiro quadro 

aparece o Garfield e o balão da fala, onde Jon o chama (Garfield, você pode vir aqui?); 

no segundo quadro, Garfield caminha até ele; e no último, ele se aproxima de Jon e 

no seu balão de pensamento, expressa a resposta “não”; 
Figura 34: Tirinha do exercício sobre o verbo “Can”. 

 
          Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 143). 

 

Na terceira tirinha, da autoria de Lynn Johnston, dois personagens estão 

jogando algum jogo do tipo RPG e um outro personagem pede para participar34.  
Figura 35: Tirinha do exercício sobre o verbo “Can”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 143). 

 
Neste exercício, mais uma vez, ficou em segundo plano uma abordagem mais 

ampla da tirinha enquanto texto. O foco da atividade está nos sentidos expressos 

pelos verbos utilizados nas falas dos personagens. No entanto, ainda assim, para uma 

efetiva leitura que permita entendimento global, faz-se necessário o entendimento dos 

significados postos pelas imagens, principalmente para resgatar os efeitos de humor 

                                                             
34 1º quadro: – Oi, pessoal... eu posso jogar? 
2º quadro: – Não. – Nós estamos ocupados.  
3º quadro: – Eu tenho chiclete...  
4º quadro: – Entra Tropa Espacial 7. 
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pretendidos. A seção “To think about it” menciona os recursos do uso de jogo de 

palavras, como na tirinha onde o personagens confunde a palavra “phonographic” 

(fonográfica) com “photographic” (fotográfica); e o de apresentar reações inesperadas 

no desfecho das tiras, como estratégias do humor. Na tira do Garfield, por exemplo, 

esta estratégia foi possível pela presença da imagem, pois ao se aproximar de Jon, 

causa um efeito humorístico, já que ele expressou que não poderia atender ao 

chamado. Na outra tirinha, também há o elemento surpresa no penúltimo quadro, 

onde o personagem diz “possuir chiclete” e, por isso, é admitido no jogo pelos outros 

personagens. Por essas razões, é necessário sempre fazer a leitura dos elementos 

visuais, que são essenciais num gênero como a tirinha.  

A unidade oito avança no estudo das tirinhas, ao apresentar na página 146 uma 

seção dedicada à escrita deste gênero (seção “writing35”).  

 

Unidade Seção Página 

Unidade 8: Exploring different art forms Writing 146 

 

A proposta oferecida requer uma produção de tira em quadrinhos em que os 

alunos componham um texto que atenda a todas as características frequentes da 

linguagem dos quadrinhos. Ou seja, utilizar adequadamente a integração da 

linguagem verbo-visual, com os recursos próprios do gênero, tais como os balões, as 

cores, as onomatopeias, etc. Para revisar essas características das tirinhas, um dos 

exercícios propõe a comparação da tirinha a seguir com as tirinhas vistas 

anteriormente na unidade, que traziam apenas um quadro, para comprovar que são 

similares nas características formais e no tema, ou seja, todas contam a história em 

um único painel de tira e falam sobre habilidades ou talentos. 

Na tirinha usada como exemplo, da autoria de Bob e Tom Thaves, há uma vaca 

jogando basquete, fazendo uma cesta, e dois outros personagens comentando: (Ela 

não consegue driblar, mas ela pode saltar sobre a lua). Nesta tira, há elementos de 

intertextualidade que são esclarecidos nas notas do livro do professor, que explica 

que a frase “the cow jumped over the moon” (a vaca saltou sobre a lua) vem de uma 

rima infantil.  

                                                             
35 Escrita. 
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Figura 36: Tirinha “Cow playing basketball” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 146). 

No texto dos exercícios, fica clara a explicação de que as tirinhas são, na 

maioria das vezes, humorísticas e descrevem situações por meio de ilustrações para 

expressar aquilo que as palavras sozinhas não podem. De acordo com Ramos (2017, 

p. 167), criar tiras “é um exercício que permite o domínio da linguagem dos 

quadrinhos, das estratégias de construção do humor em um texto multimodal”. Desse 

modo, espera-se que os alunos se apropriem da importância dos significados 

veiculados pelas imagens e tenham capacidades e habilidades de fazer escolhas 

adequadas para produzir seus textos. Importante salientar que só depois de ter 

mostrado exercícios diversos com as tirinhas, tratando de vocabulário e gramática, 

sem deixar de lado o fator textual em si, é que o livro traz uma proposta de escrita do 

gênero. 

Na proposta de exercício de escrita da tirinha, há recomendações com relação 

ao tema a ser abordado que, de acordo com os exemplos mostrados, seria falar de 

um amigo, enfocando alguma habilidade ou talento e alertando sobre a necessidade 

de preservar as pessoas, não utilizando nomes nem causando nenhum dano ou 

ofensa ao utilizar o humor.  
Figura 37: Exercício da seção “Writing”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 146)36. 

 
Por fim, a seção “Tip” traz sugestões para que os alunos avaliem o resultado 

da produção da tirinha. Nestas sugestões, foram levadas em conta todas as 

características que vinham sendo trabalhadas desde o começo do livro sobre os 

                                                             
36 “Crie uma tirinha de um único painel para ilustrar uma habilidade que você tenha. Sua tirinha pode também ser 
sobre um talento que um amigo ou uma pessoa que você admira tem. Tenha cuidado para fazer isso de forma 
humorística sem constranger ninguém. Não use nomes reais”. 
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elementos multimodais das tirinhas. Portanto, ressaltou-se a presença das imagens, 

a escolha das cores, a adequada articulação entre palavras e imagens, etc. 

Consideramos que a proposta de atividade de escrita foi bem elaborada no LD, 

pois levou em conta os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero em estudo; 

também revisou as características mais relevantes da composição das tirinhas e 

sugeriu fatores de avaliação que os alunos podiam empregar para revisar sua a 

produção. 

Portanto, o livro sugere o uso e ensinamento de como 

se constituem os gêneros dos quadrinhos, atentando, claro, para a 

intrínseca relação entre texto verbal e imagem, possibilitando, a 

inclusão de uma atividade de produção textual.  

Uma atividade destas só pode ser realizada, no entanto, depois 

de estudar as caraterísticas principais do gênero, e de estabelecer 

contato com exemplos variados de tirinhas; tudo isso o material 

fornece, já que na maioria das unidades há exercícios com tirinhas, e 

no manual do professor, há diversos pequenos textos explicativos 

sobre a linguagem e apresentação dos gêneros dos quadrinhos, além 

de resumos sobre personagens de histórias em quadrinhos 

conhecidas. 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 146). 

Na revisão que aparece no final das unidades 7 e 8, a seção “Reading” (página 

148) mais uma vez traz um texto imagético, em uma tirinha que fala sobre a relação 

entre diferentes gerações.  

 

Unidade Seção Página 

Unidades 7 e 8: Review Reading 148 

 

A tira é composta por quatro quadros; os personagens são um homem idoso 

sentado em um sofá, lendo um jornal, e uma moça mais jovem sentada ao lado, no 

braço da poltrona, mexendo em um celular. Os dois estão em uma postura que dá a 

entender que são pai e filha. As falas dos dois são mais extensas que os exemplos 

das tirinhas vistas até aqui, o que sugere uma maior atenção ao modo verbal. Não 

estamos diminuindo a importância da imagem, mas levando em conta que, neste 

Figura 38: Sessão "Tip". 
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caso,  “alguns elementos da mensagem são passados exclusivamente pelo texto 

[verbal]” (VERGUEIRO, 2018, p. 31). 

 
Figura 39: Tirinha "Father and Daughter" 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES 2015, p. 148)37. 

Os exercícios sobre esta tirinha não exploram nenhum aspecto do caráter 

visual, como as cores, os ângulos ou as expressões dos personagens. Embora 

apresentem questões que buscam a interpretação geral do texto, estas estão mais 

ligadas ao texto verbal, nas falas um tanto extensas dos personagens. 

Apesar de o livro não trabalhar com os aspectos do visual, é importante notar 

que considera a relevância do gênero tirinha para tratar temáticas diversas fazendo 

críticas sociais. Portanto, ao utilizar um texto como este, fica evidente a facilidade com 

que se pode trabalhar a dimensão crítica, explorando o posicionamento dos alunos 

sobre assuntos importantes como a inserção das tecnologias no dia a dia e também 

o tema que surge ao final da tirinha que diz respeito a fatores de igualdade entre os 

gêneros e a divisão de tarefas, conforme vemos na imagem a seguir: 
Figura 40: Seção "Think about it". 

 
Fonte: Way to English to Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 149). 

                                                             
37 1º quadro:  – Sua geração é muito hábil com tecnologia moderna. 
2º quadro: – Mas minha geração pode fazer coisas que a sua não pode, como cozinhar do zero, costurar roupas 
e conservar frutas e verduras. 
3º quadro: – Mas você não sabe fazer nenhuma dessas coisas, pai. 
4º quadro: – Bem, não. Eu, pessoalmente não posso, mas sua mãe, pode. 
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Neste sentido, observamos que as questões levantadas na seção “To think 

about it” servem para trabalhar com a dimensão crítica e afetiva, na medida em que 

discutem o envolvimento do leitor com o texto e seu posicionamento sobre as ideias 

suscitadas, desenvolvendo os letramentos visual e crítico. 

Na seção “Language Reference in context” há mais sete ocorrências de 

tirinhas, porém, por terem a função de fazer uma revisão, de forma resumida, dos 

conteúdos gramaticais, os exercícios mostrados não fazem nenhuma referência ao 

conteúdo, verbal ou imagético.  

Percebemos que somente vocábulos ou pequenas sentenças são destacadas, 

dependendo do conteúdo gramatical que está sendo revisado em cada unidade. 

Portanto, não achamos pertinente fazer a análise dessas tiras, pelo fato de elas não 

terem sido trabalhadas, mas sim, serviram apenas como texto suporte para retirar os 

tópicos gramaticais para a revisão dos conteúdos. As tirinhas aparecem como descrito 

a seguir: 

 
Quadro 4: Tirinhas que não foram analisadas 

Unidade Seção Página Conteúdo gramatical 

1 Language Reference in context 166 Subject pronouns 

2 Language Reference in context 167 Possessive adjectives 

2 Language Reference in context 168 Possessive adjectives 

3 Language Reference in context 169 Verb to be 

6 Language Reference in context 173 There is/There are 

8 Language Reference in context 175 Imperative 
Fonte: Elaboração nossa. 

 

Destes exercícios da seção de revisão gramatical, a única exceção na 

utilização das tirinhas de forma mais ampla, foi a atividade encontrada na página 171, 

que trazemos a seguir, em que, nas sugestões do livro do professor, há indicações 

para explorar aspectos de compreensão da tirinha.  

Mais uma vez o personagem em destaque é o Snoopy da tira “Peanuts”: 
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Figura 41: Tirinha “Peanuts” 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 171)38. 

Sem se deter em elementos visuais ou composicionais, o livro traz nas 

sugestões em azul do manual do professor a proposta de explorar a temática da tirinha 

em discussão com os alunos. 

 
Figura 42: Comentário do manual do professor. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 171). 

 

Neste simples exercício, houve a preocupação em instigar os professores a 

levarem os alunos a trabalhar a dimensão afetiva, posicionando-se sobre o que está 

colocado no texto a respeito da relação dos seres humanos com os animais. Uma 

atividade desse tipo pode abrir espaço para discussões com os alunos sobre a criação 

de animais de estimação, a forma de tratar os animais e as preferências de cada 

aluno. 

Depois de discorrer sobre a forma como cada tirinha que apareceu no LD foi 

trabalhada em suas características multimodais, constatamos que a abordagem dada 

nas atividades com a tirinha limitou-se, na maioria dos casos, em trabalhar aspectos 

alheios à compreensão desta enquanto um gênero, ou seja, prevaleceu o que 

tradicionalmente ainda ocorre também com o texto escrito em outros gêneros, que é 

                                                             
38 1º quadro:  – A vida de um cachorro é uma vida solitária... 
2º quadro: – Gatos nos odeiam... cavalos pisam em nós... animais silvestres nos desprezam...  
3º quadro: – “Suspiro”. 
4º quadro: – Obrigado Deus pelas pessoas. 
 

 



 96 

o uso como apoio e figuração ou suporte de análise gramatical. Os aspectos textuais 

e de desenvolvimento de leitura crítica foram pouco contemplados, e o letramento 

visual ficou muito centrado em reafirmar quais os elementos composicionais da tirinha. 

Porém, consideramos que muitas das características dos exercícios aqui discutidos 

são relevantes para o estudo de um gênero como a tirinha. Acreditamos que essa 

preocupação, materializada no LD, em chamar a atenção para os aspectos formais 

da tirinha já denota mudança na concepção de texto para incluir as representações 

visuais e fazer com que a imagem figure como elemento veiculador de significados. 

Para desenvolver o letramento visual, o livro denota em suas atividades certa 

preocupação com o entendimento da relação entre imagem e palavra para a leitura e 

compreensão da tirinha, porém, não basta estar atento a estes aspectos, mas sim 

apresentar meios e estratégias de se trabalhar as potencialidades da imagem com os 

alunos. Na seção seguinte apresentamos sugestões de aspectos relevantes no 

tratamento com um gênero que alia verbal e visual para favorecer o letramento visual 

crítico. 

 

4.2. Proposta para o letramento visual crítico no LD de língua inglesa 
 

Neste tópico, revisitamos a abordagem de algumas das utilizações da tirinha 

como facilitadora de processos de letramento visual e crítico. Partimos de sua 

potencialidade imagética e de seus temas para sugerir ações didáticas baseadas na 

Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e van Leeuwen (1996) e no modelo Show 

me proposto por Callow (2008). A intenção não consiste em fazer um exame exaustivo 

destes modelos de análise visual, mas sim observar estratégias de atuação no 

tratamento da tirinha, tendo como base essas referências, pois acreditamos que o 

professor, ao utilizar as atividades propostas no LD, tem condições de ampliar o 

alcance da eficácia no estudo da tirinha, utilizando-as para desenvolver o senso 

crítico. 

Destacamos, no entanto, que obviamente esta metalinguagem utilizada pode 

não ser acessível ou de fácil compreensão para alunos de sexto ano, portanto, 

salientamos que, ao trabalhar diretamente com o aluno, é importante que o professor 

“traduza” os termos utilizados, usando  questionamentos sobre as imagens em uma 

linguagem que esteja mais de acordo com o público em questão e pode facilitar no 

desenvolvimento do letramento visual. 
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Neste sentido, escolhemos as três seções de leitura do LD que trouxeram a 

tirinha como texto principal (na seção “Reading”) e discutimos o alcance didático das 

atividades propostas com vistas a proporcionar, não só a apropriação das 

características multimodais da tirinha, mas também para mostrar os detalhes dessas 

características que o LD adotou. Portanto, esta seção utiliza as atividades propostas 

e as amplia com algumas considerações da GDV e do modelo Show me, que podem 

ser incorporadas nas aulas de LI utilizando o livro aqui analisado. 

No exercício da página 21, a seção “Reading for general comprehension” 

relacionada à tirinha do Garfield, trabalha a metafunção representacional para 

identificar os participantes representados na imagem e a ação realizada por eles. A 

questão colocada é a seguinte: (“Na história em quadrinhos, todas as meninas, ao 

encontrar Snoopy, fazem a mesma coisa. Que coisa é essa?”).  

 
Figura 43: Tirinha “Peanuts”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 20). 

Para responder a esta pergunta é necessário observar os seguintes aspectos: 

na relação autor/meta as personagens das meninas que cumprimentam o Snoopy 

seriam “autoras” e o próprio Snoopy seria a meta. Na GDV a ação entre autor e meta 

se dá através de vetores, que no caso em análise, seria representado pelo ato de 

cumprimentar. 

A imagem mostra ainda a ação que ocorre pelos processos verbal e mental, 

representados, respectivamente, pelos balões de fala e de pensamento. Estes 
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elementos, característicos do gênero tirinha, servem para complementar a narrativa 

apresentada. 

Ainda trazendo elementos da GDV, observamos que a imagem se caracteriza 

como “de oferta” já que é o leitor (ou observador) que observa o participante 

representado “captado pela imagem, como se estivesse em uma ação” (BRITO; 

PIMENTA, 2009, p. 97). Os participantes da imagem funcionam como “objeto de 

contemplação” para o leitor, que precisa “ler visualmente” as ações realizadas por 

eles. 

Ressaltamos que o título da tirinha aparece do lado direito da imagem; de 

acordo com a metafunção composicional, este seria o local onde ocorrem as 

informações dadas, ou seja, aquelas que o leitor já conhece, ao passo que o lado 

direito veicula as informações novas. Portanto, considerou-se colocar em fonte maior 

e em lugar de destaque o título que faz referência a um personagem conhecido do 

universo dos quadrinhos (Peanuts39), sendo este elemento “algo que o leitor assume 

já saber como parte da cultura, ou pelo menos, parte da cultura do gênero ou veículo 

em questão” (SILVA, 2016, p. 75); por isso, optou-se por trazer um personagem 

comum dos quadrinhos e que os leitores podem reconhecer com facilidade, 

promovendo o interesse pela leitura da tirinha. 

A metafunção representacional também pode ser considerada para responder 

à questão que pergunta sobre a emoção demonstrada pelo personagem Snoopy. Há 

a necessidade de se estabelecer uma ligação entre os sentidos das palavras em 

inglês “excited” e “frustrated” ao se observar a forma como o PR (o personagem 

Snoopy) aparece na imagem. Tanto o texto verbal, como a expressão do personagem 

podem ser lidos para perceber como ele reage ao ser cumprimentado. Aqui, 

percebemos a vantagem de poder associar os sentidos ao vocabulário adquirido na 

LE, sem precisar recorrer a uma tradução, pois ao compreender como o Snoopy foi 

representado na sequência da tirinha, o leitor pode facilmente apreender o sentido 

destas palavras. 

Sobre a segunda tirinha que aparece na seção específica de leitura, na unidade 

oito, o texto a seguir ofereceu oportunidade de se trabalhar com as três dimensões de 

Callow (2008).  

                                                             
39 Peanuts é o título da história em quadrinhos do personagem Snoopy.  
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A seção “Reading for general comprehension” explora a compreensão global 

da tirinha, portanto, mais que as representações visuais, o leitor precisa buscar 

elementos da metafunção Interacional que tratam da relação entre o que acontece na 

imagem e o leitor, a interação entre eles. Em outras palavras, explora também a 

criticidade desse leitor, ou seja, sua capacidade de entender o texto, estabelecendo 

relações sobre os seus significados. Portanto, para responder à questão colocada 

sobre o propósito da tirinha, o leitor/aluno precisa entender a tirinha em sua totalidade 

e condensar este entendimento referenciando a forma como o texto utilizou o recurso 

humorístico para discutir o tema da unidade, que se tratava de arte. 

Neste sentido, a leitura necessária deve levar em conta todo o material 

textual/composicional presente na tirinha para buscar os significados sugeridos e 

poder responder às questões colocadas, que vão desde informações mais gerais 

sobre o texto, até detalhes mais específicos da narrativa da tirinha, como por exemplo 

os exercícios que faziam referências às ações (vetores) realizadas nas imagens. Um 

exemplo é este exercício, que pede para marcar a opção que traz uma informação 

verdadeira sobre o texto: 

 
Figura 44: Exercício da Seção “Reading for detailed comprehension”. 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 137). 

 
Neste exercício e em outros semelhantes havia questionamentos pontuais 

sobre o que acontece na tirinha, o que requer leitura atenta, tanto do verbal, quanto 

do não verbal, pois para responder, por exemplo, sobre o que o garoto usa para 

desenhar, há que se recorrer a uma informação que aparece apenas visualmente no 

texto, representado pelos desenhos do giz de cera ao redor do caderno do menino. 

Não há nenhuma referência a eles nas falas dos personagens, e por isso os alunos 

precisam “ler a imagem” e buscar uma palavra no vocabulário da língua estrangeira 

para se referir a estes objetos.  
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Neste ponto, percebemos, mais uma vez, a vantagem do uso das tirinhas, 

enquanto textos multimodais, para o estudo da língua estrangeira, favorecendo a 

aquisição de vocabulário pela associação das imagens com o vocabulário 

apresentado.  

Na tirinha da página 148, os exercícios fazem referência ao grau de parentesco 

entre os personagens, portanto, os leitores precisam identificar qual a relação entre 

os PR, para isso precisam observar a interação do material verbal com as imagens. 

Em relação ao texto verbal, chegarão a uma resposta pela associação feita através 

da leitura das falas dos dois últimos quadrinhos, que se referem a “dad” e “your mom”, 

indicando que os personagens são pai e filha. Isso também é perceptível através da 

imagem dos dois, sendo os PR, um homem de aparência idosa e uma mulher mais 

jovem. A forma como estão sentados, próximos, também serve para inferir essa 

informação. 

 
Figura 45: Tirinha "Father and Daughter" 

 
Fonte: Way to English for Brazilian learners (FRANCO; TAVARES, 2015, p. 148). 

 
Outro elemento visual relevante para resolver os exercícios corresponde aos 

objetos que cada personagem segura (a jovem, um celular, e o senhor, um jornal 

impresso). Estes elementos servem para colaborar no entendimento de que a geração 

mais velha não tem tanto acesso aos artefatos eletrônicos como a geração mais nova, 

e ao constatar isto na imagem, é possível responder ao questionamento mais crítico 

posto nos exercícios que pedem os posicionamentos dos alunos sobre o 

desenvolvimento de habilidades por pessoas de gerações e sexos diferentes. 

Portanto, a atividade passa da metafunção representacional, que requer o 

entendimento do que acontece na imagem, com a observação dos cenários e 

personagens, para a metafunção interacional para estabelecer ligações entre o leitor 

e as imagens veiculadas pelas tiras. 
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Nossas análises demonstraram que ainda há um caminho a ser percorrido para 

que possamos realmente vislumbrar uma proposta eficaz de letramento visual e crítico 

que explore a contento elementos multimodais dos textos. Porém, já é possível ver 

indícios de uma mudança de perspectiva, no sentido de que o LD já contempla em 

suas atividades a importância dos recursos imagéticos para a construção dos 

significados. Embora em alguns momentos, as tirinhas tenham sido pouco trabalhadas 

nas dimensões de exploração dos recursos visuais, é recorrente na proposta de 

linguagem e nos exercícios, uma preocupação em deixar evidente que a imagem 

veicula muitos significados que podem ser decisivos para a compreensão das tiras. O 

ponto mais negativo observado nas análises foi a ausência de direcionamentos mais 

práticos para que professores e alunos desenvolvam os letramentos visual e crítico, o 

que pode ser explicado pelo fato de os autores não assumirem esta perspectiva. 

Diante dos achados discutidos até aqui, o quadro a seguir resume os principais 

resultados desta pesquisa: 

 
Quadro 5: Resumo dos resultados da pesquisa 

Como o livro didático 
de Língua Inglesa 
aborda os modos 

verbais e não verbais 
da tirinha? 

Como os modos 
semióticos de 

composição da tirinha 
possibilitam o 

letramento visual 
crítico? 

Quais concepções de 
letramento visual e 

crítico subjacentes às 
atividades 

apresentadas e ao 
manual do professor? 

• Entende a tirinha como 
multimodal. 

• Traz seções que fazem 
referência ao seu 
conteúdo 
composicional. 

• Recomenda que a 
leitura contemple 
aspectos visuais e 
linguísticos. 

 

• Traz personagens de 
fácil reconhecimento 
pelos alunos. 

• Reconhece a tirinha 
como um texto 
essencialmente 
imagético e como 
veiculadora de 
significados. 

• Usa texto com forte 
apelo multimodal 
(visual e verbal); 
apresenta e explora 
cores, gestos, balões, 
dentre outros 
recursos. 

• O LD usa textos 
multimodais e incentiva 
o desenvolvimento de 
vários letramentos. 

• Direcionamentos 
insuficientes para 
configurar uma 
abordagem de 
letramento visual e 
crítico. 

Fonte: Elaboração nossa. 
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5.   CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar como o livro didático Way to 

English for Brazilian learners aborda o estudo do gênero tirinha em suas diferentes 

seções. O ponto de partida para a realização deste trabalho foi o reconhecimento de 

que a tirinha, assim como outros gêneros de histórias em quadrinhos são textos que 

se materializam na articulação de material verbal e não verbal, ou seja, são textos, 

essencialmente multimodais. E ainda, o fato de que são textos recorrentes no 

cotidiano dos alunos. Portanto, levamos em consideração os pressupostos da 

semiótica social e da multimodalidade para analisar se e como o letramento visual 

com viés crítico esteve contemplado nas seções do LD que fizeram uso da tirinha em 

suas atividades. 

Ancorados teoricamente na teoria da Multimodalidade e dos Multiletramentos, 

e ainda levando em conta a compreensão da teoria dos gêneros textuais a partir da 

perspectiva da semiótica social, procuramos responder às questões de pesquisa que 

seguem: 1) Como o livro didático de Língua Inglesa aborda os modos verbais e não 

verbais da tirinha? 2) Como os recursos semióticos de composição da tirinha podem 

possibilitar o letramento visual crítico? 3) Quais concepções de letramento visual e 

crítico subjacentes às atividades apresentadas e ao manual do professor?  

Em relação à primeira pergunta da pesquisa, observamos que grande parte 

das atividades com a tirinha demonstravam em sua constituição certa preocupação 

em explicitar e reforçar a necessidade da leitura imagética, principalmente nas seções 

onde há dicas sobre os conteúdos em estudo para chamar a atenção dos alunos; e 

também nas recomendações específicas para o professor; estas, frequentemente, 

mostravam direcionamentos para incentivar os professores a alertar sobre a leitura 

das tirinhas, estimulando os alunos a prestarem atenção nos elementos multimodais 

que as tiras apresentam, como por exemplo, os balões de fala e pensamento.  

Foi possível identificar que a simples menção das características imagéticas do 

texto ainda são insuficientes para se configurar em uma abordagem de letramento 

visual. Por isso, acreditamos que a intervenção do professor na utilização do LD é 

decisiva para trabalhar estes aspectos, já que o LD veicula os textos e os aproxima 

dos alunos. Faz-se necessário complementar a abordagem dada com relação aos 

letramentos visual e crítico. Para isso, é necessária uma formação que permita ao 
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professor trabalhar estas abordagens. Portanto, os pressupostos da GDV e do modelo 

Show me, utilizados no referencial teórico desta pesquisa, oferecem subsídios para 

uma formação que reconheça a importância da multimodalidade nos textos e dos 

letramentos necessários para ensiná-los, mas não foram suficientemente explorados 

nas tirinhas e nas atividades propostas. 

Quanto à segunda pergunta, sobre a forma como os recursos semióticos de 

composição da tirinha facilitam o desenvolvimento do letramento visual e crítico, 

percebemos que, ao trabalhar com tiras que trazem personagens de fácil 

reconhecimento pelos alunos, o LD facilita a leitura dos recursos visuais e, por 

conseguinte, o envolvimento deles com os textos. Os alunos, ao lerem as tirinhas 

conhecidas, terão mais facilidade em fazer inferências dos significados imagéticos. O 

livro trouxe diversas tiras que tinham forte apelo visual, mesmo porque algumas eram 

utilizadas em seções de vocabulário e de forma introdutória; assim, o uso das imagens 

também serviu para auxiliar na assimilação dos significados em LE, nessa fase de 

aquisição de vocabulário. Nas tirinhas que foram trabalhadas na seção de leitura, 

consideramos muito positiva a utilização de um texto que é predominantemente 

imagético pois serve para reforçar que muitos textos, hoje, se apresentam a partir de 

uma perspectiva multimodal, com grande ênfase no visual. Portanto, ao reconhecer 

uma tira como um texto, há que se reconhecer também que, as imagens veiculadas, 

têm um propósito que precisa ser buscado na hora da leitura. Então, a prática de 

textos como estes só pode ser positiva para que os alunos pratiquem, não só a leitura 

do visual, mas também trabalhem as dimensões que estes textos apresentam. 

Por último, no que concerne à relação estabelecida entre as concepções sobre 

os letramentos a serem desenvolvidos e a materialização destas intenções nas 

atividades que utilizaram as tirinhas, observamos que o LD observa as finalidades 

prometidas com relação ao uso de gêneros variados, mesclando textos de fontes 

diversas e que apresentam também modalidades diversas. Foi nesse aspecto, de 

trazer textos multimodais, dentre eles a tirinha, que reconhecemos a abordagem do 

LD de incentivar o desenvolvimento dos vários letramentos; apesar de a coleção não 

se deter de forma explícita na exploração de análises de textos visuais, sempre que 

utilizava o gênero tirinha, havia direcionamentos para que se atentasse ao papel da 

imagem para a construção dos significados.  

Portanto, vimos que o LD em análise trabalhou com a tirinha no ensino de LE 

em uma perspectiva que amplia a necessidade de desenvolver as habilidades 
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linguísticas de falar, ouvir, ler e escrever textos verbais e apresentou, mesmo que de 

forma ainda sutil, preocupação com a leitura de textos visuais e multimodais e também 

com o letramento crítico possibilitado pelo estudos desses textos. 

Em linhas gerais, concluímos, nesta pesquisa, que a utilização das tirinhas no 

LD atendeu ao propósito de trabalhar a tirinha privilegiando o modo não verbal 

predominante no gênero. Vimos que, embora algumas atividades ainda focassem nos 

elementos de ordem verbal, muitas das atividades analisadas requeriam o 

entendimento das tiras através do recurso visual. 

No que diz respeito aos multiletramentos o LD propõe o reconhecimento da 

necessidade de o professor desenvolver, além das quatro habilidades (falar, ouvir, ler 

e escrever), os novos letramentos como o visual, o digital, etc., que são indispensáveis 

hoje para que os alunos possam agir e interagir no mundo. Embora considere os usos 

heterogêneos que fazemos da linguagem, com diferentes modos de significação, não 

há direcionamentos explícitos, nas orientações do manual do professor, sobre como 

estes multiletramentos podem ser explorados na utilização do material, e este talvez 

seja um ponto crucial na utilização do LD por parte do professor, que precisa ter uma 

formação que possa atender a esta necessidade. 

Consideramos importante, no entanto, que o material esteja aberto a essa visão 

dos multiletramentos, e em especial ao letramento visual, pois a partir do momento 

em que considera uma imagem como um texto, chama a atenção dos alunos para a 

ampliação de suas concepções sobre texto e leitura, passando a considerar também 

o potencial de produção de sentido das imagens a que eles têm acesso. 

Em relação ao letramento crítico através das tirinhas, percebemos que as 

seções de leitura foram as que mais exploraram este aspecto, sendo que foram 23 as 

ocorrências das tirinhas em todo livro e 3 destas estavam nesta seção, portanto 

abordaram mais efetivamente a criticidade com questões de interpretação, 

relacionando as temáticas das tiras de forma a buscar um posicionamento dos alunos, 

confrontando os temas com a própria realidade que eles vivenciam. Nestes exercícios, 

que tinham relação com as tirinhas, buscava-se trazer novas perspectivas a partir da 

vivência dos alunos ou discutir os pontos de vista adotados por elas, embora ainda 

necessitasse, algumas vezes, ampliar e contextualizar questionamentos e reflexões.  

Salientamos que, por consistir em análise de material didático, a nossa 

pesquisa encontra a limitação de não ter obtido dados com relação à aplicação prática 

da utilização do livro, concentrando-se apenas nas atividades que o LD propõe. 
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Portanto, na metodologia de análise interpretativista ficamos com o olhar restrito sobre 

as possibilidades de uso da tirinha a partir da forma como o LD trabalhou com ela em 

suas seções. Uma pesquisa futura com aplicações em sala de aula pode 

redimensionar o alcance dos resultados aqui obtidos, porque amplia o foco da 

pesquisa e utiliza outros instrumentos. 

Concluímos que esta pesquisa ofereceu a oportunidade de avaliar a eficácia do 

LDI enquanto material de ensino no que concerne ao seu papel de aproximar os 

alunos a textos com novas configurações e que necessitam ser ensinados, para que 

desenvolvam de forma adequada as habilidades de leitura multimodal, ao mesmo 

tempo em que ampliam também o letramento crítico frente a textos visuais, situados 

social e culturalmente. 
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