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RESUMO 

 

As formas de comunicação, no atual contexto mundial, são um estímulo ao visual.  Ainda 

assim, é consensual, entre os pesquisadores da linguagem, a opinião de que o trabalho com a 

imagem ainda não ocupa, na escola, o lugar que deveria, considerada a predominância do 

trabalho com textos verbais. Esta pesquisa tem como objetivo promover o letramento visual 

crítico dos estudantes a partir do gênero tira, possibilitando a formação de um leitor capaz de 

interpretar os elementos constitutivos dos textos multimodais. Os pressupostos teóricos 

fundamentam-se, sobretudo, nos trabalhos de Bakhtin (2003) e Marcuschi (2002; 2008) 

acerca do estudo sobre gêneros; de Dionísio (2011) e Rojo (2009; 2012) sobre 

multimodalidade e multiletramentos; na Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen 

(2006) para a análise de textos multimodais; e no modelo de tarefas de Callow (2006) e 

Cloonan (2011) para a didática da gramática visual em sala de aula. O tipo de pesquisa, de 

natureza interventiva, se enquadra como pesquisa-ação, cuja característica principal é a 

interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. A intervenção foi desenvolvida em 

uma turma de 9º ano de uma escola da rede pública municipal de Fortaleza, durante o segundo 

semestre do ano de dois mil e dezoito. A metodologia foi desenvolvida em etapas, voltadas 

para a leitura e a análise das tiras Armandinho, e para a produção e a análise das tiras autorais 

dos alunos. As análises apontaram que o estudo sistemático de tiras, com base na Teoria da 

Gramática do Design Visual, favorece a formação de sujeitos ativos, interpretativos e 

contribui para a construção do letramento visual crítico de jovens leitores.  

 

Palavras-chave: Gênero. Tira. Letramento visual crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The forms of communication, in the current world context, are a stimulus to the visual. Even 

so, many language researchers have the opinion that working with the image still does not 

occupy the place it should be in school, considered the predominance of work with verbal 

texts. This research aims to promote  visual critical literacy of students from the comic strips 

genre - Tiras, enabling the formation of a reader capable of interpreting the constituent 

elements of multimodal texts. The theoretical assumptions are based mainly in the works of 

Bakhtin (2003; 2015) and Marcuschi (2002; 2008; 2011) on the study of genres; in Dionísio 

(2011) and Rojo (2009; 2012) on multimodality and multiliteracies; in the Visual Design 

Grammar of Kress and van Leeuwen (2006) for the analysis of multimodal texts; in the model 

of tasks of Callow (2006) and Cloonan (2011), for the didactics of the visual grammar in the 

classroom.  The intervention took place in a 9th grade class of a municipal public school of 

Fortaleza, during the second half of the year 2018. It was used an applied methodology of 

interventional nature, which fits as research-action, whose main characteristic is the 

interaction between the researcher and the subjects surveyed. This methodology was 

developed in stages, aimed at reading and analysis of the Armandinho comic strips, and for 

the production and analysis of students' strips. The analysis pointed out that the systematic 

study of comic strips, based on the Grammar Theory of Visual Design, leads to the formation 

of active, interpretive subjects and contributes to the construction of visual critical literacy of 

young readers. 

 

Keywords: Genre. Comic strips. Visual critical literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O primeiro contato das crianças com a leitura, geralmente, é cercado por imagens 

ilustrativas das histórias infantis, que as auxiliam no desenvolvimento do pensamento e da 

capacidade imaginativa. De forma semelhante, as primeiras tentativas de escrita começam 

pelos desenhos que, para as crianças, reproduzem fidedignamente o que pretendem 

comunicar. As primeiras expressões do pensamento são projetadas por meio da linguagem dos 

signos, através das imagens. Plaza (2013, p. 19) afirma que “ao povoar o mundo de signos, 

dá-se um sentido ao mundo, o homem educa o mundo e é educado por ele, o homem pensa 

com os signos e é pensado pelos signos, a natureza se faz paisagem e o mundo, uma floresta 

de símbolos”.  

Sendo o recurso visual tão necessário para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, 

por qual razão as imagens não são usadas no decorrer da vida estudantil dos alunos com a 

mesma frequência com que se utiliza nas primeiras séries? Quando o propósito é compreender 

e discutir os textos nas situações de comunicação, não são os textos imagéticos também 

apropriados para esse estudo, assim como são os textos verbais? Ler, analisar e produzir 

imagens pode contribuir para a formação de um leitor crítico? 

 A crescente demanda de imagens que circulam no cotidiano das pessoas é uma 

realidade que não se pode ignorar. Os jovens são os mais afetados pelo excesso de 

informações que se manifesta nos diversos formatos de textos e mídias, pois correspondem a 

maior parcela do público que tem acesso aos recursos digitais. É importante compreender que 

a multimodalidade do mundo contemporâneo é um desafio para eles. É com esse propósito 

que o manifesto intitulado A Pedagogy of Multiliteracies (Uma Pedagogia dos 

Multiletramentos)1 defende a “necessidade de a escola tomar a seu cargo os novos letramentos 

emergentes na sociedade contemporânea” (ROJO, 2012, p. 12).  

 A escola é, portanto, impulsionada a formar leitores capazes de refletir sobre as 

informações oriundas de textos que se materializam em diferentes linguagens, e que se 

posicionem perante essas informações de forma autônoma e crítica. Nesse sentido, concorda-

se com o pensamento de Street (2014, p. 155) ao defender a opinião de que “se aprendizes não 

                                                 
1 A Pedagogia dos Multiletramentos foi afirmada, em 1996, em um manifesto resultante de um colóquio do 

Grupo de Nova Londres (GNL) após uma semana de discussões sobre a necessidade de a escola considerar os 

novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea, não somente devido ao surgimento das novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, como também pela variedade de culturas presentes nas salas de 

aula (ROJO, 2012, p. 11-12).     
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estão ‘prontos’ para essa interpretação crítica enquanto não atingirem estágios ou níveis mais 

altos, eu afirmaria que os professores têm a obrigação social de fazê-lo”. 

 Considerando que o ensino da língua está ancorado no estudo dos gêneros, conforme 

orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), acredita-se que a escolha desse 

objeto precisa estar articulada à necessidade de aprendizagem dos alunos, a fim de que 

possam ampliar suas práticas de linguagem nas situações de comunicação social. 

O gênero tira reúne algumas particularidades que favorecem a sua escolha para objeto 

de estudo desta pesquisa. Primeiro, porque é um texto multimodal, cuja linguagem verbal é 

interligada à linguagem visual e que, por essa razão, ensina “de forma mais eficiente”. 

(VERGUEIRO, 2012, p. 23). Segundo, porque, apesar de a leitura de quadrinhos ser uma 

prática bastante antiga, a tira tem um caráter dinâmico, uma vez que transita no meio digital 

da atualidade e continua presente, mesmo com tantas mudanças nas formas de comunicação. 

Por fim, as tiras abordam diferentes temas sociais, o que favorece o exercício da reflexão e da 

formação de opinião.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral favorecer a construção do letramento visual 

crítico nas aulas de língua portuguesa, e acredita-se que o gênero tira é apropriado para este 

propósito em sala de aula. Estudos teóricos ajudam a vislumbrar os objetivos desta pesquisa, 

sobretudo, os estudos dos gêneros (BAKHTIN, 2003; BAZERMAN, 2006; MARCUSCHI, 

2002, 2008, 2011; BARBOSA e ROJO, 2015; DELL’ISOLA, 2017); de alfabetização e 

letramentos (KATO, 2000; KLEIMAN, 1995; SOARES, 2005); de multimodalidade e de 

multiletramentos (DIONÍSIO, 2011; LEMKE, 2010; ROJO 2005, 2012; STREET, 2014); 

dos quadrinhos, particularmente, da tira (RAMOS, 2009, 2012 e 2017; VERGUEIRO, 

2012); da gramática visual e sua aplicabilidade na sala de aula (ALMEIDA, 2009; 

CALLOW, 2006; CLOONAN, 2011; KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) e, pelo caráter 

interventivo da pesquisa, os conceitos de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1997; TRIPP, 2005).  

  Além deste capítulo introdutório, esta dissertação está estruturada em mais cinco 

capítulos, sendo dois destes destinados à fundamentação teórica. O primeiro capítulo teórico, 

intitulado Os gêneros textuais e os novos letramentos, apresenta pressupostos sobre gêneros 

textuais, desde a origem do termo às atuais concepções que atribuem um caráter social aos 

gêneros, e que, nesse sentido, ancoram o ensino da língua. Essas concepções fizeram surgir 

novos conceitos para se referir ao processo de aquisição da leitura e da escrita. Por isso, 

apresenta-se uma discussão sobre o surgimento do termo letramento e dos novos e 

multiletramentos necessários às demandas de textos multimodais que têm surgido, 
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particularmente, devido às tecnologias digitais e às atuais formas de comunicação. Ainda 

neste capítulo, sentiu-se a necessidade de particularizar o gênero objeto desta pesquisa e, 

dessa forma, dedica-se à tira uma seção, em que são expostos os elementos que a constituem, 

o fenômeno da intertextualidade e do humor, comuns à composição do gênero, e, por fim, 

alguns argumentos para o uso desse texto na escola. Destaca-se, ainda, a necessidade de uma 

prática pedagógica que torne produtivo o estudo dos textos visuais. 

Em consonância com esse pensamento, apresenta-se, no terceiro capítulo, A 

compreensão da imagem pela gramática do design visual, as metafunções presentes na 

composição dos textos visuais. É nesse sentido que se procura explicitar e exemplificar as 

categorias que caracterizam cada metafunção, na tentativa de identificar, nas tiras, os 

processos de representação usados na composição das imagens. Nesse intuito, buscou-se 

traduzir esses processos de representação e simplificar a aplicabilidade no contexto escolar, 

apresentando questionamentos voltados aos textos visuais, para facilitar a compreensão dos 

alunos e dos professores do ensino fundamental. Ressalta-se que as contribuições desse 

estudo embasam as análises desta pesquisa.  

No quarto capítulo, Da teoria à prática da sala de aula, apresenta-se a natureza da 

pesquisa, os propósitos pretendidos, o contexto e os sujeitos informantes, o corpus, além das 

etapas da intervenção em sala. Ressalta-se que a seleção do corpus se voltou para a escolha de 

tiras que abordam os temas transversais2, conforme orientação dos PCN.  Dessa forma, 

apresenta-se, no capítulo, alguns apontamentos, nesse sentido, e a justificava para a escolha da 

tira Armandinho voltada à análise na sala de aula. Apresenta-se, ainda, o resultado da 

sondagem diagnóstica que se fundamenta em como os alunos leem as tiras antes do estudo 

e se explicita quais os objetivos pretendidos ao final do processo de intervenção, 

particularmente, se o gênero tira pode contribuir para o letramento crítico dos alunos por 

meio de textos autorais. À medida que as etapas são aplicadas, apresentam-se alguns 

comentários, não a título de análise, ainda, mas como forma de situar o comportamento dos 

estudantes à cada etapa aplicada. Tendo em vista que mudanças podem ocorrer no processo, 

                                                 
2 Temas transversais é o conceito atribuído a questões sociais, consideradas pelo Ministério da Educação como 

presentes na vida cotidiana da sociedade, e que, por isso, precisam ser discutidas no ambiente escolar. O conceito 

de transversalidade corresponde à organização do trabalho didático, uma vez que esses temas foram acrescidos 

às áreas já existentes, por não fazerem parte do currículo.  Para a melhor compreensão do que sejam os temas 

transversais, e subsidiar a prática educativa, o Ministério da Educação e Desporto (1997) preparou um 

documento específico para a apresentação dos temas, disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf. 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf
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explicitar os resultados de cada intervenção é uma forma de deixar claros os avanços ou a 

necessidade de mudança do percurso.    

O quinto capítulo, Análise e discussão dos resultados, apresenta a análise dos textos 

produzidos pelos estudantes. Trata-se de um corpus representativo do total. As tiras autorais 

são analisadas com base nas metafunções da Gramática do Design Visual e, conforme os 

resultados obtidos, dar-se-á respostas aos seguintes objetivos específicos: Os alunos 

conseguem identificar o que está sendo representado na tira;  identificar o tema 

abordado; formular uma opinião sobre o assunto; perceber o diálogo entre os gêneros 

textuais que circulam socialmente e o contexto da tira; expressar os efeitos provocados 

pela leitura e as intenções do produtor da tira; produzir tiras, após a discussão de temas 

relevantes. 

Por fim, são feitas as Considerações finais sobre os resultados e os efeitos da pesquisa 

na sala de aula. Além disso, apresenta-se a contribuição do trabalho para o ensino da língua e 

para a formação de professores. 

Dada a importância do trabalho com os gêneros textuais em sala de aula, e a pertinência 

do estudo de textos multimodais para a compreensão leitora de imagens no contexto atual, a 

análise e a produção do gênero tira podem contribuir para o ensino da Língua Portuguesa, 

bem como incentivar a formação de leitores reflexivos e críticos. 
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2 OS GÊNEROS TEXTUAIS E OS NOVOS LETRAMENTOS 

 

 

 

 

 

Alexandre Beck3 

 

Neste capítulo, pretende-se discutir sobre o conceito de gêneros, desde a origem do 

termo, passando pela contribuição de Bakhtin (2003, 2016)4, às atuais teorias que norteiam o 

estudo e os concebem como decorrentes de práticas sociais (BAZERMAN, 2006; 

MARCUSCHI, 2008; ROJO, 2005, 2015; DELL’ISOLA, 2017). Sob essa perspectiva, torna-

se necessária uma nova concepção para o ensino da língua através dos gêneros, pautada na 

teoria dos Letramentos, assunto dos subtítulos seguintes. Por fim, será dedicada uma seção 

para a apresentação do gênero tira, o conceito, os elementos composicionais e a aplicabilidade 

em sala de aula, segundo a orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e dos 

estudos de Ramos (2009, 2012, 2017) e Vergueiro (2012) sobre os Quadrinhos.     

 Apesar de “estar na moda”, como afirma Marcuschi (2008, p. 147), o estudo dos 

gêneros é muito antigo. Surgiu com a Poética, de Platão, passando pela tradição retórica de 

Aristóteles. Porém, durante muitos séculos, esteve vinculado especificamente à literatura. Ao 

discutir como seria a educação adequada para formar as pessoas, filosoficamente, o tema 

aparece pela primeira vez na poesia de Platão. O filósofo aponta em sua obra República os 

três gêneros literários: épico, lírico e dramático. Mais tardia em relação à Poética, a Retórica 

de Aristóteles apresenta o termo para definir os gêneros retóricos em três categorias: 

deliberativo ou político, forense ou judicial e demonstrativo ou epidítico, conforme Barbosa 

e Rojo (2015).  

 Essas distinções feitas pelos filósofos gregos foram retomadas a partir do 

Renascimento, porém sempre aplicadas aos gêneros literários (poética) e aos gêneros da 

oratória pública na vida da cidade (retórica). Para Bazerman (2006, p. 25), os estudos 

literários da atualidade, devido a essa tradição, continuam a se preocupar com um número 

limitado de gêneros que já estão encaixados dentro do sistema literário, o que torna o caráter 

social dos gêneros menos visível. Assim, para os estudos literários, o gênero está mais 

                                                 
3 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 14 jun. 2017, acesso em dez. 

2019. 
4 Tradução de Paulo Bezerra. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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relacionado a questões de forma textual ou dos efeitos que o texto provoca no leitor do que 

sobre as relações sociais que estes evocam.   

 É somente no século XX que os estudos de Bakhtin e de seu Círculo5 discutem as ideias 

sobre gêneros sustentadas pelas tradições artísticas e literárias. Mais tarde, o Círculo de 

Bakhtin estende o termo a todas as produções discursivas humanas, e não somente ao campo 

da arte literária ou da oratória pública (BARBOSA; ROJO, 2015, p.40). Segundo Bakhtin: 

 

todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. 

Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão 

multiformes quanto aos campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a 

unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse 

ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições 

específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 

(temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua construção 

composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 

construção composicional – estão indissoluvelmente ligados ao conjunto do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 261-

262). 

  

 Apoiado na premissa de que os gêneros surgem das diferentes esferas da atividade 

humana, Bakhtin (2003) defende a ideia de que três elementos se fundem para a realização 

dos enunciados que formam os gêneros: o estilo, o conteúdo temático e a estrutura 

composicional, conforme representado no diagrama:  

 

Diagrama 1 - Elementos componentes do gênero e do texto 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado no modelo de Rojo (2015). 

                                                 
5 O círculo de Bakhtin é uma escola do pensamento russo do século XX, centrada na obra de Mikhail Bakhtin 

(1895-175). O círculo abordou filosoficamente as questões sociais e culturais decorrentes da Revolução Russa e 

de sua degeneração com a ditadura de Stalin, particularmente, analisando a maneira como a linguagem registra 

os conflitos entre grupos sociais (BARBOSA; ROJO, 2015, p. 39). 

Gênero 

Forma de 

composição 
 

Tema(s) Estilo 

Enunciado/Texto 
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 Para o autor, o estilo corresponde à seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais, e está ligado ao enunciado e à estrutura composicional. O conteúdo temático se 

refere aos efeitos de sentido, aos assuntos abordados nos enunciados de um gênero. Já a 

estrutura composicional está relacionada à própria forma de organização do gênero. Esses 

elementos são indissociáveis: “os temas de um texto ou enunciado se realizam somente a 

partir de certo estilo e de uma forma de composição específica” (BARBOSA; ROJO, 2015, p. 

87).   

 Dessa forma, todos os textos que são produzidos, sejam orais ou escritos, possuem 

características relativamente estáveis, determinadas pelos contextos sociais e históricos. Tais 

características estáveis dão origem a gêneros que estarão sempre sujeitos a alterações, uma 

vez que dependem do contexto de produção e das pessoas envolvidas nesse processo. 

 O autor russo distingue ainda dois tipos de gêneros: os primários, gêneros simples, que 

se constroem em circunstâncias de comunicação verbal espontânea (diálogos do cotidiano, 

bilhetes, por exemplo) e os secundários, os mais elaborados, complexos, que aparecem em 

circunstâncias de comunicação mais desenvolvidas (romances, pesquisa científica, entre 

outros). O que determina se o gênero é primário ou secundário não é a modalidade da 

língua, oral ou escrita, mas as condições reais de produção. Como essas condições são 

infinitamente variadas, seria impossível a definição de gênero como algo estanque, apenas 

como classes ou tipos fixos de textos.  

 A partir das contribuições de Bakhtin para os estudos do texto e do discurso, a 

Linguística, como ciência da linguagem, deixa de privilegiar o estudo da língua centrado no 

fonema, na palavra e na frase, e propõe como unidade de análise o texto e suas 

especificidades. Assim, os gêneros passam a fazer parte da análise de muitos estudiosos da 

língua.  

 Desde o surgimento até os dias atuais, os estudos a respeito dos gêneros têm despertado 

o interesse de estudiosos das mais diferentes áreas, alcançando, atualmente, proporções 

amplamente diversas. Na visão de Marcuschi (2008):  

 

isso está tornando o estudo de gêneros textuais um empreendimento cada vez mais 

multidisciplinar. Assim, a análise de gêneros engloba uma análise do texto e do 

discurso e uma descrição da língua e visão da sociedade, e ainda tenta responder a 

questão da natureza sociocultural no uso da língua de maneira geral. O trato dos 

gêneros diz respeito ao trato da língua em seu cotidiano nas mais diversas formas. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 149).  
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 Diante desse interesse, surge, também, uma profusão de teorias a respeito do assunto. 

Segundo Rojo (2005, p.185), existem duas vertentes que, atualmente, dividem as teorias de 

gênero, denominadas de teoria de gêneros do discurso ou discursivos e teoria de gêneros de 

texto ou textuais. Para a autora, as duas vertentes encontram-se enraizadas nas diferentes 

releituras da herança bakhtiniana, sendo a teoria discursiva centrada nas situações de 

produção dos enunciados e em seus aspectos sócio-históricos, enquanto a teoria textual está 

centrada na descrição da materialidade dos textos.  

 É importante ressaltar que não há, para esta pesquisa, interesse em detalhar essas 

vertentes. Do contrário, pretende-se, com essa exposição, seguir a orientação de autores que 

não diferenciam esses conceitos. Todavia, usar-se-á a expressão gênero textual apenas como 

escolha de termo para referenciação ao conceito de gênero aqui adotado. 

  Para Marcuschi (2008), o gênero é visto como uma prática social e prática textual 

discursiva. Esse conceito torna evidente a preocupação do autor em não distinguir com rigidez 

texto e discurso, mas relacioná-los num contínuo, como parte da atividade enunciativa.  

Sobre essa distinção, Fiorin (2003) defende que é no âmbito do discurso que o enunciador 

assume as estruturas narrativas e, por meio dos mecanismos da enunciação, as coloca em 

prática, já o texto é o lugar onde essas estruturas se manifestam.  

 Converge com esses conceitos o pensamento de Dell’Isola (2017, p. 343), ao   afirmar 

que “texto e discurso se completam na atividade comunicativa”. Segundo a autora, existe uma 

articulação entre o plano discursivo em que ocorre a enunciação e o plano textual em que se 

dá a estruturação do texto. Dessa forma, as práticas discursivas se realizam nos gêneros 

textuais próprios às situações comunicativas. Em suma, há uma espécie de condicionamento 

entre texto e discurso que se complementam durante a atividade enunciativa e que dão origem 

aos gêneros.  Nas palavras de Marcuschi:  

 

entre discurso e o texto está o gênero, que é aqui visto como prática social e prática 

textual-discursiva. Ele opera como a ponte entre o discurso como uma atividade 

mais universal e o texto enquanto a peça empírica particularizada e configurada 

numa determinada composição observável. Gêneros são modelos correspondentes a 

formas sociais reconhecíveis nas situações de comunicação em que ocorrem. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 84). 

 

 

Assim, ao dominar um gênero textual, não se domina uma forma linguística, mas uma 

forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais específicas. 

Ocorre, porém, que a herança literária para o conceito de gênero contribuiu para a confusão 
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que ainda se faz sobre os conceitos de tipos e gêneros.  Marcuschi (2008) propõe de forma 

sistemática uma definição para os termos. Para o autor: 

 

tipo textual designa uma espécie de construção teórica (em geral uma sequência 

subjacente aos textos) definida pela natureza linguística de sua composição 

(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo). O tipo 

caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas (sequências retóricas) do que 

como textos materializados; a rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos textuais 

abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção. O conjunto de categorias para 

designar tipos textuais é limitado e sem tendência a aumentar (MARCUSCHI, 2008, 

p. 154-155). 

 

   

 Já os gêneros são textos materializados socialmente nas mais diversas comunidades 

linguísticas, portanto, em número ilimitado. Estes apresentam padrões característicos pré-

definidos pela funcionalidade, objetivos enunciativos e estilo. Diferentemente dos tipos, os 

gêneros se expressam em designações diversas: história em quadrinhos, tira, notícia, verbete, 

poema, dentre outros. O autor adverte, ainda, que não se pode interpretar de forma dicotômica 

essa diferenciação, uma vez que pode haver uma sobreposição de sequências tipológicas 

subjacentes à organização interna do gênero, ou seja, um único gênero pode apresentar uma 

variedade de sequências tipológicas. Portanto, tipos e gêneros se complementam e se 

integram, não estão alheios um ao outro.  

Seguindo a orientação de Marcuschi (2008, p. 156) sobre sequências tipológicas, é 

possível observar em único gênero a heterogeneidade de sequências subjacentes. Isso 

comprova que os gêneros não fazem oposição aos tipos, já que ambos se complementam e se 

integram, não são entidades isoladas, nem alheios um ao outro, mas formas que constituem o 

texto em funcionamento. A título de exemplificação, será demonstrado como a junção de 

tipos textuais está presente no gênero textual tira:  

 

Figura 1 - Tira Armandinho 

 
Fonte: Facebook Armandinho6 

                                                 
6 Disponível em:< https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 30 abr. 2016, acesso em fev. 

2018. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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De acordo com a proposta do autor para as sequências tipológicas, o quadro a seguir 

aponta as partes do texto e a sua classificação, presentes no gênero (Fig. 1): 

 

Quadro 1- Sequências tipológicas presentes na tira 

 

Sequências Tipológicas 

 

Gênero textual: Tira 

 

Injuntiva 

 

Por que tudo isso?! 

 

Injuntiva 

 

Os professores são assim tão perigosos?! 

 

Expositiva 

 

Para alguns, são sim... 

 

Argumentativa 

 

Eles podem ensinar o povo a pensar... 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Assim, é comum a variedade de sequências tipológicas presentes nos gêneros. Porém, 

não se pode afirmar que as mesmas sequências injuntiva, expositiva e argumentativa sejam 

frequentes na organização interna dos gêneros, uma vez que os atos discursivos praticados 

tendem a modificar. A isso, acrescenta-se que: 

 

as distinções entre um gênero e outro não são predominantemente linguísticas e sim 

funcionais. Já os critérios para distinguir os tipos textuais seriam linguísticos e 

estruturais, de modo que os gêneros são designações sociorretóricas e os tipos são 

designações teóricas. Temos mais designações para gêneros como manifestações 

empíricas do que para tipos. (MARCUSCHI, 2008, p. 159).  

 

 

Nessa perspectiva, o autor chama a atenção para a dinamicidade dos gêneros, pois são 

sócio-históricos e variáveis. Por conseguinte, a quantidade de gêneros parece ser infindável, 

uma vez que as atividades humanas são cada vez mais diferenciadas e complexas. A tendência 

é que novos gêneros sejam incorporados, a fim de corresponder às necessidades sociais de 

comunicação. Essa mesma visão de dinamicidade social é defendida por Bazerman (2006), 

para quem os gêneros são:  

 

formas de vida, modos de ser. São frames para a ação social. São ambientes para a 

aprendizagem. São os lugares onde o sentido é construído. Os gêneros moldam os 

pensamentos que formamos e as comunicações através das quais interagimos. 

Gêneros são lugares familiares para onde nos dirigimos para criar ações 

comunicativas inteligíveis uns aos outros e são os modelos que utilizamos para 

explorar o não familiar. (BAZERMAN, 2006, p. 23). 
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Dessa forma, os gêneros se tornam uma realização visível de um complexo de 

dinâmicas sociais e psicológicas. Ao se compreender essa dinâmica, pode-se ter acesso a uma 

gama de escolhas, tradicionais e novas, que satisfaçam as circunstâncias de comunicação.   

É diante da multiplicidade de gêneros que a escola precisa estar preparada para lidar 

com a experiência dos alunos em situações sociais já comuns ao seu repertório discursivo, 

para explicar como esses discursos se constituem e circulam. É preciso ensiná-los a explorar 

novas proposições, o que pode ser favorecido pela perspectiva dos novos letramentos.  

 

2.1 O ENSINO DA LÍNGUA NA ESCOLA: DA ALFABETIZAÇÃO AO LETRAMENTO 

 

As teorias de Letramentos têm norteado as práticas pedagógicas escolares, embora 

tratem do uso da leitura e da escrita não somente no ambiente escolar. A abrangência de 

significados, como atualmente se concebe, justifica estarem os estudos sobre o letramento no 

Brasil “numa etapa vigorosa”, conforme Kleiman (1995, p. 15). Isso porque os eventos de 

letramento estão associados a práticas sociais, o que tornam variados os estudos que se 

enquadram nesse domínio, tanto na Educação quanto nas demais áreas de pesquisa que 

examinem o uso da linguagem em sociedade.   

Apesar de recorrente nos meios acadêmico e escolar, a noção de letramento, por muito 

tempo, foi confundida com a de alfabetização. Alfabetizado ou letrado seriam termos 

utilizados para designar o indivíduo que sabe ler e escrever, o que, conforme a concepção 

escolar, é uma “competência individual” (KLEIMAN, 1995, p.16).  As designações 

“alfabetizado” e “letrado” ou, do contrário, “analfabeto” eram suficientes para se referir à 

pessoa que aprendia ou não a ler e a escrever.   

Esse conceito mais tradicional de alfabetização limita-se à capacidade de escrever o 

próprio nome, por exemplo, ou de codificar e decodificar a língua escrita, o que, para Soares 

(2005, p. 39), significa “adquirir uma tecnologia”. No entanto, para a autora, isso não 

evidencia a incorporação dessa habilidade nas práticas sociais que a demandam, não garante 

que o indivíduo tenha a capacidade de preencher um formulário ou redigir um simples texto.  

Em contrapartida, embora, na condição de analfabeto, o indivíduo pode ser letrado, por 

envolver-se, de alguma forma, em práticas sociais de leitura e de escrita. Dessa forma, a 

criança que folheia o livro de histórias infantis, o adulto que se interessa em ouvir leituras que 

outros fazem para ele, mesmo que não saibam ler são considerados letrados.  
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Foi nos anos 80 que pesquisadores perceberam a necessidade de um conceito que 

associasse o domínio da escrita a aspectos sócio-históricos do seu uso dentro e fora da escola. 

Nessa busca, estudiosos encontram na palavra inglesa “literacy”, que significa “o estado ou 

condição de quem aprende a ler e escrever” (SOARES, 2005, p. 17), o sentido que atualmente 

se dá ao termo “letramento”.  Os estudos que sucederam esforçaram-se para ampliar as 

pesquisas em torno da diferenciação entre alfabetização e letramento, uma vez que, como 

dito, “alfabetizado” não significa necessariamente apropriar-se plenamente das competências 

da leitura e da escrita como prática social.  

Conforme Soares (2005), é possível que seja de Mary Kato a origem do termo 

letramento. Já na introdução de sua obra, No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística7, que trata dos aspectos psicolinguísticos envolvidos na aprendizagem da 

linguagem das crianças na escola, Kato utiliza o vocábulo “letrado” para se referir ao sujeito 

capaz de usar a linguagem escrita em função da sua necessidade individual como instrumento 

de comunicação. Por conseguinte, caberia à escola desenvolver no aluno o domínio da 

linguagem culta, o que a autora designa por “letramento” (KATO, 2000, p. 07).     

Ao voltar o interesse para as consequências do uso da escrita, seja para o indivíduo, seja 

para o grupo a que pertença, começa-se a atribuir a essa prática um efeito social. Dessa forma, 

o conceito de letramento surge da tentativa de diferenciar os estudos das competências 

individuais do ato de ler e escrever dos estudos sobre as consequências sociais, culturais, 

políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas que transformam a condição do sujeito ou de 

um grupo social que domina as práticas da leitura e da escrita. Para Soares (2005, p. 81), o 

conceito “envolve um conjunto de fatores que variam de habilidades e conhecimentos 

individuais a práticas sociais e competências funcionais e, ainda, a valores ideológicos e 

metas políticas”. Subjacente a esse conceito está a ideia de que o estado ou condição de 

letrado provoca mudanças importantes na vida de uma pessoa, podendo significar sua 

inserção na sociedade. 

Em suma, novas transformações fazem emergir novas palavras que possam designá-las, 

como bem ressalta Soares (idem, p. 45), ao afirmar que “palavras novas aparecem quando 

novas ideias ou novos fenômenos surgem”. É sob a ótica da transformação individual 

provocada pela aquisição da prática da leitura e da escrita, e dos efeitos de natureza social, 

cultural, política e linguística sobre o indivíduo, que surge o termo “letramento”.  Não tardaria 

                                                 
7 A primeira edição da obra No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística foi publicada em 1986. 
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para que o cenário de desenvolvimento tecnológico da atualidade exigisse novos termos para 

nomear as recentes teorias de letramento.  

 

2.2 A MULTIMODALIDADE E OS MULTILETRAMENTOS 

 

 A concepção de letramento que vigora atualmente atribui à leitura e à escrita um 

caráter social, como parte de um processo de desenvolvimento do indivíduo (KLEIMAN 

1995; KATO 2000; SOARES 2005; LEMKE 2010; STREET 2014). As pesquisas na área da 

linguagem têm procurado definir e explicar os tipos de letramento, os quais perpassam pelos 

conceitos de multimodalidade e multiletramentos.  

Na comunicação da atualidade, a imagem está presente em forma de desenhos, ícones, 

índices e símbolos 8, e na combinação com outras mídias sonoras e digitais, em forma de 

mensagem. Considerando que o modo de interação entre as pessoas muda, conforme o tempo, 

os avanços e as necessidades da sociedade, para Dionísio (2011), uma pessoa letrada, 

atualmente, é alguém capaz de produzir e atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas 

fontes, e de múltiplos modos de linguagem. Sobre isso, ressalta que: 

 

imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais 

integrada. Com o advento das novas tecnologias, com muita facilidade se criam 

novas imagens, novos layouts, bem como se divulgam tais criações para uma ampla 

audiência. Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais exercem 

uma função retórica na construção dos sentidos dos textos. Cada vez mais se observa 

a combinação de material visual com a escrita; vivemos, sem dúvida, numa 

sociedade cada vez mais visual. (DIONÍSIO, 2011, p. 138). 

 

 

  A autora defende a ideia de que “todas as ações sociais são multimodais” (DIONÍSIO, 

idem, p. 139). Por conseguinte, os gêneros textuais também são multimodais, uma vez que ao 

escrever ou falar o indivíduo usa, pelo menos, duas formas de representação, sejam palavras e 

gestos, palavras e entonação, palavras e imagens, palavras e sorrisos, enfim. Apesar de a 

prática de letramento visual ser uma necessidade da sociedade contemporânea, para a autora, 

esse tipo de letramento possui uma relação direta com a organização social da sociedade 

desde os tempos primitivos, basta lembrar as pinturas nas cavernas utilizadas por culturas 

antigas para registrar a história de suas comunidades.  

                                                 
8 Para Peirce (1977), a mais importante divisão do signo faz-se em Ícones, Índices e Símbolos, conforme a sua 

natureza própria, quanto a sua relação com seu objeto e quanto a sua relação com seus interpretantes. Assim, 

ícones são signos que operam pela semelhança de fato entre suas qualidades, seu objeto e seu significado 

(imagens, diagramas); índice é um signo determinado pelo seu objeto dinâmico em virtude de estar para com ele 

em situação real (fotografis); símbolos são signos que operam entre a parte material e seu significado. 
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Da mesma forma, o letramento visual está diretamente relacionado à organização dos 

gêneros textuais. “Quando usamos linguagem, estamos realizando ações individuais e sociais 

que são manifestações socioculturais, materializadas em gêneros textuais” (DIONÍSIO, 2011, 

p.139).  Ao conceber os gêneros textuais como multimodais, a autora deixa claro não se tratar 

dos aspectos visuais apenas, como as fotografias, telas de pintura, desenhos ou outros textos 

imagéticos, mas a própria disposição gráfica do texto no papel ou na tela de um computador. 

Essa concepção é relevante ao se considerar, por exemplo, a importância da disposição de um 

poema concreto na página para a sua interpretação. 

Não há supremacia da imagem ou das palavras, mas uma harmonia entre ambas para a 

composição dos textos. Devido a isso, os modos de ler um texto precisam ser constantemente 

reelaborados, sobretudo em decorrência do desenvolvimento tecnológico e da profusão de 

textos de múltiplas linguagens. Sobre isso, Lorenzi e Pádua (2012) afirmam que:  

 

as tecnologias digitais estão introduzindo novos modos de comunicação, como a 

criação e o uso de imagens, de som, de animação e a combinação dessas 

modalidades. Tais procedimentos passam a exigir o desenvolvimento de diferentes 

habilidades, de acordo com as várias modalidades utilizadas, criando uma nova área 

de estudos relacionada com os novos letramentos – digital (uso das tecnologias 

digitais), visual (uso das imagens), sonoro (uso de sons, de áudio), informacional 

(busca crítica da informação) – ou os múltiplos letramentos, como têm sido tratados 

na literatura. (LORENZI; PÁDUA, 2012, p. 37). 

 

 

Acrescentam, ainda, que a multimodalidade, ou seja, as linguagens, os modos ou as 

semioses que compõem os textos exigem capacidades e práticas de compreensão e produção 

de cada uma delas para fazer significar. Em outras palavras, a multimodalidade requer do 

leitor habilidades de leitura diferenciadas do que convencionalmente se aplica na ordem 

linear, tradicional, para que se faça entender os novos formatos de textos que circulam.  

Essa necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos surgiu na década de 1996, 

resultado de um colóquio do Grupo de Nova Londres (GNL), formado por pesquisadores9 dos 

letramentos. O colóquio resultou em um manifesto, em que o grupo ressalta a necessidade de 

a escola tomar a seu cargo os novos letramentos oriundos das novas tecnologias e considerar a 

variedade de culturas presentes nas salas de aula. Dessa forma, o trabalho da escola deveria 

estar voltado para práticas em que os alunos se transformem em analistas críticos, que sejam 

capazes de atribuir sentido aos discursos, seja na recepção ou na produção. Nesse intuito, o 

                                                 
9 Os pesquisadores eram: Courtney Cazden (Estados Unidos), Bill Cope (Austrália), Norman Firclough (Grã-

Bretanha), James Gee (Estados Unidos), Mary Kalantzis (Austrália), Gunther Kress (Grã-Bretanha), Allan Luke 

e Carmen Luke (Austrália), Sarah Michaels (Estados Unidos) e Martin Nakata (Austrália). 



31 

 

 

Grupo propôs quatro componentes para sua pedagogia: Prática Situada, Instrução Aberta, 

Enquadramento Crítico e Prática Transformada. Rojo (2012) explica, resumidamente, o que 

seriam esses componentes:  

 

a prática situada remete a um projeto didático de imersão em práticas que fazem 

parte das culturas do alunado e nos gêneros e designs disponíveis para essas práticas, 

relacionando-as com outras, de outros espaços culturais (públicos, de trabalho, de 

outras esferas e contextos). Sobre essas se exerceria então uma instrução aberta, ou 

seja, uma análise sistemática e consciente dessas práticas vivenciadas e desses 

gêneros e designs familiares ao alunado e de seus processos de produção e de 

recepção. Nesse momento é que se dá a introdução do que chamamos critérios de 

análise crítica, ou seja, de uma metalinguagem e dos conceitos requeridos pela 

tarefa analítica e crítica dos diferentes modos de significação e das diferentes 

“coleções culturais” e seus valores. (ROJO,2012, p. 30).  

 

Como implicação, o conceito de multiletramentos faz emergir dois tipos específicos de 

multiplicidade: “multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de 

constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica” (ROJO, 2012, p. 

13).  Nesse sentido, a autora ressalta a necessidade de diferenciar multiletramentos dos 

letramentos múltiplos, uma vez que estes apenas apontam para a multiplicidade e variedade 

das práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades, enquanto aqueles consideram a 

variedade cultural presente nos dias atuais e a variedade de sistemas semióticos presentes nos 

textos que circundam o cotidiano das pessoas.  

Por conseguinte, já não é suficiente um único conceito de cultura, basta estar atento ao 

conjunto de textos híbridos de diferentes letramentos, sejam vernáculos ou dominantes, de 

diferentes campos, quer sejam populares ou eruditos, caracterizados por escolhas pessoais e 

políticas. Da mesma forma, não é suficiente uma leitura superficial, que não reconheça os 

significados socioculturais relacionados ao contexto, no qual os textos estão inseridos. Para 

Lemke (2010): 

letramentos são legiões. Cada um deles consiste em um conjunto de práticas sociais 

interdependentes que interligam pessoas, objetos midiáticos e estratégias de 

construção de significado [...] Cada um deles é parte integral de uma cultura e de 

suas subculturas. Cada um tem um papel em manter e transformar a sociedade, 

porque os letramentos produzem ligações essenciais entre significados e fazeres. 

(LEMKE, 2010, p. 458).10 

 

 

Em consonância a esse pensamento, Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que os 

modos semióticos presentes nos textos são moldados tanto pelas características e 

                                                 
10 Traduzido por Clara Dornelles, UNIPAMPA/RS, 2010. 
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potencialidades intrínsecas do meio, quanto pelas exigências, histórias e valores das 

sociedades e suas culturas.   

No que se refere à semiose dos textos, ela é evidente nos diversos gêneros de circulação 

social, compostos por linguagem verbal na modalidade escrita, impressa ou em áudio, 

diagramações, imagens estáticas ou em vídeos.  Dessa forma, são requeridas novas práticas de 

“produção” e “de análise crítica como receptor” (ROJO, 2012, p. 21), o que reforça o 

argumento de que um indivíduo multiletrado deve ser capaz de analisar de forma crítica textos 

e contextos.  

Em outras palavras, são necessários novos e multiletramentos numa perspectiva social 

crítica para a formação dos sujeitos em relação ao uso da linguagem. Morrell (2002, apud 

Oliveira, 2006) define o letramento crítico como sendo: 

 

a habilidade não somente de ler e escrever, mas também de avaliar textos a fim de 

entender a relação entre poder e dominação que subjaz e inspira esses textos [...]. A 

pessoa criticamente letrada pode entender o significado socialmente construído 

embutido nos textos, como também os contextos político e econômico nos quais os 

textos estão inseridos. Em última instância, o letramento crítico pode levar a uma 

visão de mundo emancipadora e até uma ação transformadora. (MORRELL, 2002 

apud OLIVEIRA, 2006, p. 20). 

 

 

 Para Oliveira (2006), embora os jovens façam uso intensivo da imagem fora do 

ambiente escolar, seja através de jogos, publicidade e entretenimento, ainda é incipiente a 

sistematização do uso no currículo escolar. Para a escola e até mesmo para os próprios alunos, 

o conceito tradicional de texto linear ainda é dominante, colocando em segundo plano a 

imagem. O status secundário atribuído à imagem faz com que os alunos a percebam apenas 

como ilustração do texto, contradizendo o pensamento de Krees e van Leeuwen (2006, p. 15) 

ao defenderem a análise dos “objetos visuais”, por acreditarem que também articulam 

posições ideológicas de tipos complexos e potentes, e que, por isso, também devem ser 

abordados do ponto de vista da crítica social.  

 Acredita-se, portanto, que analisar a comunicação visual é, ou deveria ser, uma parte 

importante das disciplinas curriculares, a fim de desenvolver o letramento crítico dos 

estudantes. Nessa perspectiva, não há como desassociar o letramento multimodal do 

letramento crítico, e introduzi-los em sala de aula é uma necessidade. Sobre isso, Street 

(2014) chama a atenção para o papel do professor como facilitador do processo crítico dos 

estudantes: 
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Em contraste com o argumento de que os aprendizes não estão “prontos” para essa 

interpretação crítica enquanto não atingem estágios ou níveis mais altos, eu 

afirmaria que os professores têm a obrigação social de fazê-lo. Isso só é possível 

com a premissa de que professores habilidosos podem facilitar perspectivas críticas 

em linguagem apropriada e formas comunicativas com a mesma rapidez com que os 

tradicionalistas conseguem ensinar gêneros, níveis, conteúdos e habilidades dentro 

de um conceito conservador de letramento. (STREET, 2014, p. 155). 

  

 No entanto, é possível que professores ainda estejam distantes dessa realidade, seja por 

desinteresse ou por desconhecimento de práticas que os auxiliem para essa discussão, ou, por 

falta de políticas e programas de formação básica e continuada que abordem esses aspectos. 

Isso traz implicações para a pedagogia. No intuito de auxiliar nessas práticas, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais preconizam que um dos objetivos do ensino e da aprendizagem da 

Língua Portuguesa é “analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, 

desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos” (BRASIL, 1998, p. 33). Para isso, os 

estudantes devem ser capazes de:  i) contrapor sua interpretação da realidade a diferentes 

opiniões; ii) inferir as possíveis intenções do autor marcadas no texto; iii) identificar 

referências intertextuais presentes no texto; iv) perceber os processos de convencimento 

utilizados para atuar sobre o interlocutor/leitor; v) identificar e repensar juízos de valor, tanto 

socioideológicos (preconceituosos ou não) quanto históricos culturais associados à linguagem 

e à língua; vi) reafirmar sua identidade pessoal e social.  

 Sobre a escolha dos textos para o ensino da língua, os PCN orientam para que sejam 

selecionados os de relevância social, ou seja, textos de maior circulação e que permitam a 

reflexão. Devido à impossibilidade de se trabalhar na escola a totalidade dos textos de uso 

público, devem ser priorizados os gêneros que, entre outras especificidades, atendam às 

exigências de interlocução, promovam o exercício da reflexão crítica, condição fundamental 

para o exercício da cidadania. De acordo com o documento: 

 

Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, 

podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais 

elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, 

ou seja, os mais vitais para a plena participação numa sociedade letrada. (BRASIL, 

1998, p. 24). 

 

 Sob essa mesma ótica, o documento sugere o trabalho com textos que abordem temas 

transversais, como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, pois demandam capacidade de 

análise crítica e reflexiva sobre valores e concepções presentes na sociedade. Silva (2009, 

p.28) adverte que a ausência de prática de leitura crítica na escola pode significar um 
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“congelamento da capacidade crítica” por não se oportunizar espaços para que se possa 

colocá-la em uso, e acrescenta: 

 
As competências de leitura crítica não aparecem automaticamente: precisam ser 

ensinadas, incentivadas e dinamizadas pelas escolas para que os estudantes, desde as 

séries iniciais, desenvolvam atitudes de questionamento perante os materiais 

escritos. Uma democracia, no fundo, assinala a possibilidade de convivência com 

diferentes pontos de vista, com diferentes convicções. Daí que, sem criticidade e 

sem espaço para a prática da criticidade, fica impossível analisar os pontos de vista e 

as convicções em circulação para que o leitor-cidadão possa defendê-los ou 

questioná-los ou então desenvolver outros mais viáveis e objetivos. (SILVA, 2009, 

p.28).    

 

 Na visão do autor, é necessário que o espaço escolar contribua com estratégias que 

conduzam o aluno à reflexão e à discussão de temas importantes no interior e fora do 

ambiente escolar. Da mesma forma, é imprescindível que o processo de leitura não se resuma 

a atividades de decodificação de textos, mas que os alunos sejam levados a questionar sobre o 

que leem, a ponto de provocar mudanças de seus pensamentos e de suas atitudes.  Isso é 

tornar a leitura significativa.  

Nesse sentido, é necessário realinhar a ação pedagógica, ainda voltada para formas 

padrões de ensino da língua escrita e falada, e adaptá-la aos cenários culturalmente e 

linguisticamente diversos contidos em textos multimodais que mobilizam ideias, crenças e 

ideologias. Silva (2016) atenta para a não neutralidade dos textos multimodais, assim como 

também não poderá ser neutra a prática do professor. Por conseguinte, os alunos precisam ser 

desafiados a refletir, a indagar e a entender a sociedade em que vivem.   

Nesse contexto, o que se almeja é um currículo que contemple meios para se falar sobre 

novas formas de alfabetização de textos visuais, sobre o que fazemos quando lemos e 

produzimos imagens. A esse respeito, Lemke (2010) adverte que: 

  

devemos ajudar os alunos a compreenderem exatamente como ler o texto de forma 

diferente e interpretar a imagem de forma diferente, em função da presença um do 

outro. Nós precisamos até mesmo compreender como é que sabemos qual texto é 

relevante para a interpretação de qual imagem e vice-versa. Tudo isto requer, ao 

menos para professores e especialistas da mídia, uma compreensão útil de semiótica 

multimidiática. (LEMKE, 2010, p. 462). 

 

 

 O pensamento do autor remete a uma prática de leitura capaz de conciliar o texto e a 

imagem, à necessidade de apresentar ao aluno textos verbais que possam fazê-lo compreender 

textos não verbais e vice-versa. Nessa perspectiva, é preciso considerar a intertextualidade 

presente nos textos. Bakhtin (1986, p. 162), ao se referir ao contato dialógico entre textos, 
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afirma que “o texto só ganha vida em contato com outro texto”. Com base nesse pressuposto, 

é possível afirmar que não existe texto que não seja resultado de relações intertextuais, quer 

para a sua produção, quer para a compreensão.  Em Koch, Bentes e Magalhães (2007), a 

intertextualidade se dá em razão da necessária presença do outro no que dizemos ou ouvimos. 

Essa acepção do fenômeno intertextual é explicitada na seguinte definição de texto:  

 

Todo texto é, portanto, um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical de 

seu interior com o seu exterior. Dele fazem parte outros textos que lhe dão origem, 

que o predeterminam, com os quais dialoga, que ele retoma, a que alude ou aos 

quais se opõe. (KOCH; BENTES; MAGALHÃES, 2007, p.16). 

 

  

 Em razão das relações entre os textos, as autoras propõem um modelo de classificação 

da intertextualidade: intertextualidade em sentido amplo, constitutiva de todo e qualquer 

discurso; intertextualidade em sentido restrito, que ocorre, necessariamente, pela presença de 

um intertexto, quando um texto remete a outro ou a fragmentos de outro anteriormente 

produzido com o qual estabelece relação. Quanto ao tipo de intertextualidade stricto sensu ou 

de sentido restrito, existem quatro especificações, cada qual com características próprias, 

temática, estilística, explícita e implícita. Interessa para esta pesquisa o que as autoras 

classificam como intertextualidade temática e intertextualidade implícita, por serem 

recorrentes nas composições das tiras. 

 A intertextualidade temática ocorre em textos que partilham o mesmo conteúdo 

temático. É possível encontrar esse tipo de intertextualidade em textos literários de um mesmo 

gênero ou mesmo em textos de gêneros e estilos diferentes, em versões distintas de contos e 

lendas, em textos científicos que pertencem a uma mesma área do saber ou que partilham de 

uma mesma corrente de pensamento, em matéria da mídia em geral, em jornais que veiculam 

o mesmo assunto durante certo período. As tiras estão comumente relacionadas aos fatos 

importantes divulgados pela imprensa. 

 No caso da intertextualidade implícita, não há menção explícita da fonte ou do texto de 

origem. Isso ocorre com o propósito de seguir a orientação argumentativa ou contraditar essa 

argumentação, de ridicularizá-la, de colocá-la em questão. Nesse tipo de intertextualidade, em 

que não há citação do texto fonte, é imprescindível o reconhecimento do intertexto por parte 

do leitor. Através de sua memória discursiva, o leitor precisa reconhecer o intertexto, pela 

ativação do texto de origem, para que a construção do sentido não seja prejudicada, salvo no 

caso de plágio, um tipo particular de intertextualidade implícita em que a recuperação do 

intertexto e de sua fonte são indesejáveis. 
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Não são raros os casos em que, para a compreensão da tira, seja necessário que o leitor 

tenha conhecimento sobre o fato que motivou sua produção. Sem que haja o diálogo entre 

textos, dificilmente o leitor alcança uma compreensão plausível do que se intencionou 

transmitir, daí a necessidade de relacionar textos. 

 

2.3 TIRA: UM GÊNERO MULTIMODAL NO ENSINO 

 

 A multimodalidade presente nos textos torna necessária a compreensão da relação 

palavra-imagem. Nesse sentido, Vergueiro (2012, p. 31) defende a importância de uma 

“alfabetização necessária” para a linguagem específica dos quadrinhos. Segundo o autor, ao 

longo dos anos, os produtores de histórias em quadrinhos desenvolveram e aplicaram 

elementos que tornaram específica a linguagem do gênero, de forma que, alguns elementos da 

mensagem são passados pelo texto verbal, outros têm no desenho a sua fonte de transmissão, 

porém, a grande maioria das mensagens dos quadrinhos é percebida através da interação entre 

os dois códigos. 

2.3.1 Elementos verbais e não verbais na composição da tira  

 

 A tira é um tipo de História em Quadrinhos (HQs) que agrega elementos de ordem 

verbal e visual. O gênero HQs se assemelha a outros que também são considerados 

quadrinhos, como a charge, o cartum e a tira, propriamente dita. A dificuldade em diferenciá-

los deve-se ao fato de esses gêneros apresentarem elementos textuais bastante semelhantes: o 

uso dos códigos verbais e visuais; a composição de uma sequência narrativa, com 

personagem, tempo, espaço; as representações de fala através dos balões. Para Ramos (2017), 

nenhum desses gêneros, embora autônomos, deixa de ser quadrinhos.  

 Com o intuito de resolver essa problemática, o autor recorre à definição de 

Maingueneau (2013) que usa o termo hipergênero para conceituar gêneros que enquadram 

outros que se constroem por semelhança mais ou menos acentuada com uma organização 

textual que lhe serve de modelo.  Apoiado nesta definição, Ramos (2009, p. 63) utiliza a 

metáfora do “guarda-chuva” que agrega vários gêneros, para se referir aos quadrinhos. Sob 

essa perspectiva, pode-se dizer que a tira, o cartum e a charge tiveram origem nas HQs, e que 

essas características, relativamente estáveis, levam o leitor a reconhecer uma história em 

quadrinhos em todos eles. 
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 A tira é o gênero que mais se assemelha ao gênero história em quadrinhos, propriamente 

dito. Ainda assim, para Ramos (2017), não há dificuldade de identificação de uma tira, pois, 

pelas suas especificidades, facilmente o leitor reconhece o conteúdo narrativo desse gênero. 

Na definição do autor: 

tira é um formato utilizado para veiculação de história 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 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). 

 
 

 Durante o século XX, os principais meios de divulgação das tiras foram os jornais, as 

revistas e os livros.  Atualmente, são variados os formatos das tiras, especialmente com o uso 

dos meios digitais. Inicialmente, as páginas virtuais tendiam a reproduzir o formato adotado 

nos jornais: horizontal e retangular. Os ambientes digitais propiciaram aos autores maior 

liberdade quanto ao espaço, tornando mais maleável esse recurso, o que não era possível nas 

publicações impressas nos jornais. “O molde utilizado para a tira varia muito em razão do 

suporte e da mídia na qual ela for veiculada” (RAMOS, idem, p. 12). A fim de sistematizar os 

formatos, o autor os agrupa em seis categorias: tiras tradicionais ou simplesmente tiras; tiras 

duplas ou de dois andares; tiras triplas ou de três andares; tiras longas; tiras adaptadas; 

tiras experimentais. O primeiro caso é o mais popular e o que tem pautado a definição de 

tiras nos dicionários. 

Para Vergueiro (2012), a menor unidade narrativa é o quadrinho ou vinheta. Embora 

já sejam comuns tiras verticais, ainda prevalece, nas produções brasileiras, a disposição na 

faixa horizontal, onde se lê sempre da esquerda para direita, de cima para baixo quando 

composta por mais de um andar. Não há, porém, uma regra para a quantidade de quadrinhos 

necessários a fim de se configurar uma tira.  

A tira longa é composta por vários quadrinhos e andares. O termo “andar” é uma 

analogia a mesma explicação usada para os prédios. Dessa forma, um andar somado a outro 

teria um espaço dobrado, conforme o modelo a seguir (Fig. 2): 



38 

 

 

Figura 2 – Tira de dois andares 

 

Fonte: Facebook Armandinho11 

 

  Em algumas produções, como na tira Armandinho (Fig. 02), os balões não aparecem. 

As falas são livres dentro dos quadrinhos, e o rabicho é representado apenas por um traço 

desenhado na direção do personagem, possivelmente para retratar um maior dinamismo nos 

diálogos, atendendo a uma exigência do leitor moderno. Porém, na maioria das tiras, os textos 

verbais, que representam a comunicação dos personagens, aparecem envoltos por uma linha 

circular, ligada por um prolongamento chamado rabicho, próximo à cabeça de quem a fala é 

expressa.  A impressão que o leitor cria em sua mente de ouvir a fala nos desenhos acontece 

por meio dos balões. “Isso acontece porque, principalmente pelo balão, as histórias em 

quadrinho se transformam em um verdadeiro híbrido de imagens e textos, que não podem 

mais ser separados. O balão é a intersecção entre imagem e palavra” (VERGUEIRO, 2012, p. 

54).  

 O balão foi primeiramente usado em uma história da personagem The Yellow Kid, nos 

Estados Unidos, no final do século XIX, e passou a ser utilizado regularmente nas produções 

que sucederam. Os formatos representam códigos que, na linguagem dos quadrinhos, ganham 

sentido próprio, conforme o contexto situacional. Assim, é possível identificar, através dos 

balões, não somente a fala, mas o pensamento e as expressões comportamentais ou de estado 

do personagem.  

 Para Xavier (2017), um dos mecanismos utilizados nos quadrinhos para aproximá-lo, ao 

máximo, da realidade é a reprodução da língua falada. Porém, é nas imagens que se encontra a 

ação. A história será contada ao leitor através delas. Nas narrativas verbais, por meio do 

                                                 
11 Disponível em:< https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 31 ago. 2017, acesso em ago. 

2018. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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narrador que conduz as sequências narrativas e descritivas, o leitor projeta representações 

mentais do que lê, pelas lembranças das experiências armazenadas em sua memória. Nas 

narrativas verbo-visuais, as imagens são visualmente fornecidas por um narrador que projeta, 

a partir de uma construção objetiva, uma construção subjetiva do mundo.   Cabe ao leitor 

compreender, por meio de representações, aspectos como o tempo em que se passa a 

narrativa, o espaço, os movimentos, as emoções e as informações implícitas. 

Os planos e os ângulos de visão representam a forma como as imagens são 

apresentadas, conforme a relevância que se queira dar à cena. Assim, é possível aproximar a 

imagem, possibilitando um foco maior do personagem ou de determinado objeto que se 

pretenda realçar, ou distanciar, a fim de abranger tanto a figura humana como o cenário que a 

envolve, conforme acontece na fotografia e no cinema. Vergueiro (2012) aponta os diversos 

planos utilizados nos quadrinhos:  

• plano geral, que abrange todo o cenário;  

• plano de conjunto, onde se representa a figura humana, mas não se pode observar 

tantos detalhes do espaço;   

• plano aproximado, que representa apenas a parte superior da figura humana;  

• plano americano, que retrata a figura humana a partir da altura dos joelhos;  

• primeiro plano, cujo enquadramento limita-se à altura dos ombros;  

• plano de detalhe que centraliza parte da figura humana ou de um objeto, a fim de 

realça-los. 

O autor, porém, explica que não há uniformidade quanto à utilização dos planos, bem 

como quanto aos ângulos de visão. A opção por alterar o uso de um ou de outro pode 

acontecer quando o intuito é tornar a leitura mais dinâmica e atrativa.  

O que há, no entanto, é uma pluralidade de nomes para se referir ao gênero: tira 

cômica, tira humorística, tira cômica seriada, tira jornalística, tirinha cômica, ou 

simplesmente tirinha12. Para Ramos (2017), a distinção de terminologia tem a ver com o 

enfoque que se intenciona. Sobre isso, afirma que: 

 

as maiores divergências em relação aos vários nomes se encontram nos 

complementos utilizados. Parece haver uma necessidade de detalhamento do objeto 

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

produção, a depender do olhar que se dê a ela. Se o foco estiver nos elementos 

humorísticos, opta-se pelos termos cômica, de humor, além da já citada humorística. 

                                                 
12 Tirinha é a outra forma como são conhecidas as tiras, e como geralmente aparecem nos materiais didáticos. 

Nesta pesquisa, adotou-se o termo tira, para se referir ao gênero. 
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Se o olhar for na linguagem utilizada, quadrinhos ou em quadrinhos. Caso o 

interesse esteja no local de veiculação, jornalística, de jornal ou diária (posto que 

tende a circular todos os dias). (RAMOS, 2017, p. 40). 

 

 

O termo tira cômica é o mais comum por ser o humor a marca central das tiras. Trata-

se da tradução de comic strips, expressão importada dos Estados Unidos junto com as 

primeiras produções. Assim como ocorre nas piadas, há na tira a quebra de expectativa do 

leitor no final da história. A situação inesperada que surpreende o leitor é a estratégia que leva 

ao humor.  

Devido a isso, muitos a caracterizam como gênero humorístico, e as tiras cômicas 

costumam ser vistas como a única forma existente de tira. Essa afirmação pode ser observada, 

por exemplo, ao considerar o tratamento dado a ela no livro didático do ensino fundamental: 

 

Figura 3 – Exemplo de abordagem dada à tira no livro didático 

 

Fonte: Livro didático do 6º ano13 

 

 Não há no livro, referente à tira (Fig. 3), nenhuma orientação sobre a análise dos 

elementos do texto, a não ser a expressão “Divirta-se”. A intenção em explorar apenas o 

caráter humorístico do gênero pode ser indício de alheamento quanto às possibilidades 

interpretativas que a tira oferece.  

Outro sentido possível é enxergar nas tiras “um produto de conteúdo 

predominantemente infantil e, por isso inofensivo” (RAMOS, 2017, p. 49). Essa também seria 

uma das razões para o uso do termo tirinha para nomear o gênero.  

Ao retomar o texto (Fig. 3), percebe-se uma crítica à dependência quanto ao uso da 

internet. No diálogo entre os personagens, um deles relata o fato de estar sem tomar banho e 

sem falar com a mãe há uma semana. Essas informações não despertam no outro personagem 

                                                 
13 CEREJA, Wiliam Roberto, MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens. 9ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 
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nenhum comentário relevante, a não ser “hum” e “uhum”, expressões geralmente usadas 

apenas para manter uma conversa, para que o outro saiba que está sendo ouvido, mas que 

pode também denotar indiferença em relação ao assunto. O mesmo não ocorre quando o 

personagem afirma estar há uma semana sem usar a internet. A isso, o outro considera um 

estado de loucura. A imagem das joaninhas reforça o tom “inofensivo” e faz com que a tira 

seja associada ao público infantil, o que pode levar ao que Ramos (idem, p. 47) chama de 

“olhar ingênuo” sobre o conteúdo por ela veiculado. Conforme à orientação, Divirta-se, um 

leitor de 6º ano é levado a perceber que a tira é engraçada, mas, dificilmente, alcançará a 

criticidade presente no gênero, por falta de orientações no material didático. 

 Para Aragão (2009), o caráter humorístico dos gêneros contribui para o interesse do 

leitor.  Ao analisar a charge, outro gênero quadrinístico, a autora defende a ideia de que o 

humor propicia leveza a textos que apresentam imagens, porém, ressalta que a propriedade 

humorística não torna sutil a crítica presente nesses textos. Nessa perspectiva, faz-se 

necessária a identificação dos mecanismos que associam o verbal e o não verbal, para gerar o 

humor e a crítica. Esse conhecimento não será atingido caso haja uma leitura apenas 

superficial do texto, sem que seja ativado o conhecimento prévio do leitor para interpretar o 

que dizem as entrelinhas.   

 Ramos (2017, p. 179) afirma que um texto deixou de ser voltado apenas para seus 

aspectos verbais. Por agregar os elementos verbais escritos e as imagens, faz-se necessária 

uma atividade de interação entre texto, autor e leitor. Enquanto o autor constrói uma narrativa, 

na expectativa de que seja compreendida, ao leitor cabe a tarefa de reconstruir as informações, 

e, para isso, “deve acionar conhecimentos prévios e contextuais”.   

É importante ressaltar que o fato de uma tira apresentar como personagem principal 

uma criança, ou um animal, como é comum, não faz com seja um texto exclusivo para o 

público infantil. As tiras da Mafalda são um bom exemplo disso. A menina contestadora, 

preocupada com os problemas do mundo, é a protagonista de uma das tiras bastante usada no 

ensino, porém, pode-se observar que, se não houver uma leitura prévia do professor para a 

seleção do texto e a contextualização da leitura, muitos desses textos se tornam inapropriados 

para as séries iniciais. Nesse sentido, Ramos (2017) ressalta a importância do conhecimento 

prévio dos personagens a respeito de suas características para a compreensão da mensagem. 

Acrescenta ainda que:  

 
há tiras produzidas para diferentes públicos, de faixas etárias igualmente diferentes, 

e deve haver um critério mínimo no processo de escolha das histórias a serem 
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utilizadas. A tarefa de seleção das tiras a serem trabalhadas no ensino é de uma 

responsabilidade muito grande. Requer minimamente leitura da história, adequação 

à faixa etária do aluno, conhecimento de seu contexto de circulação e informações 

de quem a criou. (RAMOS, 2017, p. 190). 

 

 

 Nesse sentido, é necessário registrar que há tiras para diferentes idades. Por essa razão, 

devem ser selecionadas com atenção. Existem produções para crianças, jovens, adultos, e há 

tiras que são plurais, para todas as idades. 

 

2.3.2 O uso didático das tiras 

 

 A inclusão dos quadrinhos no ambiente educacional começou de forma tímida. A 

leitura desse gênero textual, por muito tempo, foi marginalizada pela escola. Pais e 

professores acreditavam que as narrativas fantasiosas das páginas coloridas poderiam afastar 

as crianças e os jovens de leituras “mais profundas, desviando-os assim de um 

amadurecimento sadio e responsável” (VERGUEIRO, 2012, p. 08). Segundo o autor, a 

popularidade dos quadrinhos, devido à sua produção, divulgação e comercialização em grande 

escala, pode ter sido a razão para que desconfiassem dos efeitos que eles poderiam provocar 

em seus leitores. Por possuírem objetivos comerciais, os adultos não acreditavam que os 

quadrinhos contribuíssem para o aprimoramento cultural e moral dos jovens.  

O pensamento do autor contradiz essa primeira opinião sobre a utilização dos 

quadrinhos na escola, e defende seu uso pelos seguintes motivos, aqui resumidos: 

i) os estudantes querem ler os quadrinhos – as QHs fazem parte do cotidiano das crianças 

há várias décadas. Assim, não há rejeição por parte dos estudantes, quando levadas para a sala 

de aula.  Do contrário, aumentam a motivação para uma participação mais ativa, aguça a 

curiosidade e desafia o senso crítico. Além disso, é possível uma identificação dos estudantes 

com os personagens dos quadrinhos, ícones da cultura de massa; 

ii) palavras e imagens, juntos, ensinam de forma mais eficiente – a interligação do texto 

com a imagem presente nas HQs cria um novo nível de comunicação e amplia a compreensão 

dos conceitos desses códigos de forma dinâmica e complementar, o que não aconteceria se 

estudados isoladamente; 

iii) existe um alto nível de informação nos quadrinhos – os quadrinhos versam sobre os 

mais diferentes temas, sendo facilmente aplicáveis a qualquer área. As histórias oferecem um 

variado leque de informações que, a depender do interesse e dos alunos, geram discussões em 
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sala de aula e, muitas vezes, dispensam demoradas e tediosas explicações por parte dos 

professores; 

iv) as possibilidades de comunicação são enriquecidas pela familiaridade com as 

histórias em quadrinhos – o uso didático dos quadrinhos possibilita a ampliação dos meios 

de comunicação do estudante, ao incorporar a linguagem gráfica às linguagens oral e escrita, 

que normalmente utiliza;  

v)  os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito de leitura – a familiaridade com 

a leitura de HQs possibilita que muitos estudantes se abram ao benefício da leitura, superando 

a dificuldade de concentração nas leituras com finalidades de estudo; 

vi) os quadrinhos enriquecem o vocabulário dos estudantes – a linguagem de fácil 

entendimento, com muitas expressões que fazem parte do cotidiano dos alunos, por vezes, 

introduzem palavras novas e amplia o vocabulário, quase que de forma despercebida por eles; 

vii) o caráter elíptico da linguagem quadrinhística obriga o leitor a pensar e a imaginar 

– a constituição de uma história em quadrinhos em linguagem fixa implica uma seleção de 

momentos-chave para a representação gráfica. Ao exercitar o pensamento, completando em 

sua mente os momentos que não foram expressos, os estudantes ativam o pensamento lógico. 

Outro benefício é o estímulo à compreensão e síntese das mensagens, o que ocorre quando é 

solicitada pelo professor a representação gráfica de uma história fornecida na linguagem 

escrita; 

viii) os quadrinhos têm um caráter globalizador – o caráter globalizador possibilita que 

temáticas abordadas no mundo inteiro possam ser compreendidas por qualquer estudante. 

Além disso, possibilita a integração entre as diferentes áreas do conhecimento, favorecendo 

na escola um trabalho interdisciplinar e com diferentes habilidades interpretativas (visuais e 

verbais). 

ix) os quadrinhos podem ser utilizados em qualquer nível escolar e com qualquer tema – 

a variedade de títulos, temas e histórias existentes permite ao professor a identificação de 

matérias apropriadas para a sua classe de alunos, sejam de qualquer nível ou faixa etária, a 

depender do assunto que deseje desenvolver com a turma (VERGUEIRO, 2012, p. 21-25). 

Recentemente, no Brasil, os órgãos oficiais de educação passaram a reconhecer a 

importância da inserção das HQs no currículo escolar. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998, p. 54), a tira aparece como sendo um dos “gêneros privilegiados para a prática de 

escuta e leitura de textos” no ensino fundamental II. Após a indicação, o documento segue 

com as orientações sobre os conteúdos a serem desenvolvidos nas práticas de leitura e 
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produção desses gêneros. Para o interesse desta pesquisa, destacam-se os seguintes 

procedimentos: 

 

• articulação entre conhecimentos prévios e informações textuais, inclusive as que 

dependem de pressuposições e inferências (semânticas, pragmáticas) autorizadas 

pelo texto, para dar conta de ambigüidades, ironias e expressões figuradas, opiniões 

e valores implícitos, bem como das intenções do autor; 

• estabelecimento de relações entre os diversos segmentos do próprio texto, entre o 

texto e outros textos diretamente implicados pelo primeiro, a partir de informações 

adicionais oferecidas pelo professor ou conseqüentes da história de leitura do 

sujeito; [...]   

• estabelecimentos das relações necessárias entre o texto e outros textos e recursos 

de natureza suplementar que o acompanham (gráficos, tabelas, desenhos, fotos, 

boxes) no processo de compreensão e interpretação do texto; 

• levantamento e análise de indicadores lingüísticos e extralingüísticos presentes 

no texto para identificar as várias vozes do discurso e o ponto de vista que determina 

o tratamento dado ao conteúdo, com a finalidade de: 

• confrontá-lo com o de outros textos; 

• confrontá-lo com outras opiniões; 

• posicionar-se criticamente diante dele (BRASIL, 1998, p. 56-57). 

 

Ramos (2017) justifica a indicação da tira nos documentos oficiais, bem como sua 

presença em livros didáticos, apostilas e vestibulares devido à quantidade de informação que 

reúne, apesar de seu tamanho tendencialmente curto. Nos livros didáticos, por critérios de 

seleção adotados pelo Plano Nacional do Livro Didático (2015), os autores procuram adaptar 

o conteúdo às determinações do edital que sinalizam para o uso dos quadrinhos: 

 

• contemplar significativamente as formas de expressão e os gêneros mais 

estreitamente associados às culturas juvenis;  

• abordar efetivamente os modos de ler e de escrever característicos dos textos 

multimodais e dos hipertextos, promovendo os diferentes letramentos envolvidos em 

sua leitura e produção;  

• considerar as relações que se estabelecem entre a linguagem verbal e outras 

linguagens, no processo de construção dos sentidos de um texto;  

• estabelecer relações pertinentes entre a língua (oral e escrita), diferentes 

linguagens não verbais e artes (PNDL 2015, apud RAMOS, 2017, p. 175). 

 

  

Embora haja menções a tiras e aos quadrinhos nos documentos oficiais de ensino, isso 

não garante que ocorra o uso produtivo desses gêneros. É necessária a articulação da tira a 

uma proposta didática clara e que use o conteúdo e os recursos presentes nela, elementos 

verbais e visuais, a fim de tornar o estudo do gênero mais atraente e coerente com o mundo 

multimodal em que se vive.  

Sob essa premissa, considera-se que os pressupostos da Gramática do Design Visual 

oferecem base para uma aprendizagem significativa, conforme discussão no capítulo que 

segue.       
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3 A COMPREENSÃO DA IMAGEM PELA GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL 

 

 

 

 

 
Alexandre Beck14 

 

Assim como todos os modos semióticos, o modo visual utiliza requisitos 

representacionais que funcionam como um sistema completo de comunicação. A fim de 

explicar essas representações e suplantar os desafios de se analisar sistematicamente textos 

visuais e outros códigos semióticos, Kress e van Leeuwen15 criam a Gramática do Design 

Visual, uma das contribuições mais importantes para análise de estruturas que compõem os 

textos visuais. Sobre essa premissa: 

 

o trabalho de Kress e van Leeuwen (1996) em Semiótica Visual parte do 

pressuposto de que, assim como a linguagem verbal, a linguagem visual é dotada de 

uma sintaxe própria, na qual elementos se organizam em estruturas visuais para 

comunicar um todo coerente. Essas estruturas podem incluir pessoas, lugares ou 

objetos inanimados na forma de participantes representados, e podem estar 

organizadas em diferentes níveis de complexidade  (ALMEIDA, 2009, p. 176). 

  

Nesse sentido, as imagens possuem elementos internos que se combinam para 

comunicar e expressar significado. Como no texto verbal, também as imagens possuem 

estruturas gramaticais que “codificam interpretações da realidade e relações 

sociointeracionais” (ALMEIDA, 2009, p. 174). Embora com características semelhantes, 

Kress e van Leeuwen (2006) enfatizam que o campo da comunicação visual se desenvolveu 

mais livre do que o da linguagem verbal, no sentido de que suas formas são largamente 

influenciadas pela mídia global. Para os autores, não há um sistema normativo para a 

produção e leitura das imagens, o que contribuiu para a ausência de ferramentas mais precisas 

para uma análise de textos visuais. 

                                                 
14 Disponível em:< https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 20 set. 2018, acesso em dez. 

2018. 
15 A Gramática do Design Visual foi elaborada em 1996, pelos professores doutores Gunther Kress, do 

Departamento de Aprendizagem, Currículo e Comunicação da Universidade de Londres, Inglaterra, e Theo van 

Leeuwen, decano da Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais, da Universidade de Tecnologia, em Sydney, 

na Austrália (ALMEIDA, 2009, p. 174). 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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Todavia pareça ser um conjunto de regras e normas formais e, de certa forma, limitarem 

a liberdade até então presente nas análises visuais, o diferencial da Gramática do Design 

Visual (GDV) está em atribuir um olhar mais pragmático à descrição estética das imagens, de 

modo a apreender os significados das estruturas composicionais, bem como o modo de 

produção dessas imagens por seus produtores.  Em suma, a gramática visual:   

 

ajuda a desmistificar uma percepção generalizada das imagens enquanto meios de 

entretenimento desprovidos de significados ideológicos, ao propor investigá-las a 

partir da perspectiva crítico-social, na qual os elementos composicionais de uma 

determinada estrutura visual se correlacionam para comunicar significados política e 

socialmente embasados (ALMEIDA, 2009, p. 178). 

 

À semelhança do que se realiza na língua através de palavras, verbos e preposições, o 

texto visual se concretiza por vetores, contrastes e planos de imagem. Porém, nem todos os 

significados produzidos verbalmente podem ser realizados visualmente e vice-versa, uma vez 

tratar-se de modos que possuem significados próprios.  Kress e van Leeuwen (2006) atentam 

para uma diferença entre a gramática visual e as demais gramáticas, a normativa, por 

exemplo. Embora tratem das estruturas, verbal ou visual, cada uma a seu modo, para os 

autores, as estruturas visuais não apenas reproduzem a realidade, como também atendem aos 

interesses das instituições sociais em que as imagens são construídas e lidas.      

Com isso, atribuem um efeito ideológico às imagens, pois entendem que as escolhas 

léxico-gramaticais de um texto estão relacionadas ao contexto cultural e situacional em que 

esse texto está inserido. Dessa forma, a GDV toma como referência as dimensões contextuais 

para explicar dados em nível macroanalítico. Assim, a discussão dos dados extrapola o nível 

microtextual para explorar a esfera macrotextual, ao considerar os significados socioculturais.  

 Propondo uma análise de natureza funcionalista, Kress e van Leeuwen (2006, p. 41) 

adotam a noção teórica de “metafunção”, da Gramática Sistêmica Funcional, de Halliday 

(1994), aplicada aos textos verbais. Defendem que, da mesma forma que a linguagem verbal 

pode ser analisada à luz das teorias sistêmico-funcionais, o visual segue o mesmo propósito 

comunicativo.  

Para os autores da GDV, as categorias, postuladas por Halliday (1994) se aplicam a 

todos os modos semióticos, e não somente aos específicos para fala ou escrita. São elas: i) a 

metafunção ideacional, que corresponde à capacidade dos modos semióticos representarem 

aspectos do mundo, objetos e suas relações em um mundo fora do sistema representacional; 

ii) a metafunção interpessoal, que diz respeito à interação entre o produtor de um sinal e o 
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receptor/reprodutor desse sinal. Sob o ponto de vista da função interpessoal, qualquer modo 

deve ser capaz de representar uma relação social particular entre o produtor, o espectador e o 

objeto representado; iii) a metafunção textual, que equivale à capacidade de formar textos a 

partir de signos coerentes internamente uns com os outros e externamente com o contexto 

para o qual foram produzidos (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 42-43, tradução da 

autora).  

Correspondentes a essas categorias, os autores propõem as metafunções 

Representacional, Interativa e Composicional, respectivamente. Para a melhor 

compreensão dessas funções, além da Gramática do Design Visual, recorre-se aos estudos de 

Almeida (2009), Brito; Pimenta (2009) e Silva (2016), para o detalhamento dessas estruturas. 

A fim de demonstrar como essas metafunções estão presentes nas tiras em análise, algumas 

categorias detalhadas a seguir serão exemplificadas.  

 

3.1 METAFUNÇÃO REPRESENTACIONAL: O QUE DIZEM AS IMAGENS 

 

Essa categoria é responsável por representar os elementos que compõem a imagem, 

definidos por Kress e van Leeuwen (2006, p. 48) como “participantes representados” (PR)16. 

Para os autores, existem dois tipos: i) participantes interativos: são os interlocutores que 

participam da ação de comunicação, ou seja, quem produz as imagens e quem as visualiza; ii) 

participantes representados: correspondem aos elementos visuais representados nas imagens, 

isto é, pessoas, lugares, objetos que aparecem nas produções. A depender dos participantes 

representados, a função representacional é subdividida em narrativa (dinâmica) ou 

conceitual (estática), conforme discussão a seguir. 

 

3.1.1 Representação narrativa 

 

Tem-se, nesse tipo de representação, o envolvimento dos participantes em ações ou 

eventos. A interação entre os participantes pode acontecer pela presença de um vetor (linha 

ou seta) ou pelo posicionamento dos participantes representados que condicionam o olhar do 

leitor para um determinado ponto da imagem, denominado meta (Fig. 04): 

 

                                                 
16 Abreviação para Participantes Representados adotada daqui em diante.  
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Figura 4 - Representação narrativa com vetor 

 

Fonte: Facebook Armandinho17 

 

A relação entre os elementos representados (ator, vetor e meta) sugere dinamicidade à 

narrativa e, por conseguinte, a interação entre os participantes da imagem, produtor e leitor. A 

tira acima (Fig.4) representa uma narrativa transacional, que se caracteriza pela presença 

de pelo menos dois participantes na ação, sendo um o ator e o outro a meta. É possível 

identificar, no segundo quadrinho, a presença de um vetor, linha pontilhada, que leva o olhar 

do leitor para um determinado ponto da imagem, no caso, para os “patins” ou meta. 

 

Figura 5 - Representação narrativa sem vetor 

 

Fonte: Facebook Armandinho18 

 

Já na imagem acima (Fig. 5), o PR dirige o olhar para a meta (tronco cortado da 

árvore). O olhar do ator em direção ao objeto, no primeiro quadrinho, é reforçado pelo uso da 

expressão “essas coisas”, que aparece no enunciado, e condiciona o leitor a olhar para a 

imagem. Isso torna a narrativa ainda mais dinâmica e interativa para os participantes, uma vez 

que a meta contém o elemento surpresa (o pequeno galho) que só aparece no último 

quadrinho, para dar sentido à tira.  

No caso de uma ação em que o participante volta o seu olhar em direção a alguém ou 

alguma coisa, dá-se o processo de reação. Nesse tipo de representação, o participante é 

                                                 
17 Disponível em:< https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 18 fev. 2015, acesso em ago. 

2018. 
18 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 06 jun. 2018, acesso em ago. 

2018. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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denominado reator e o objeto de seu olhar é chamado de fenômeno. Dessa forma, quando um 

participante olha para alguém ou alguma coisa não identificada na imagem, diz-se tratar de 

uma reação não-transacional. 

Ao atentar para a representação no último quadrinho (Fig. 5), constata-se que houve 

uma mudança de meta. O olhar do participante e a direção para a qual aponta estão fora do 

plano da imagem, impossibilitando ao leitor visualizar a nova meta que, de forma implícita, 

se refere aos “destruidores da natureza”. Ocorre, portanto, uma ação não-transacional, pela 

presença somente do ator, pois a meta não está presente na imagem. 

Em outras representações do tipo transacional, o participante representado dirige o 

olhar diretamente para o leitor que, no caso, passa a ser a meta. Nessa categoria, os 

participantes mantêm uma relação de igualdade.   

Outro tipo de representação narrativa é bidirecional, conforme representado na tira a 

seguir (Fig. 6): 

 

Figura 6 - Representação narrativa bidirecional 

 

Fonte: Facebook Armandinho19 

 

 A representação bidirecional ocorre quando os dois participantes são ao mesmo tempo 

ator e meta. São falantes e ouvintes ao mesmo tempo, como no conhecido “circuito de fala”, 

de Saussure, em que o participante do ato de fala ora é orador, ora é ouvinte (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 66). Os participantes representados estão posicionados um frente ao 

outro e interagem, por isso, são chamados de interatores.  

Os autores, porém, ressaltam que nem sempre essas transações são representadas como 

ocorrendo simultaneamente. Elas podem acontecer por sucessão, como se observa na tira 

(Fig. 6), pela sequência dos quadros e as retomadas de fala pelos participantes. 

 É facilmente reconhecível, nos quadrinhos, o que os autores denominam de 

representação verbal e mental. Os balões, “um tipo especial de vetor” 20, conectam desenhos 

                                                 
19 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 27 dez. 2017, acesso em ago. 

2018. 
20 Tradução da autora para: “a special kind of vector” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 68). 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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de um participante falante (dizente) ou pensador (experienciador) ao conteúdo, que pode ser 

um discurso (enunciado) ou um pensamento (fenômeno), o que Halliday chama de “estrutura 

projetiva” (HALLIDAY, 1985 apud KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 68, tradução da 

autora). Essa característica é específica dos quadrinhos (Fig. 07). 

 

Figura 7 - Representação de ação verbal e mental 

 

Fonte: Facebook Armandinho21 

 

Embora a ausência dos balões seja um estilo do ilustrador da tira Armandinho, é 

possível identificar, nas imagens, o rabicho, em forma de traço, para indicar a fala do ator e, 

no exemplo acima (Fig. 7), o sinal de interrogação como marca do pensamento do 

participante. Em outras tiras, é mais comum o modelo tradicional de balões para indicar fala e 

pensamento. Cabe aqui ressaltar outra característica da tira em análise, qual seja a ilustração 

de uma parte do ator, no caso, as pernas (Fig. 7). Esse recurso torna o participante anônimo ao 

leitor, ou seja, a ação representada acontece para alguém que não pode ser inteiramente visto, 

como se observa no primeiro e terceiro quadros. É o que os autores denominam de eventos.  

 A conversão é outro tipo de ação narrativa representacional. É possível observar essa 

categoria em imagens em que a comunicação é representada em ciclo. O participante 

representado é ator em relação a um participante e meta em relação a outro. A conversão 

pode ser aplicada à interação humana, “e quando isso acontece, a ação (inter) humana é 

representada como se fosse um processo natural”22 (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 69).   

 As representações narrativas também se caracterizam pelas circunstâncias. No caso, 

são importantes o cenário no qual o participante está inserido e as figuras secundárias, 

relacionadas ao uso de objetos ou artefatos que complementam a imagem. As circunstâncias 

são classificadas em três tipos: i) locativas, que situam os participantes em relação ao plano 

de fundo da imagem; ii) de meio, pela presença de objetos/artefatos e ferramentas para 

                                                 
21 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 24 dez. 2017, acesso em ago. 

2018. 
22 Tradução da autora para: “It can also be applied to human (inter)action, and when this happens human 

(inter)action is represented as though it was natural process” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 69).   

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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representar a ação; iii) de acompanhamento, quando um participante de uma estrutura 

narrativa apenas acompanha outros participantes, sem que haja vetores entre eles. 

 

Figura 8 - Representação por circunstância 

 

Fonte: Facebook Armandinho23 

 

 Na imagem acima (Fig. 8), o cenário ilustrado, os artefatos e objetos representados são 

usados para complementar o significado da tira. Os atributos utilizados na ilustração, no caso 

as vestimentas e objetos, ajudam a descrever as características do ator na ação e a situá-lo no 

contexto da narrativa, através da representação locativa e do meio na imagem: uma praia 

poluída pelo lixo jogado na areia. Por isso, Kress e van Leeuwen (2006) consideram o cenário 

de grande importância para a realização da modalidade visual.  

 

3.1.2 Representação conceitual 

 

 Diferentemente das representações narrativas, as conceituais não apresentam uma ação 

entre os participantes, mas uma relação de taxonomia, em que estes aparecem de forma mais 

estática. Segundo Kress e van Leeuwen (2006), nos processos conceituais, pessoas, lugares, 

objetos e seres abstratos são analisados ou classificados. Dessa forma, o processo de 

representação conceitual entre os participantes pode ocorrer de maneira classificacional, 

analítica e simbólica, conforme especificado a seguir:   

i) classificacional: os participantes (pessoas, lugares ou objetos) são organizados de forma 

simétrica, por semelhança ou por pertencer à mesma classe, dentro de uma estrutura visual. É 

possível que os PR obedeçam a uma estrutura taxonômica hierárquica, caso haja uma relação 

de subordinação entre eles (superordinado e subordinado). Essa relação pode ser coberta 

quando a representação de subordinação entre os participantes é implícita, ou evidente se, ao 

                                                 
23 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 02 fev. 2017, acesso em ago. 

2018. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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contrário, a apresentação taxonômica inclui o(s) participante(s) superordinados de forma 

explícita.  

ii)  analítica: o processo analítico ocorre pela relação do participante com o todo ou com a 

parte que ele representa. Pode haver um ou mais participantes, denominados Portadores, que 

se relacionam com seus “Atributos Possuídos” (SILVA, 2016, p. 68). A estrutura visual é 

exaustiva quando a imagem ressalta o todo ou parte do Portador, e inclusiva se os atributos 

possessivos são mostrados, mas grande parte do Portador não aparece. Nesse tipo de 

representação, a classificação está relacionada ao posicionamento e ao tamanho, que pode 

realçar o Portador ou os seus atributos dentro da imagem.    

iii) simbólica: as estruturas simbólicas estão relacionadas à identidade do participante; “são 

sobre o que um participante significa ou é”24 (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 105). 

Nesse processo, a escolha das cores, o tamanho, o posicionamento, o uso da iluminação, 

constituem uma representação simbólica entre o portador e seus atributos possessivos. Os 

autores distinguem dois tipos de processos simbólicos: os atributivos e os sugestivos.  É 

atributivo o processo de representação no qual o atributo do portador é salientado através do 

posicionamento da imagem, tamanho, iluminação, foco, tonalidade, entre outros. No processo 

sugestivo, o significado simbólico advém do próprio portador.   

Embora seja a tira uma narrativa por excelência, o que a difere de uma representação 

conceitual, os processos classificacionais, analíticos e simbólicos são perfeitamente aplicáveis 

à estrutura da tira em análise, à medida que, na representação da imagem, o sentido só pode 

ser compreendido se observados os atributos representados (Fig. 9).  

 

Figura 9- Representação conceitual 

 

Fonte: Facebook Armandinho25 

 

                                                 
24 Tradução da autora para: “are about what a participant means or is” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 

105). 
25 Disponível em: <https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 23 mai. 2017, acesso em ago. 

2018. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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 Na imagem (Fig. 9), são representados mais de um participante, ou portadores, que não 

aparecem em sua integralidade, com exceção da representação das crianças no último quadro.  

Nesse exemplo, especificamente, os atributos (vestimentas, calçados) se destacam como de 

total importância ao sentido da imagem. Pode-se perceber que a identidade dos participantes 

da tira (possivelmente mendigo, policial, político), elemento fundamental para a compreensão 

da mensagem, se constrói por meio desses atributos possessivos (calças e sapatos rasgados, 

botas e fardamento militar, terno), embora grande parte dos portadores (membros superiores) 

não apareça. Sob esse aspecto, tem-se, antes de tudo, uma narrativa transacional com atores 

e ação, cuja circunstância é representada através de um processo analítico visual em que se 

relacionam os participantes em termos de parte e todo.   

  

3.2 METAFUNÇÃO INTERATIVA: A RELAÇÃO ENTRE A IMAGEM E O LEITOR 

 

A comunicação dispõe de recursos para representar a interação e as relações conceituais 

dentro da própria imagem, como descreve a metafunção representacional. Porém, esses 

recursos também podem representar outro tipo de interação estabelecida entre quem produz e 

quem observa a imagem, de forma que, através de estratégias representacionais, se crie um elo 

imaginário entre produtor, leitor/observador e objeto representado. Em resumo, a metafunção 

interativa corresponde à relação entre o produtor e o leitor da imagem. Nesse processo, “os 

participantes interativos são, portanto, pessoas reais que produzem e dão sentido a imagens no 

contexto de instituições sociais que, em diferentes graus e de diferentes maneiras, regulam o 

que pode ser ‘dito’ com imagens, como deve ser dito e como deve ser interpretado”26 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 114). Para que essa interação aconteça, os autores 

apontam quatro recursos: o contato, a distância social, a perspectiva (ponto de vista) e a 

modalidade (valor da realidade).  

O contato ocorre pelo olhar do participante dentro da composição imagética. Ao fixar 

nos olhos do leitor, seja de forma sedutora, agressiva ou imperativa, o participante estabelece 

um contato denominado demanda, que se traduz num convite ao leitor para uma interação ou 

um vínculo entre eles. A relação imaginária requer do leitor uma ação, seja de aproximação 

ou de distanciamento. Se, do contrário, o PR não olha nos olhos do leitor, ele apenas se 

                                                 
26

 Tradução da autora para: “Interactive participants are therefore real people who produce and make sense of 

images in the context of social institutions which, to different degrees and in different ways, regulate what may 

be ‘said’ with images, how it should be said, and how it should be interpreted (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, 

p. 114). 
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oferece como objeto de contemplação ou de observação, ocorre um contato de oferta. O 

leitor, nesse caso, é somente um observador invisível, não há contato de forma direta entre os 

participantes.  

A segunda categoria, distância social, faz alusão à interação estabelecida entre os 

participantes em uma composição visual através do recurso de enquadramento da imagem. O 

plano fechado (close-up) inclui a representação da cabeça até os ombros do PR. Na imagem, 

as expressões faciais e os detalhes do rosto podem ser capturados com facilidade, permitindo 

observar traços de sua personalidade e sugerindo uma aproximação ou intimidade maior entre 

os participantes.  Já o enquadramento, em plano aberto (long shot), mostra todo o corpo do 

participante representado. Isso contribui para retratar os participantes de uma dada 

composição visual de forma distanciada, e sugere uma relação impessoal entre os 

participantes. Por fim, o enquadramento intermediário (medium shot) seria uma relação do 

tipo social, nem íntima, nem ausente. Nessa representação, o participante é retratado até a 

cintura ou à altura do joelho.  

A distância social de que trata essa categoria, portanto, está relacionada à criação de 

uma relação social imaginária por parte do leitor com a imagem, representada em menor ou 

maior distanciamento, para significar maior ou menor intimidade entre os participantes. Sob 

essa lógica, os autores da GDV pretendem demonstrar figurativamente o que literalmente se 

observa nas relações sociais cotidianas entre pessoas. 

  A categoria perspectiva é aplicada para denotar o ponto de vista do leitor em relação 

ao PR. Para Kress e van Leeuwen (2006, p. 129), a representação de uma imagem envolve 

não apenas escolhas entre “oferta” e “demanda”, mas a seleção de um ângulo, um “ponto de 

vista”. Assim sendo, a maneira como a imagem está organizada em ângulos denota uma 

perspectiva subjetiva ou objetiva dos participantes.27 Uma imagem é considerada subjetiva 

quando o participante pode ser visto apenas de um ângulo específico; ou objetiva se revela 

tudo que existe para ser visto ou que o produtor considere necessário ser visto.  

É nessa perspectiva que se estabelecem as relações de poder entre o leitor e o que é 

representado em ângulos frontal, oblíquo e vertical. Na tradução de Almeida (2009, p.183), 

a utilização de um ângulo frontal tem sido associada a uma atitude de envolvimento entre o 

leitor/observador e o PR. Um ângulo oblíquo evoca um sentido de desligamento ao 

                                                 
27 Tradução da autora para: “Producing an image involves not only the choice between ‘offer’ and ‘demand’ and 

the selection of a certain size of frame, but also, and at the same time, the selection of an angle, a ‘point of view’, 

and this implies the possibility of expressing subjective attitudes towards represented participants” (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2006, p. 129)  



55 

 

 

apresentar o participante em perfil. Ao depender de um ângulo mais ou menos oblíquo, pode 

significar maior ou menor envolvimento do produtor da imagem e do leitor/observador em 

relação ao participante representado.  

Já o ângulo vertical e suas variantes (alto, baixo, em nível ocular) apontam para as 

relações de poder estabelecidas entre os participantes. O observador da imagem detém o 

poder quando esta é representada por meio de um ângulo alto, captada de cima para baixo. 

Quando o contrário ocorre e a imagem do PR é capturada de baixo para cima, entende-se que 

o participante representado é quem detém o poder em relação ao observador. Se colocada no 

nível ocular do leitor/observador, a relação que se estabelece é igualitária.  

Após a apresentação dessas categorias, é oportuno observar, a título de exemplificação, 

como algumas delas são representadas nas tiras em estudo: 

 

Figura 10 - Representação interativa 

 

Fonte: Facebook Armandinho28 

 

Na tira (Fig. 10), um dos participantes é representado em ângulo oblíquo, em que 

aparece de perfil, e em plano aberto, de corpo inteiro, nos dois primeiros e no último quadro, 

estabelecendo uma ideia de alheamento com o observador. A relação de distanciamento entre 

os dois participantes pretendida pelo produtor da tira, ao ilustrar o representante de perfil, 

também é realçada pela escolha do ângulo para representar o participante do joelho para 

baixo, traço característico do ilustrador (Fig. 7, 9 e 10).  

O enquadramento das imagens em plano fechado, da cabeça à altura dos ombros, 

embora em ângulo oblíquo, permite ao leitor/observador identificar cada detalhe do rosto do 

PR nas imagens dos quadrinhos intermediários. Nesse plano, fica evidente a mudança das 

expressões faciais, que transmitem sentimentos de raiva, alegria, tranquilidade, desânimo, 

indignação e espanto, o que sugere maior aproximação e familiaridade com ele.  

                                                 
28 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 21 nov. 2017, acesso em ago. 

2018.  

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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Kress e van Leeuwen (2006, p. 129) atentam para a “linguagem de íntimos”. Os 

oradores desse tipo de relação, grupo de familiares ou amigos de escola, usam uma linguagem 

minimamente articulada, através de meias palavras que não podem ser compreendidas por 

pessoas “de fora”, mas que são suficientes para que os que estão íntimos entre si possam se 

entender. O mesmo ocorre com as expressões faciais, o contato visual, os gestos e, até 

mesmo, com a entonação de voz29 (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 129). 

Os marcadores de modalidade representam a realidade visual no campo das imagens. 

Nesse estudo, critérios de cor (saturação, diversificação, modulação), iluminação e 

detalhamento são componentes que se articulam em diferentes graus, a fim de que o imagético 

corresponda ao real.  Nesse sentido, há duas formas de modular essa realidade, pela chamada 

modalidade naturalista ou pela sensorial. Segundo Almeida (2009, p. 184), “a modalidade 

naturalista é definida com base na congruência que existe entre o objeto e aquilo que se vê a 

olho nu”. Assim sendo, a utilização da cor e a contextualização da imagem através de um 

plano de fundo aumentam a modalidade sob um ponto de vista naturalista. Porém, quando a 

intenção é produzir um impacto sensorial ou um efeito real, evocando, para isso, os 

sentimentos subjetivos no leitor/observador, a tendência é que haja uma diminuição da 

modalidade naturalista dessa imagem para que a modalidade sensorial prevaleça. 

 

3.3 METAFUNÇÃO COMPOSICIONAL: A COERÊNCIA NA IMAGEM 

 

Segundo Kress e van Leeuwen (2006), a metafunção composicional é responsável por 

integrar os elementos das outras metafunções, representacional e interativa, para compor um 

todo coerente. Tanto os participantes internos de uma imagem, quanto a relação desta com o 

leitor/observador, precisam ser articuladas para que façam sentido. A metafunção 

composicional exerce o papel de organizar e combinar os elementos visuais de uma imagem. 

Para isso, são necessários três recursos que, segundo os autores, se inter-relacionam e formam 

um todo significativo:  valor da informação, saliência e estruturação. Para eles, esses três 

princípios se aplicam não somente à imagem única, mas a visuais compostos que combinam 

                                                 
29 Tradução da autora para: “Intimate language” is a kind of personal language, spoken perhaps only by the 

members of a couple or family, or by a group of school friends. The speakers of such a ‘language of intimates’ 

often have special names for each other, names which outsiders do not get to use. And the language itself is 

minimally articulated: a half-word is enough to understand each other. Facial expressions, eye contact, 

intonation, voice quality (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 129). 
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imagem e texto, e outros elementos gráficos, sejam numa página, na televisão ou na tela de 

um computador (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 177).  

O valor da informação de uma imagem se refere à “colocação dos elementos dentro da 

composição visual” (ALMEIDA, 2009, p. 185). A posição dos elementos dentro de uma 

imagem possui valores distintos de informação. O lado esquerdo possui a informação que já é 

do conhecimento do leitor, representados como dado, enquanto o lado direito é destinado ao 

elemento novo, à informação-chave. Da mesma forma, possuem valores distintos os 

elementos do topo e da base da imagem. Quando colocado na parte superior, o elemento 

contém a “informação ideal”, “a essência idealizada e generalizada” da informação. As 

informações da base apresentam-se de forma menos ostensiva e mais real. A disposição 

central e marginal também possui valores distintos. Os elementos colocados ao centro (de 

maior relevância) representam o núcleo da informação em relação aos elementos 

subordinados, colocados nas margens. Na imagem (Fig. 11), a informação-chave aparece no 

quadro à direita e representa o novo: 

   

Figura 11 – Elementos da metafunção composicional 

 

Fonte: Facebook Armandinho30 

 

Ainda no mesmo quadro da tira acima, lê-se a palavra “Biblioteca”, com letras em 

tamanho maior, colocada no topo da imagem. Para os autores da GDV, essa composição 

representa um apelo emotivo para a essência da informação, e se constitui como informação 

ideal. 

Dentro da imagem, alguns elementos são mais relevantes do que outros. Isso ocorre 

quando a ele é atribuído maior destaque ou saliência. Dessa forma, a saliência refere-se à 

ênfase que é dada a certos elementos, como forma de chamar a atenção do leitor/observador, 

                                                 
30 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 11 mar. 2019, acesso em mar. 

2019.  

 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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seja pelo tamanho, uso das cores ou contrastes. A cor azul, no último quadro (Fig. 11), foi 

usada para dar maior visibilidade e chamar a atenção do leitor para a informação contida. Esse 

recurso também pode criar uma hierarquia dos elementos dentro da imagem, não apenas com 

o intuito de dar a ele maior destaque, mas de atribuir significado aos elementos, de forma a se 

tornarem textos coerentes. 

Outro elemento que atua na composição da imagem é a estruturação. Numa imagem, 

as linhas divisoras conectam ou desconectam os seus elementos internos, por meio de um 

recurso denominado estruturação (ALMEIDA, 2009, p. 187). Para os autores da GDV, uma 

estrutura é considerada fraca quando conexões são criadas devido à ausência de unidades 

distintas ou de linhas de estruturação. A desconexão, por sua vez, ocorre devido à presença de 

estruturação. Em outras palavras, uma unidade separada de informação apresenta uma 

estrutura mais forte, enquanto uma unidade de composição mais conectada apresenta uma 

estrutura mais fraca.  

Em síntese, as metafunções de Kress e van Leeuwen (2006) discutidas nessa seção estão 

representadas no seguinte diagrama: 

 

Diagrama 2- Síntese das metafunções de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Silva (2016) 
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Embora a GDV seja bastante sistemática e descritiva, ao explicar e exemplificar as 

composições imagéticas, o estudo do modo visual com alunos do ensino básico requer 

questões didático-metodológicas que auxiliem os professores na sala de aula. A aplicação 

prática do letramento visual na perspectiva crítica, o “como fazer” com que alunos 

compreendam e discutam teorias relativamente complicadas para o seu nível de 

aprendizagem, exige o desenvolvimento de abordagens mais simples a serem exploradas em 

sala. Nessa perspectiva, adotou-se, para esta pesquisa, os modelos de Callow (2006) e 

Cloonan (2011), tratados no próximo tópico. 

 

3.4 A DIDATIZAÇÃO DA GDV NO CONTEXTO DA SALA DE AULA  

 

 A Gramática da Desing Visual tem servido de ponto de partida para práticas destinadas 

a ajudar professores e alunos na aprendizagem sobre os significados presentes nos textos 

multimodais. Isso tem resultado na ampliação dos conceitos propostos pela GDV e aplicação 

de modelos didático-metodológicos específicos para o ambiente escolar. Alguns desses 

modelos ultrapassam os recursos visuais empregados nesses textos e exploram questões de 

metalinguagem que consideram outras dimensões, socioafetivas, por exemplo, a fim de 

explorar questões críticas em sala.  

 Com foco nos modos de sentido visual, gestual, auditivo, espacial e linguístico, Cloonan 

(2011) propõe algumas dimensões de significados: 

 i) Sentido representacional - envolve representações sobre o que ou quem está sendo 

representado, o que estão fazendo e como agem;  

ii) Sentido social - se reporta à conexão entre o produtor e o leitor, considerando seus papeis 

comunicativos, o comprometimento do produtor e engajamento do leitor nesse processo;  

iii) Sentido organizacional - trata da composição de elementos para obtenção de sentido do 

texto. Assim, a localização, as circunstâncias e os processos usados para representar os 

elementos ajudam a compreender como os significados funcionam; 

 iv) Sentido contextual - corresponde à influência do contexto sociocultural para o sentido do 

texto, bem como o propósito social do gênero e sua relação com outros textos;  

v) Sentido ideológico - chama a atenção para as motivações do produtor do texto e a posição 

do leitor com relação aos significados expressos. Esse sentido remete aos implícitos, à 

informação omitida.  
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 A fim de didatizar esses sentidos, a autora propõe alguns exemplos de perguntas que 

podem fazer os estudantes pensarem mais profundamente sobre as imagens: “O que está 

acontecendo na imagem?”, “Como as imagens fazem você se sentir?”, “O que nas imagens 

fez você reagir assim?”, “Como os personagens se sentem?”, “Você já viu outras imagens 

como essa?”, “O que o ilustrador tentou fazer você pensar sobre os personagens?” “Por que 

você acha que ele quis que você pensasse isso?” (CLOONAN, 2011, p. 29-30).  

Com o mesmo propósito, Callow (2006) ressalta a necessidade de uma metalinguagem 

que inclua específicas compreensões gramaticais, culturais e contextuais que os alunos 

precisam acessar para descreverem imagens e interpretá-las criticamente. Além disso, as 

dimensões propostas pelo autor alcançam o nível afetivo e crítico, por acreditar que o 

letramento visual/multimodal envolve a crítica do texto em termos da relação de poder que 

possa estar por trás das imagens. Isso evoca do leitor reações interpretativas que envolvem 

seus sentimentos, suas experiências e suas crenças.  

A proposta de Callow (2006) advoga em favor de técnicas de metalinguagem e tarefas 

práticas como forma de proporcionar experiências de aprendizagem de textos multimodais. 

Para isso, apresenta um quadro de sugestões de atividades e questionamentos para auxiliar o 

trabalho em sala a partir das metafunções propostas pelos autores da GDV. 

 

Quadro 2 - Modelo semiótico sugerido por Callow (2006) 

Atividades e discussão para 

explorar a aplicação da 

metafunção representacional 

Atividades e discussão para 

explorar a aplicação da 

metafunção interativa 

Atividades e discussão para 

explorar a aplicação da 

metafunção composicional 

• Os personagens estão 

fazendo coisas na figura? 

• Diga-me o que está 

acontecendo. Há linhas 

fortes de ação ou vetores na 

figura? (como um braço ou 

uma perna esticada?)  

• Redesenhe a mesma 

figura para mostrar 

diferentes ações dos 

personagens.  

• Como as imagens 

dizem a você onde a estória 

está acontecendo?  

• A imagem faz você 

pensar em alguma ideia ou 

conceito?  

• Que informação a 

• Discuta sobre como 

os ângulos posicionam o 

observador quando olha para 

a imagem.  

• Desenhe um 

personagem ou pessoa em 

diferentes ângulos (alto, 

baixo ou no nível dos olhos). 

Como isso muda a nossa 

reação a eles? Qual o efeito 

quando eles estão olhando 

diretamente pra você? 

(demanda/oferta). 

• Olhe como a cor é 

usada em uma informação 

no livro, uma história ou no 

site da web. A cor é usada 

para fazer um personagem se 

• Que coisas você pode 

ver na tela/página? 

(saliência).  

• Que partes estão na 

esquerda e na direita? Em 

baixo ou em cima? Por 

que você acha que elas 

estão lá? Site da web: que 

partes da tela você clicaria 

para encontrar a 

informação que você quer? 

Por quê? 

• Como um precursor 

para desenhar seus 

próprios textos visuais ou 

multimodais, corte algum 

dos textos que você tem 

visto (panfletos, e-mails 
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imagem está apresentando?  

• Mostre na página/tela 

onde você encontrou essa 

informação. A imagem 

classifica ou ordena a 

informação para explicar o 

conceito?  

• O designer/ilustrador 

usou etiqueta ou legendas? 

• Que tipos de imagens 

são usadas (diagramas, 

fotos ou gráficos, e outros)? 

sentir de um certo jeito? A 

cor é usada para criar 

estereótipos. 

velhos, textos factuais 

espalhados) ou usando 

versão fotocopiada ou 

digitada.  

• Leve os estudantes a 

rearranjar os elementos e 

justificar as escolhas para 

os seus layouts. 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir do modelo de Callow (2006) 

 

Acessar o conhecimento através do estudo de imagens dimensiona a metodologia 

aplicada na prática com o gênero tira, objeto desta pesquisa. A análise e produção desse 

gênero visam tornar o leitor competente para compreender as imagens que circulam na mídia 

visual. Logo, as teorias apresentadas mostram um caminho para a aplicação metodológica em 

sala de aula, conforme apresentada do capítulo que segue.  
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4 DA TEORIA À PRÁTICA DA SALA DE AULA 

 

 

 

Alexandre Beck31 

 

As pesquisas acadêmicas de caráter interventivo têm contribuído bastante para o meio 

educacional, especialmente após a criação dos cursos de pós-graduação voltados aos 

profissionais das áreas de ensino. Como o Profletras, a relevância está em aliar a teoria à 

prática, na busca por propostas pedagógicas que solucionem problemas observados no 

cotidiano escolar. Por essa razão, esse é o modelo de pesquisa para esta prática de letramento 

em sala de aula, conforme especificações a seguir. 

 

4.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

  

A pesquisa interventiva é uma vertente da pesquisa-ação, cuja característica principal é 

a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. A pesquisa-ação se diferencia das 

demais pesquisas, de acordo com Tripp (2005), devido a características que lhe são próprias: 

i) inovadora; ii) contínua; iii) pró-ativa; iv) participativa; v) intervencionista; vi) 

problematizada; vii) deliberada; viii) documentada; ix) compreendida; x) disseminada. 

Acrescenta, ainda, que a pesquisa-ação requer ação tanto nas áreas da prática quanto da 

pesquisa, de modo que terá características da prática rotineira e da pesquisa científica.  

A proposta desta pesquisa interventiva surge a partir de um problema observado durante 

as aulas de língua portuguesa ministradas pela professora pesquisadora. Apesar da crescente 

presença de textos visuais que circulam socialmente (charges, tiras, anúncios, gráficos, entre 

outros), o que justifica o uso destes no material didático, os alunos não os associam ao 

conceito de texto. Para eles, são apenas desenhos ilustrativos.  

Nas atividades de leitura e compreensão de textos visuais aplicadas pela professora 

pesquisadora em sala de aula, quando solicitadas informações referentes à linguagem não 

                                                 
31 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 21 nov.2017, acesso em ago. 

2018.  
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verbal, quase a totalidade dos estudantes não conseguem atribuir sentido à imagem. Não 

compreendem que, sozinhas ou articuladas à linguagem verbal, elas produzem significado 

tanto pela presença dos elementos linguísticos e visuais, como pela dimensão social e 

ideológica que compõem esses textos.  

Acredita-se, portanto, que atividades cujo propósito seja desenvolver essas habilidades 

precisam ser recorrentes em sala de aula, uma vez que, sem o auxílio do professor, os 

estudantes não conseguem alcançar sozinhos o nível de letramento visual crítico satisfatório.  

Em vista disso, a pesquisa foi desenvolvida com todos os estudantes da turma 

selecionada, considerando que não corresponde a uma dificuldade individual, mas coletiva. É 

importante ressaltar que todas as etapas aplicadas, desde a identificação do problema à análise 

final dos resultados, são de total ciência dos estudantes e da equipe gestora da escola.  Com 

isso, pretende-se atingir o que Thiollent (1997) define por aproveitamento do “efeito-massa” 

da pesquisa:  

 

Sendo uma pesquisa que não é feita à revelia dos interessados, todos os membros da 

coletividade sabem que a pesquisa existe, respondem e recebem informações a 

respeito. Esta dimensão coletiva cria um “efeito-massa” que, em geral, não existe nas 

pesquisas convencionais, praticadas com pequenas amostras e, às vezes, de modo 

quase sigiloso. A produção dos resultados pela coletividade e o subsequente feedback 

dão à pesquisa e às ações propostas uma legitimidade que é difícil apagar por medidas 

burocráticas. (THIOLLENT, 1997, p. 61). 

  

Por ser uma pesquisa teórico-prática e bibliográfica, consta das seguintes etapas: 

identificação do problema acerca do qual se deseja pesquisar; levantamento das teorias que 

embasam a pesquisa; elaboração da proposta interventiva; aplicação da intervenção em sala 

de aula; análise dos resultados. Devido ainda se tratar de uma pesquisa qualitativa, ao analisar 

os resultados, verificou-se se houve alguma mudança na aprendizagem dos participantes no 

que diz respeito ao letramento visual crítico.  

Acredita-se que os modelos de questionamentos sugeridos por Callow (2006) e Cloonan 

(2011) podem facilitar a compreensão dos estudantes em relação ao sentido das imagens, 

durante a etapa de análise, e, consequentemente, a obtenção destes propósitos: 

 

Quadro 3 - Sistematização dos propósitos de avaliação dos resultados 

Antes do estudo Após o estudo 

• Como os alunos leem tiras;  

• Quais elementos lhes chamam a atenção;  

• Os alunos conseguem identificar o aspecto 

• Identificam o que está sendo representado 

na tira; 

• Identificam o tema abordado; 
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social, ideológico e crítico presente nesse 

gênero. 
• Conseguem formular uma opinião sobre o 

assunto; 

• Percebem o diálogo entre os gêneros 

textuais que circulam socialmente e o 

contexto da tira; 

• Conseguem expressar os efeitos 

provocados pela leitura e as intenções do 

produtor da tira; 

• São capazes de produzir tiras, após a 

discussão de temas relevantes; 

•  O gênero tira pode contribuir para o 

letramento crítico dos alunos por meio de 

textos autorais. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.2 O CONTEXTO DA PESQUISA E OS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma turma de 9º ano, de uma escola de Ensino 

Fundamental, da rede pública, de Fortaleza. Todas as etapas da intervenção foram realizadas 

entre o terceiro e quarto bimestre do ano letivo de 2018, durante as aulas de Língua 

Portuguesa, ministradas pela pesquisadora, professora regente da disciplina nesta turma.  

A escola locus desta pesquisa possui, no ano de 2018, vinte e sete turmas do 5º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental, distribuídas nos turnos matutino e vespertino, totalizando o 

número de 844 estudantes matriculados nesse ano letivo. 

Localizada a 2 km do Centro de Messejana, bairro de Fortaleza, a escola é assistida por 

transporte escolar e por seis linhas de ônibus metropolitanos. Por sua localização, a instituição 

atende alunos de treze comunidades vizinhas, um público bastante diversificado, mas que 

sofre pela evasão decorrente da violência instaurada por grupos que disputam territórios para 

o comércio de drogas, situação bastante comum na maioria de nossas capitais. 

Inaugurada em fevereiro de 1953, a estrutura física da escola é bastante antiga, sendo a 

área construída bem inferior ao espaço livre disponível. Segundo relato da gestão, várias 

solicitações já foram feitas à Regional responsável, a fim de melhorar a estrutura e aumentar o 

número de salas de aula. Atualmente, esse número se reduz a quinze salas, o que justifica a 

quantidade excessiva de alunos em algumas turmas. Possui, ainda, três salas administrativas 

(direção, coordenação pedagógica e secretaria), uma sala para os professores, sala para 

atendimento educacional especializado, biblioteca, quadra e um pólo destinado ao Programa 
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Mais Educação32. Apesar de estar situada no centro de uma região metropolitana, a escola não 

conta com serviço de telefonia, nem de internet. Não há, portanto, laboratório de informática.   

 Os sujeitos participantes são alunos do 9º ano, do turno vespertino. A turma possui 35 

alunos matriculados, porém ocorreram duas desistências durante o ano letivo. A faixa etária 

varia entre 13 e 16 anos, sendo, do total, 19 meninos e 14 meninas. O índice de frequência é 

satisfatório, em média 30 alunos frequentam assiduamente as aulas. O nível de aprendizagem 

dos estudantes, considerados os resultados das avaliações escolares, é variado, sendo que seis 

alunos participam do Programa Mais Educação, devido ao baixo rendimento nas disciplinas 

de Português e Matemática.  

 

4.3 O OBJETO DA PESQUISA: A TIRA ARMANDINHO 

 

As tiras Armandinho já circulam em livros didáticos e exames. Nas redes sociais, 

atraem internautas e conseguem um número significativo de curtidas, comentários e 

compartilhamentos. 

 

Figura 12 - Tira Armandinho no livro didático 

 

Fonte: Livro didático do Ensino Médio33 

 

A escolha da tira Armandinho34, criação do catarinense Alexandre Beck35, deve-se, 

primeiramente, pela identificação do personagem com a proposta desta pesquisa, que é 

                                                 
32 Programa de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática, que funciona como reforço 

para os alunos com dificuldade de aprendizagem nessas disciplinas.  
33 CEREJA, W.R.et al. Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso, vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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promover a criticidade de crianças e jovens diante dos fatos da atualidade. O garoto de cabelo 

azul aborda assuntos polêmicos da sociedade, à semelhança da Mafalda, personagem criada 

pelo argentino Quino. Devido a isso, o conteúdo das tiras exige uma contextualização com 

fatos atuais e convida leitores à reflexão e ao posicionamento crítico. Além disso, acredita-se 

que as metafunções descritas pela Gramática Visual36 embasam, de forma inovadora, a análise 

dos elementos visuais neste gênero textual.  

Armandinho não é necessariamente um herói, como é comum nas HQs, mas, como 

protagonista, adota posicionamentos sempre justos e inteligentes nas situações de interação 

com os adultos e com os outros personagens infantis das histórias. O próprio nome sugere a 

esperteza de alguém que está sempre “armando”. Fisicamente, a cor azul do cabelo permite 

sua identificação imediata. Nas tiras, as cores, os objetos representados de uso dos 

personagens e os temas colaboram com o letramento visual dos leitores/produtores do gênero 

em estudo. 

O corpus desta pesquisa é composto por dezessete tiras publicadas na rede social 

Facebook e coletadas no período de agosto de 2018. Desse total, algumas tiras foram 

selecionadas apenas a título de exemplificação da fundamentação teórica, e oito tiras serviram 

para análise durante a intervenção na sala de aula. 

  

4.4 O PERCURSO DA PESQUISA 

 

  A primeira atividade realizada previamente pela professora-pesquisadora foi localizar 

na página do Armandinho, na rede social Facebook, as tiras que tratam de temas transversais 

que pudessem gerar uma discussão em sala de aula e o posicionamento crítico dos alunos 

sobre como esses temas são representados na imagem. Como sugerem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais:  

o trabalho desenvolvido a partir dos temas transversais (Ética, Pluralidade Cultural, 

Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo) demanda 

participação efetiva e responsável dos cidadãos, tanto na capacidade de análise 

crítica e reflexão sobre os valores e concepções veiculadas quanto nas possibilidades 

de participação e de transformação das questões envolvidas. Por tratarem de 

questões sociais contemporâneas, que tocam profundamente o exercício de 

                                                                                                                                                         
34 As tiras recebem por título o nome do seu personagem ou grupo de personagem mais destacados, cf. 

Vergueiro (2012, p. 12). 
35 Alexandre Beck é agrônomo, publicitário e ilustrador. Em 2010 criou a tira Armandinho para o Jornal 

Catarinense. As tiras são atualmente publicadas em livros, jornais e na página do Facebook. Disponível em: 

<http://ativarsentidos.com.br/visao/entrevista-com-alexandre-beck>, acesso em ago. 2018. 
36 Conforme definição no capítulo teórico, páginas 45-61. 

http://ativarsentidos.com.br/visao/entrevista-com-alexandre-beck
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cidadania, os temas transversais oferecem inúmeras possibilidades para o uso vivo 

da palavra, permitindo muitas articulações com a área de Língua Portuguesa, como: 

• a possibilidade de poder expressar-se autenticamente sobre questões efetivas; 

• a diversidade dos pontos de vista e as formas de anunciá-los; 

• a convivência com outras posições ideológicas, permitindo o exercício 

democrático; 

• os domínios lexicais articulados às diversas temáticas. (BRASIL, 1998, p.40). 

 

 Com base nesse documento, foram selecionadas as tiras cujos temas são meio 

ambiente, ética, educação, preconceito e uso da mídia digital. Cabe ressaltar que a escolha 

das tiras, embora seja feita pela professora, está pautada não somente no seu próprio interesse, 

mas naquilo que se acredita ser de interesse de todos os estudantes, tendo em vista os 

documentos educacionais, PCN, que norteiam as práticas pedagógicas.   

 Durante os dez encontros, no período de agosto a outubro, com duração de duas horas-

aula, de cinquenta minutos cada, foram realizadas, com os alunos, atividades de análise e 

produção de tiras. Todos os procedimentos, adotados nesta pesquisa, objetivam favorecer, a 

partir do contexto da sala de aula e por meio desse gênero textual, o desenvolvimento do 

letramento visual crítico de alunos/sujeitos envolvidos, bem como contribuir para outras ações 

pedagógicas e outros estudos acadêmicos sob o mesmo intuito, conforme o caráter contínuo 

de uma pesquisa-ação educacional.  

 Para a organização da intervenção, registro das ações e observações durante as aulas, foi 

desenvolvido um material de acompanhamento37, o qual se intitula Relatório das Atividades 

Interventivas, contendo, para cada encontro: a quantidade de alunos participantes, data, 

atividade realizada, metodologia, recursos utilizados, comportamento da turma, 

resultados alcançados e as observações da pesquisadora. Dessa forma, todas as ações 

realizadas e observações sobre a condução das aulas e receptividade dos estudantes foram 

registradas nesse material.   Os procedimentos adotados nesta pesquisa estão divididos em 

cinco etapas, conforme resumo no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 - Resumo das práticas da intervenção aplicadas na sala de aula 

1ª Etapa (27/08/2018) - Apresentação da pesquisa e aplicação da atividade de sondagem 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

                                                 
37 Conforme apêndices, p. 113. 
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a) conhecer a pesquisa; 

b) compreender o objetivo da 

pesquisa; 

d) conhecer o objeto da pesquisa: 

tira; 

c) aplicar os conhecimentos 

textuais já adquiridos ao longo da 

formação escolar. 

Escuta da aula expositiva sobre a 

pesquisa a ser desenvolvida; 

Resolução da atividade de 

sondagem. 

Quadro branco; 

Notebook; 

Data-show; 

Questionário 

xerografado. 

 

2ª Etapa (03/08 e 04/09/2018) - Leitura de Quadrinhos e aula de campo 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

a) Ler HQs; 

b) Conhecer a história dos 

quadrinhos; 

c) Visitar a Gibiteca de Fortaleza; 

d) Conhecer a tira Armandinho. 

 

 

Escuta da aula expositiva sobre 

HQs; 

Leitura individual das revistas em 

quadrinhos; 

Visita da turma à Gibiteca da 

Biblioteca Pública de Fortaleza 

Dolor Barreira;  

Análise das tiras Armandinho. 

Quadro branco; 

Notebook; 

Data-show; 

Revistas em 

quadrinhos. 

 

3ª Etapa (10 a 18/09/2018) - Apresentação do referencial teórico e análise das tiras 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

a) Compreender o conceito de 

letramento visual crítico a partir 

do estudo da Gramática Visual. 

b) Discutir temas que orientam a 

produção dos textos; 

c) Analisar a tira sob uma 

perspectiva visual crítica. 

Escuta da aula expositiva sobre 

gêneros textuais e letramento visual; 

Leitura oral e coletiva das tiras; 

Análise e interpretação das tiras 

Armandinho sob a ótica da 

gramática visual; 

Registros das atividades. 

Quadro branco; 

Notebook; 

Data-show; 

Cartolina; 

Fita adesiva; 

Tesoura; 

Papel A4. 

4ª Etapa (24 e 25/09/2018) - Produção de tiras  

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Produzir tiras a partir dos textos e 

temáticas analisados no projeto. 

 

Escuta dos procedimentos da 

atividade; 

Formação dos grupos; 

Produção textual de tiras. 

Papel 40 Kg; 

Lápis de cor; 

Canetas 

coloridas; 

Revistas; 

Tesoura; 

Cola. 

5ª Etapa (25 e 26/10/2018) - Exposição dos trabalhos e resolução da avaliação final 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS  RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Aplicar os conhecimentos 

textuais adquiridos durante o 

projeto; 

Avaliar a pesquisa interventiva. 

 

Leitura individual; 

Preparação para a culminância e 

apresentação dos trabalhos à 

comunidade escolar; 

Resolução da atividade final. 

Revistas em 

quadrinhos; 

Tecido TNT; 

Cola; 

Questionário 

xerografado. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.5 ETAPAS DA PRÁTICA DE LETRAMENTO VISUAL CRÍTICO 

  

Para que se cumpra o objetivo da pesquisa, os alunos foram mobilizados sobre a 

importância da participação de todos para o bom êxito da proposta de intervenção, bem como 

de sua relevância para a aprendizagem de Língua Portuguesa. Neste momento, foi 

imprescindível explicar para os estudantes o que é uma pesquisa acadêmica e a importância 

do cumprimento das etapas, elaboradas para a aplicação em sala de aula, como forma de 

motivá-los à participação. 

 

4.5.1 Primeira Etapa - Apresentação do projeto e aplicação da atividade de sondagem 

 

Ao serem informados sobre o gênero a ser estudado, e indagados sobre a oportunidade 

de conhecer mais sobre quadrinhos e tiras, os alunos demonstraram grande interesse, 

sobretudo ao saberem da oportunidade de visitação a uma gibiteca. Quase a totalidade da 

turma não sabia da existência desse tipo de acervo, muito menos da existência de um espaço 

destinado à leitura de gibis.  Perguntas como “vamos passear?” e “nós vamos desenhar 

tirinhas, professora?” surgiram com muita animação. 

Uma vez instaurada a parte lúdica do trabalho com tiras, o que os deixou bastante 

motivados, foi discutida a possibilidade de atribuir a esses quadrinhos um caráter crítico. Para 

o melhor entendimento, a professora explicou se tratar de um exercício que exige do leitor um 

olhar mais voltado para o conteúdo das tiras e para a forma como elas representam fatos 

cotidianos relevantes através da imagem. Nesse momento, os alunos puderam falar sobre suas 

experiências com a leitura de quadrinhos, quais tiras já conheciam e quais os personagens 

preferidos.   

Em seguida, foi aplicado o questionário de sondagem38 composto por uma tira do 

personagem Armandinho e dez questões discursivas de leitura e compreensão, com o objetivo 

de avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero.  Especificamente, pretendeu-se 

verificar se são leitores capazes de relatar o que está sendo representado nos quadrinhos, se 

conseguem formular uma opinião sobre o assunto tratado, se conseguem atribuir significado a 

palavras, relacionando-as ao contexto visual, se identificam o tema abordado, quais 

linguagens são utilizadas e se sabem diferenciá-las, se conseguem expressar os efeitos 

provocados pela leitura e as intenções do produtor do texto ao representar ações através das 

                                                 
38 Consta nos apêndices, p. 114. 
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imagens. Para a elaboração das atividades que permitem explorar e verificar o funcionamento 

das metafunções representacional, interativa e composicional por meio do uso de imagem, 

as questões de sondagem seguem o modelo de Callow (2006).  

 

Quadro 5 - Atividade de sondagem inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Desta atividade, participaram vinte e seis estudantes, não havendo recusa por parte de 

nenhum deles para a resolução das questões. Os alunos foram orientados a realizar a leitura, 

de forma atenta. Em seguida, sem a ajuda da professora, responderem as questões 

individualmente. Na aplicação/análise das respostas do questionário, foram identificadas 

algumas dificuldades de compreensão e interpretação dos alunos. Para o interesse dessa 

pesquisa, destacam-se os seguintes propósitos: i) identificação do tema; ii) descrição do que 

está sendo representado na tira; iii) identificação dos tipos de linguagem empregados na tira; 

iv) inferência de significado de palavras ou expressões, considerando o contexto da imagem; 

v) descrição dos efeitos provocados pela imagem no leitor.  

Todos os questionários, 26 no total, foram analisados. As respostas às perguntas da 

atividade de sondagem geraram os seguintes resultados, representados nos gráficos: 

Leia a tira: 

 
 

01. Qual o tema abordado na tira? 

02. O que significa “influenciar”? 

03. O que acontece na tira? 

04. Identifique na tira os elementos que representam 

a) a linguagem verbal: 

b) a linguagem não verbal: 

05. Que elemento não verbal não está presente no primeiro quadrinho e aparece no 

segundo? De que forma ele contribui para o entendimento da tira? 

06. Por que o texto verbal se repete no segundo quadrinho? 

07. O que as imagens fizeram você sentir? 

08. O que o ilustrador tentou você pensar sobre os personagens? 

09. Como você concluiu que ele quis que você pensasse assim? 

10. Quais as características de uma tira? 



71 

 

 

Gráfico 1 - Identificação do tema 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre a capacidade de identificar o tema abordado na tira, dois alunos responderam 

apenas se tratar de uma “crítica”, porém, não souberam explicar a quê; nove deram como 

resposta apenas a palavra “influência”, mas não especificaram que tipo de influência, o que 

permite inferir que a resposta pode ter sido motivada pela presença da palavra nas falas dos 

balões; três alunos transcreveram as falas dos balões “Eu sei pensar por mim mesmo” e “Eu 

não me deixo influenciar”, uma das respostas não teve relação com a pergunta, portanto todas 

essas respostas foram consideradas insatisfatórias; cinco alunos deixaram em branco; cinco 

alunos deram respostas que, de forma bastante resumida, apontavam para as palavras 

fundamentais sobre o assunto, por isso, foram consideradas  parcialmente satisfatórias ; um 

aluno respondeu de forma satisfatória: “a influência que a televisão causa nas pessoas”. 

 

Gráfico 2 - Descrição do que está sendo representado na tira 
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Fonte: Elaborado pela autora 
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 Sobre identificar o que acontece na tira, seis respostas foram consideradas 

inadequadas, por não apresentarem relação com o que está sendo representado na tira, 

portanto aparecem no gráfico como insatisfatórias; sete respostas foram consideradas 

parcialmente satisfatórias, uma vez que descrevem as ações da tira de forma muito 

resumida, usando apenas palavras já expressas no texto dos quadrinhos; treze respostas foram 

consideradas satisfatórias, pois descrevem de maneira mais detalhada as ações, sendo que 

duas dessas respostas correspondem com mais completude, descrevendo a ação e atores 

envolvidos: “O menino diz que não se deixa influenciar, mas no segundo quadrinho aparece 

expressando a opinião de uma pessoa que fala na televisão” e ”O menino diz que não se deixa 

influenciar, mas não fala isso por opinião própria”. 

 

Gráfico 3 - Significado de palavra ou expressão no contexto da imagem 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto à capacidade de atribuir significado a uma palavra ou expressão, considerando 

o contexto da tira, vinte e dois alunos responderam de forma satisfatória sobre o significado 

da palavra “influenciar”. Vale destacar que em todas as respostas aparece a expressão “se 

deixar influenciar”, e não “exercer influência”, o que denota que o leitor assume uma posição 

passiva quanto ao sentido da palavra.  Três alunos responderam de forma insatisfatória, com 

respostas não relacionadas à pergunta; um aluno não respondeu. 
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Gráfico 4 - Identificação dos tipos de linguagem empregados na tira 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

As questões que se referem à identificação da linguagem verbal e não verbal foram as 

que obtiveram o maior número de respostas insatisfatórias. Sobre a linguagem verbal, 

quatro respostas não se relacionam à pergunta; quinze são transcrições das falas dos balões; 

quatro alunos não responderam; um aluno afirmou não saber; apenas dois alunos 

responderam de forma satisfatória. A respeito da linguagem não verbal, três respostas foram 

satisfatórias; um aluno afirmou não saber; quatro não responderam; dezoito alunos deram 

respostas insatisfatórias.  

Sobre os efeitos que a imagem provoca no leitor, por se tratar de uma questão bastante 

subjetiva, não foram atribuídos os conceitos de satisfatório ou insatisfatório, apenas foram 

considerados, para este diagnóstico, o número de respostas em branco ou que obtiveram 

“nada” como resposta, totalizando nove alunos.  

A análise do resultado do questionário antecedeu o estudo das tiras na sala de aula, a 

fim de se obter as informações sobre o conhecimento prévio dos alunos a respeito do gênero, 

objeto dessa pesquisa e, dessa maneira, de forma pontuada, desenvolver estratégias para a 

solução das dificuldades encontradas, durante as etapas seguintes. Dessa forma, o resultado 

parcial comprovou uma maior dificuldade dos estudantes na identificação do tema e da 

linguagem verbal e não verbal.  
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4.5.2 Segunda Etapa - Leitura de Quadrinhos e aula de campo 

 

  Para esta etapa, foram necessários dois encontros. O primeiro momento foi destinado à 

leitura livre dos gibis. Para isso, foram levadas, à sala de aula, revistas em quadrinhos, a fim 

de que os alunos se familiarizassem com o gênero, de forma despretensiosa e lúdica. A 

disponibilidade de revistas de personagens diferentes possibilitou a troca entre os estudantes. 

É importante ressaltar que não há acervo na biblioteca da escola. As revistas utilizadas foram 

adquiridas pela professora para a aplicação do projeto e, posteriormente, doadas para a escola.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Captada pela autora 

 

Após o momento de leitura livre, foi iniciada a aula expositiva sobre a história dos 

quadrinhos e o surgimento das primeiras tiras nos jornais, conforme as referências de Ramos 

(2009, 2017) e Vergueiro (2012). Com o auxílio do data show, foram exibidos os slides39 em 

que aparecem as primeiras histórias em quadrinhos produzidas e a origem das tiras, bem como 

a exposição das tiras mais famosas e seus ilustradores.   

Esse encontro finalizou com a leitura das tiras, objetos desta pesquisa, para que os 

estudantes conhecessem os personagens e suas principais características. Os alunos afirmaram 

não conhecer a tira Armandinho, e que o primeiro contato havia sido na atividade diagnóstica. 

De forma oral e coletiva, foi feita uma leitura das tiras, exibidas no data show, com o fim de 

identificar os elementos que as compõem, as formas de linguagem presentes nesse gênero, 

bem como as ações representadas e seus participantes, os temas e o contexto que as originou.  

                                                 
39 Os slides exibidos durante as aulas encontram-se nos apêndices desta pesquisa. 

 

Figura 13 - Atividade de leitura livre em sala de aula 
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Ao serem incentivados a observar os elementos que compunham as imagens, os alunos 

comentaram sobre o uso das cores pelo ilustrador para “colorir” os cabelos dos personagens, e 

sobre a ausência da parte superior dos membros de alguns personagens presentes na tira.  Essa 

observação exigiu um esclarecimento, por parte da professora, de que esses recursos seguem 

alguns princípios de produção das imagens, e que nos próximos encontros seria estudado, 

com mais detalhe e de forma mais crítica, esse processo de produção.       

No segundo encontro desta etapa, os alunos visitaram a Gibiteca de Fortaleza, 

localizada no centro da cidade. Vinte e nove estudantes participaram desse momento. Para o 

passeio, foi solicitado à gestão o transporte escolar da rede para o trajeto da turma, bem como 

aos responsáveis legais a autorização devidamente assinada, conforme as normas da escola. O 

contato prévio da professora com a Direção da Gibiteca Dolor Barreira possibilitou que a 

instituição oferecesse aos estudantes uma programação direcionada, com apresentação de 

poesias de Carlos Drummond de Andrade, além da visitação propriamente dita a todos os 

espaços do local. A programação da aula de campo foi totalmente conduzida pelos 

profissionais da Gibiteca. 

O resultado superou as expectativas. Os alunos aproveitaram bastante e comentaram 

ter sido o melhor passeio e a melhor experiência que já tiveram com a declamação de poesias. 

Esse entusiasmo pôde ser observado enquanto eles ouviam as poesias. O tempo de visitação 

não foi suficiente para satisfazer a curiosidade de folhear todos os gibis pelos quais tinham 

interesse. O acervo atual do local corresponde a aproximadamente 4.000 gibis de várias 

épocas e países. 

 

 

 
Fonte: Captada pela autora 

 

 

Figura 14- Visita dos estudantes à Gibiteca Dolor Barreira 
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4.5.3 Terceira Etapa - Apresentação do referencial teórico e análise das tiras 

Armandinho 

 

 Nesta etapa foram necessários três encontros. É o momento destinado à exposição do 

referencial teórico acerca do conceito de gênero e do letramento visual crítico sob a ótica da 

Gramática do Design Visual. A compreensão de que se trata de conceitos complexos, 

considerando o nível de conhecimento de estudantes do Ensino Fundamental, exigiu que esses 

conceitos fossem transformados em questões mais simples, por meio de perguntas de fácil 

assimilação, seguindo a orientação de Callow (2006) e Cloonan (2011) para análise das 

imagens. Dessa forma, cada tira analisada nesta etapa40, seis tiras no total, foi seguida por um 

questionário, elaborado pela autora, cujo conteúdo está adaptado a uma linguagem mais 

próxima dos estudantes, mantendo, no entanto, as informações teóricas fundamentais da 

gramática visual. 

 Para recuperar o conhecimento dos alunos sobre o conceito de gênero, foram 

elencados no quadro branco as características comuns ao gênero tira, com o intuito de levá-los 

a perceber o que já conhecem sobre o conteúdo. Para o estudo, foram destacados os elementos 

verbais e não verbais em sua composição, a presença de uma ação que envolve os 

participantes e a relação que pode haver entre o conteúdo da tira e os acontecimentos 

cotidianos de importância social.  

Além desses aspectos, ressaltou-se ser comum a presença de intertextos41 e de 

informações implícitas que, muitas vezes, não são identificadas por leitores menos 

experientes, seja por não conhecerem o assunto que gerou a imagem, seja por acreditarem ser 

a tira um gênero apenas humorístico, não atentando para os posicionamentos críticos e 

ideológicos, implicitamente, presentes neste gênero textual.  

Os conceitos referentes às metafunções, da Gramática do Design Visual, foram 

demonstrados na tira. Apesar de ser esse texto uma representação narrativa, em que uma 

ação se desenvolve, é possível localizar, na imagem, elementos pertencentes às outras 

representações interativa e composicional. Nesta perspectiva, buscou-se eleger uma tira em 

que esses elementos fossem de fácil reconhecimento dos leitores42: 

                                                 
40 Para a exposição das tiras, foi usado o data show em todas as etapas, tendo em vista a importância da 

preservação das cores originais, uma vez se tratar de um elemento fundamental para a análise. As tiras analisadas 

encontram-se nos slides 16-18,21 e 23, nos apêndices desta pesquisa. 
41 O estudo limitou-se à intertextualidade temática e à intertextualidade implícita, cf. Koch et al. (2007), como 

consta no capítulo teórico, p. 35-36. 
42 Slide 16 do apêndice. 
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Figura 15- Tira para explanação teórica da GDV 

 
Fonte: Facebook Armandinho43 

 

À medida que as estruturas que compõem a imagem (ação, participantes 

representados, posição, cores, distância e contexto) foram identificadas, destacou-se a 

importância da criticidade do leitor diante de textos imagéticos, e de como é imprescindível 

que se reflita sobre as mensagens que esses textos transmitem, sobretudo nos meios digitais, 

através das redes sociais. Nesse momento, os alunos comentaram ser comum o 

compartilhamento de imagens nas redes sociais, sem que atentem para os “detalhes” 

presentes. Coletivamente, de forma oral, foram feitas as leituras e análises das tiras, o que 

tornou as atividades desta etapa bastante participativas.  

Ainda nesta seção, foram apresentados os comentários dos alunos em resposta às 

perguntas dos questionários que tratam da exposição da opinião dos estudantes quanto ao 

assunto tratado nas tiras. A análise desses textos pela pesquisadora, a título de resultado 

parcial, fez-se necessária, uma vez que corresponde a um dos propósitos do estudo: os alunos 

conseguem formular uma opinião sobre o assunto? Em seguida, não de forma exaustiva, 

foi feita uma demonstração parcial dos resultados observados a partir dos comentários 

escritos durante a leitura e compreensão das tiras Armandinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 27 dez. 2016, acesso em ago. 

2018. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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4.5.3.1 Análise da tira 1: 

 

Quadro 6 - Atividade de leitura e análise da tira 1 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre como o menino foi representado pelo ilustrador na análise da tira 1, muitos 

afirmaram não ter percebido que o personagem estava vestido com uma capa de chuva, 

enquanto outros disseram só ter percebido devido ao texto do segundo quadro. As expressões 

faciais do menino e o aparente “sorriso” do sapo foram observados e, com o auxílio da 

pesquisadora, os alunos foram orientados a atentarem para a presença do vetor representado 

pelo braço estendido do personagem no último quadrinho. Ao serem indagados sobre a 

intenção do ilustrador ao representá-lo nesta posição, afirmaram que “ele quis que o 

personagem parecesse com raiva”, “é para convencer a mãe dele”, “é pra mãe dele deixar ele 

usar a capa de chuva”, entre outras inferências expostas espontaneamente. 

  A ausência dos balões de fala também foi observada. Muitos achavam ser obrigatória a 

presença dessa estrutura. Referente a isso, a professora pesquisadora esclareceu os novos 

formatos das tiras nos meios digitais, em que a ausência das linhas que envolvem as falas é 

comum em algumas tiras, embora esteja subentendida a sua presença pela permanência do 

gancho de fala.  Esse comentário foi significativo, tanto por ser oportuno destacar a liberdade 

criativa do ilustrador, como para destacar não ser esta uma característica da origem dos 

quadrinhos. Nesse momento, foi novamente exibido o slide 03, da primeira etapa, para 

justificar a explicação.  

Leia com bastante atenção: 

 
1. O que está acontecendo na tira?  

2. Quem aparece nessa história? 

3. Como o menino está vestido? Por que o ilustrador o representou assim?  

4. Qual o assunto da tira?  

5. Você diria que se trata de um texto engraçado? Por quê? 

6. Há alguma crítica no texto? Explique. 

7.  O que o ilustrador fez você pensar sobre o menino? 

8. Você já viveu alguma situação parecida? Relate.  
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As questões sobre o assunto abordado na tira e sobre a crítica implícita à credibilidade 

das informações que circulam no nosso cotidiano tornaram a discussão bastante acalorada. Os 

alunos respondiam os questionamentos ao mesmo tempo em que interagiam entre si sobre 

confiar em tudo que veem na internet. Nesta aula, não foi solicitado nenhum registro escrito 

dos alunos.  

 

4.5.3.2 Análise da tira 2 

 

Para o segundo encontro desta etapa, foi selecionada uma tira de dois andares (quadro 

7), cujo tema foi considerado de difícil compreensão, possivelmente, devido a pouca ou 

nenhuma discussão no ambiente escolar e familiar dos discentes sobre o assunto: a 

privatização da educação pública. A intenção foi, além de levá-los a refletir sobre isso, fazê-

los perceber que, para uma compreensão eficiente, é necessário o conhecimento prévio do que 

motivou a produção da imagem.  

 

Quadro 7 - Atividade de leitura e análise da tira 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Leia a tira: 

 
1. De quem é a fala no primeiro quadrinho? 

2. O que os personagens estão fazendo? Onde eles estão? 

3. Geralmente, os pronomes são usados nos textos para fazer referência a palavras já 

expressas anteriormente. No caso do pronome “eles”, expresso nos quadrinhos, o referente 

aparece no texto? Qual seria esse referente? Como você chegou a essa conclusão? 

4. Que tipo de situações sociais são apresentadas nessa história?  

5. Como as crianças são representadas na tira? Por que são retratadas dessa maneira? 

6. A cor foi usada para criar estereótipos? 

7. A imagem fez você pensar em algo ou em alguma ideia sobre esse assunto? Escreva 

sobre isso. 
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Após a leitura da tira, os alunos foram indagados se haviam compreendido o texto. A 

resposta foi geral e imediata, “tia, não entendi nada”. Quando solicitados a descreverem o que 

acontece na imagem, os alunos narraram as ações: “os meninos vão pra escola e encontram 

um menino de rua e ficam conversando”; “eles vão pra escola porque estão de farda e com a 

mochila”, “o menino sem cor é catador de lixo, ele junta o lixo e coloca no saco”.  

Sobre a compreensão do texto verbal, a dificuldade foi generalizada. Nesse momento 

foi exibido o slide44, contendo o significado das palavras que, no texto e no questionário, 

supostamente, causaram dúvida aos estudantes: “sabotar”, “privatizar” e “estereótipo”. Em 

seguida, foi lido o texto “Privatização do ensino público no Brasil. Uma boa pedida?”45. A 

leitura em voz alta foi seguida da discussão sobre as informações contidas na reportagem. 

Importante observar que a leitura do texto não provocou entusiasmo nos estudantes. Enquanto 

um aluno conduzia a leitura em voz alta, alguns ficavam desatentos. Possivelmente, a falta de 

compreensão do que estava sendo lido e o fato de ser um texto verbal relativamente longo, se 

comparado à tira, podem ter provocado o desinteresse de alguns estudantes. Percebido esse 

comportamento na turma, foi retomada a leitura dos quadrinhos. Após a segunda leitura, a 

diferença na reação dos alunos foi imediata: “agora deu pra entender mais ou menos”, “o 

texto ta falando disso aí, né tia?”.  

Para tal resultado, foi necessária a explicação sobre o conceito de intertextualidade. A 

professora ressaltou ser essa uma das características das tiras e das charges jornalísticas, e de 

que é comum esses gêneros fazerem alusão a fatos importantes para a sociedade.  Somente 

após essa explanação, retornou-se aos questionamentos propostos para a análise da tira. 

Ao longo da análise, oralmente e motivados pela pesquisadora, os estudantes fizeram 

observações relevantes. Para a pergunta 03, do quadro 5, foi unânime a resposta “os 

políticos”. Quanto ao uso das cores para a representação dos personagens, os alunos 

expuseram algumas hipóteses: “o menino não tem vida”, “ele vive na sombra”, “tudo é cinza 

na vida dele”, “é como se as pessoas de ruas não tivessem cor”.  

Sobre a escolha das cores pelo ilustrador, para o que deseja representar, esclareceu-se 

que esse processo não se dá de forma aleatória, mas que é dotado de sentido, e que, por essa 

razão, merece o olhar crítico do leitor. Não tardou para que observassem a inteligência do 

menino, embora, possivelmente, não tenha acesso à educação, já que “não está vestido de 

farda” e “está sem cor”.  

                                                 
44 Slide 19 do apêndice.  
45 O texto está disponível no endereço eletrônico< https://www.brasildefato.com.br/node/32134/>, exibido no 

slide 20 do apêndice. 

https://www.brasildefato.com.br/node/32134/
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Para finalizar esta atividade, conforme a questão 07, foi solicitado o registro escrito, a 

fim de que pudessem expor suas ideias ou experiências suscitadas pelo texto. Do total anexo, 

foram selecionados sete desses escritos como demonstrativo dessa atividade.  

No intuito de evitar a identificação dos sujeitos, será usado o código A (aluno), 

seguido de um número que vai do 1 ao 35, correspondente à quantidade de estudantes 

matriculados na turma, sempre que forem expostos os registros escritos dos alunos. 

 

Quadro 8 - Registro dos alunos em resposta ao questionário da análise 2, pergunta 7. 

 

 

A 01 

 

 

 

A 02 

 

 

 

A 03 

 

 

 

A 04 
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A 05 

 

 

 

A06 

 

 

 

 

A07 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

A compreensão do tema “privatização” foi alcançada não somente quando se observa 

os comentários produzidos, como também pela discussão que se gerou a respeito de outros 

serviços privatizados. Demonstraram entender o assunto quando comentaram sobre os valores 

cobrados pelo serviço de telefonia, de energia residencial e por outros serviços, essenciais à 

população, prestados por empresas privadas.  

 

4.5.3.3 Análise das tiras 3 e 4 

  

O terceiro encontro desta terceira etapa foi composto por dois momentos, distribuídos 

em duas aulas. O primeiro foi semelhante aos anteriores, envolvendo leitura e análise das 

tiras, seguida de discussão coletiva e oral. O intuito dessa atividade, além de obter as 

respostas ao questionário, foi levar os leitores à percepção da temática comum a tiras distintas 

(quadro 9):  
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Quadro 9 - Atividade de leitura e análise das tiras 3 e 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Ao indagar sobre o assunto comum nas tiras, buscou-se observar que, embora em 

contextos distintos, as imagens tratam de assunto semelhante, no caso, a diferenciação entre 

educação e punição. A interpretação da imagem no último quadrinho da primeira tira exigiu a 

intervenção da professora, a fim de suscitar nos estudantes a reflexão sobre a informação 

contida na placa. Foi possível, após a explanação, a comparação com as ações da segunda tira. 

Não faltaram relatos sobre as experiências vividas: “meu pai reduz a velocidade perto do 

radar, mas depois volta a correr”, “esse radar não serve pra nada, ninguém respeita”, “a gente 

só chega no horário quando é chamado pela coordenação”.  

 

 

 

 

Leia atentamente as imagens: 

Texto I 

  
Texto II 

 
1. Diga o que está acontecendo em cada uma das tiras. 

2. Como as imagens dizem a você onde as histórias estão acontecendo? 

3. Para onde está olhando o personagem do texto I? Que informação a imagem do último 

quadrinho está apresentando? 

4. Quem participa da história no texto II? O que o ilustrador quis fazer você pensar sobre 

eles? 

5. O que esses textos têm em comum?  

6. Você acha que o Armandinho entendeu a informação da placa? Como chegou a essa 

conclusão? 

7. Você já viveu situação semelhante?  
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4.5.3.4 Análise das tiras 5 e 6 

 

 Para finalizar esse encontro e, consequentemente, a terceira etapa, foi simulada uma 

conversa na rede social whatsapp. A professora pesquisadora desenhou em cartolinas um 

telefone celular onde aparece uma tela de conversa nessa rede social, cujo “amigo virtual” é o 

próprio Armandinho.  

 Duas tiras foram coladas, simulando um compartilhamento. Os textos tratavam de 

assuntos distintos: uma tira sobre o preconceito racial e outra sobre o porte de armas. Os 

estudantes ficaram livres para comentar uma das tiras ou as duas, se assim quisessem.  A 

imagem do telefone foi pregada no quadro da sala, e os alunos, incentivados a escrever 

comentários sobre as tiras. Para isso, foram distribuídos, pela professora, recortes de papel 

ofício em formato de balões de mensagem do whatsapp.  

 

 

Quadro 10 - Análise das tiras 5 e 6, usadas no desenho da tela de whatsapp 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Facebook Armandinho46 

 

 A atividade causou grande empolgação na turma. Surgiram comentários divertidos 

sobre a ilustração da professora que, pretensiosamente, intencionou incentivar os alunos à 

prática do desenho e ao registro de suas opiniões sobre os assuntos das tiras.  

 A capacidade imaginativa dos jovens foi despertada, uma vez que, ao imaginar uma 

conversa com o Armandinho, os alunos corresponderam à simulação, à medida que 

expuseram suas opiniões na suposta conversa virtual. Durante o momento de escrita dos 

                                                 
46 Tira 5 e 6 disponíveis em <https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicadas em 20 jul 2017 e 30 nov. 

2017, respectivamente, acesso em ago. 2018. 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
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comentários, alguns estudantes solicitaram mais de um papel. Importante ressaltar que, nos 

escritos, apareceram símbolos característicos da escrita digital, como emoticons, carinhas, 

hora de publicação e símbolo indicador de mensagem recebida e lida, comum na conversa 

pela rede social whatsapp.  

 

Figura 16 - Atividade de leitura e escrita a partir da análise de tiras 5 e 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Captada pela autora 

 

 

Os estudantes não somente quiseram colar seus comentários, como ler o que 

comentavam os demais alunos. Isso gerou uma interação bastante interessante, tendo em vista 

a possibilidade de refletir sobre o que pensa o colega a respeito do assunto discutido. Alguns 

fizeram questão de ler para a turma, antes de pregar o papel no quadro, outros, 

diferentemente, escondiam seu texto, mas todos permitiram que algum colega lesse em voz 

alta, quando solicitado.  Do total de comentários, foram selecionados sete para demonstração 

do resultado dessa atividade, conforme expostos no quadro: 

 

 

Quadro 11 - Registro dos alunos sobre as tiras 5 e 6, na simulação da conversa virtual 

 

 

A 07 
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A 08 

   

 

 

 

A 09 

 

 

 

A 10 

 

 

 

 

A 11 

 

 

A 12 

 

 

 

A 13 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre os comentários escritos, cabe ressaltar que, mesmo sendo um tema atual, por 

estar presente nas propostas de governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e que, por isso, 

tenha gerado discussões em toda a sociedade brasileira, a tira que trata do porte de armas 

alcançou um número menor de comentários. Enquanto a tira que tem como tema o 

preconceito racial, além de obter a maioria dos comentários desta atividade, serviu de 
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inspiração para boa parte das tiras produzidas, conforme será demonstrado na etapa seguinte. 

Provavelmente, por ser um tema mais ligado à realidade dos alunos, o que possibilitou o 

aprofundamento da discussão. 

 

4.5.4 Quarta Etapa - Produção de tiras 

 

 Na etapa de produção, as teorias discutidas no referencial teórico foram colocadas em 

prática pelos estudantes, através de seus textos.  Essas produções são o foco da análise do 

resultado final obtido nesta pesquisa. Devido a isso, neste momento, as ações desenvolvidas 

nesta etapa são apenas descritas, e dedica-se à análise das imagens produzidas pelos alunos 

um capítulo à parte.  

 Para esta etapa, foram necessários dois encontros. O primeiro momento foi para a 

orientação dos estudantes sobre os procedimentos a serem cumpridos e sobre o prazo para a 

execução das tarefas. Foram estabelecidos os temas que deveriam ser escolhidos pelos 

estudantes, conforme as análises das tiras nas etapas anteriores. Nesta aula, a professora-

pesquisadora explicou aos alunos que um dos objetivos da atividade é construir textos que não 

enfatizem de forma negativa os problemas sociais presentes nos temas em questão, mas que, 

do contrário, essas produções retratem uma visão mais otimista sobre as temáticas. 

 A turma foi dividida em grupos de quatro e cinco componentes. Embora cada aluno 

pudesse construir individualmente seus desenhos, entende-se que, em grupo, os estudantes 

poderiam auxiliar e opinar sobre a construção dos colegas. Considerou-se, também, o trabalho 

em equipes como facilitador para o compartilhamento de material, como caneta, lápis de 

cores, cola e revistas. 

 Durante todo o processo, a professora pesquisadora se dirigia às equipes, a fim de 

esclarecer as possíveis dúvidas, bem como acompanhar se os estudantes estavam envolvidos 

na tarefa de produção. Assim, foi possível observar que, enquanto alguns já estavam mais 

familiarizados com os desenhos, outros apresentavam dificuldade. Nesse momento, a 

pesquisadora percebeu a necessidade de intervir e propor aos estudantes, menos habilidosos, 

outra opção para a produção das tiras. Terminadas as aulas, foram recolhidas as produções, 

algumas ainda com esboços das imagens, outras já bem definidas. 

 Na aula seguinte, percebidas as dificuldades da aula anterior, a professora levou para os 

grupos revistas, tesouras e cola, e propôs aos alunos a criação de tiras por meio de colagens. A 

iniciativa foi muito produtiva e o envolvimento dos alunos superou a expectativa. Diante 
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dessa nova possibilidade, as produções aconteceram e houve uma interação maior dos grupos 

para selecionar as ilustrações que compunham as tiras. Ao saberem o tema escolhido pelos 

colegas, compartilhavam recortes e opinavam na construção. 

 O processo de produção foi muito participativo e envolvente. Os estudantes 

demonstraram bastante interesse na conclusão de seus textos, portanto, todo o tempo de aula 

foi bem produtivo. 

 

Figura 17 - Momento de produção das tiras 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 O resultado foi a produção de vinte e seis tiras. Vale ressaltar o alto nível dos desenhos 

e das colagens. A proposta inicial era apenas expor esses trabalhos para a comunidade escolar, 

porém, diante do resultado obtido, pensou-se na possibilidade de elaborar um livro com os 

textos construídos. Ao ser discutida a ideia com a turma, a aprovação foi imediata.  Assim, 

além da exposição, os alunos fizeram o lançamento do livro “Tirando Letras. Cabe aqui citar 

o pensamento de Tripp (2005) ao afirmar que a natureza interativa desse processo talvez seja 

a sua característica mais distintiva, pois permite adequações e mudanças, conforme a 

necessidade percebida pelo professor-pesquisador e os sujeitos pesquisados. 

Com essa nova proposta, outros trabalhos precisaram ser desenvolvidos para a produção 

e a organização desse material. Os alunos elegeram o título e os colegas que desenhariam a 

imagem ilustrativa da capa. O trabalho foi executado na sala e, posteriormente, a professora 

os levou à gráfica para a impressão final.  Em pouco tempo, tudo estava pronto. Porém, a data 

anteriormente pensada para a exposição precisou ser adiada, pois, durante esse período, todos 

os estudantes dos 9º anos foram submetidos a várias avaliações e simulados preparatórios para 

 Fonte: Captado pela autora 
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a avaliação externa da rede, que aconteceu em todas as escolas do estado do Ceará, 

SPAECE47.  

 

4.5.5 Quinta Etapa - Exposição dos trabalhos e resolução da avaliação final 

 

 A quinta etapa transcorreu durante dois dias consecutivos. Antes da exposição 

propriamente dita, os estudantes foram à escola, no contraturno, para a preparação do espaço 

onde seriam apresentados os trabalhos. Equipes foram organizadas previamente para a 

divulgação do evento em toda a escola, para a montagem da exposição e para apresentação à 

comunidade escolar. Sob a orientação da professora pesquisadora, todo o processo desta etapa 

foi desenvolvido pelos estudantes. 

 O primeiro contato com o livro concluído aconteceu um pouco antes do momento da 

exposição. A surpresa causou grande comoção. Foi um momento inesquecível. Pode-se 

afirmar que o mais marcante de todo o tempo dedicado à pesquisa. Repetiam-se as frases: 

“Professora, eu não estou acreditando que fomos nós que fizemos tudo isso”, “Tia, ficou 

muito show”, “Tia, nós arrasamos”. As palavras e gestos de contentamento traziam implícitos 

os sentimentos de elevada autoestima, e satisfação por realizar algo que, para estes jovens, 

talvez não fosse possível sem uma prática voltada a este fim.  

Para Tripp (2005, p. 457), o professor pesquisador “tem em mira contribuir para o 

desenvolvimento das crianças, o que significa que serão feitas mudanças para melhorar a 

aprendizagem e a autoestima dos seus alunos, para aumentar o interesse, autonomia ou 

cooperação”. Tal afirmação pode ser constatada neste momento da pesquisa, quando o efeito 

de tanta empolgação dos discentes resultou numa apresentação segura, compromissada em 

termos de responsabilidade, organização e conhecimento adquirido. 

A exposição foi visitada por todas as outras turmas do turno vespertino, acompanhadas 

dos professores, bem como pela gestão da escola. Na ocasião, os alunos explicavam se tratar 

de uma pesquisa de mestrado da professora regente, desenvolvida com a turma, e 

demonstraram, através das fotografias, todo o processo vivenciado por eles. Apresentaram 

curiosidades sobre o gênero tira, as produções autorais, e falaram sobre os temas que as 

motivaram, bem como a importância da aprendizagem sobre as imagens. Por fim, os 

estudantes solicitavam que os visitantes colocassem também na “tela whatsapp”, exposta na 

sala, seus comentários sobre as tiras lidas durante a exposição. Não foi impressa uma 

                                                 
47 O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) foi implementado em 1992 pela 

Secretaria da Educação (SEDUC). Informações no site: < http://www.spaece.caedufjf.net>.   
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quantidade suficiente de livros para toda a escola, somente os estudantes da turma, 

professores e gestores receberam um exemplar. À escola foi feita uma dedicatória especial. A 

maior parte dos alunos estuda na escola desde as séries iniciais, quando ainda eram oferecidas 

pela instituição. Nesse momento, foi perceptível o orgulho que sentiam em dedicar à escola, 

um gesto concreto, fruto de suas aprendizagens, como uma forma simbólica de 

agradecimento.   

 

Figura 18- Exposição dos trabalhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Captado pela autora 

 

 Já na sala de aula, para o segundo momento da quinta etapa, foi aplicada a avaliação 

final da pesquisa. A atividade é uma análise da eficácia da pesquisa-ação, como proposto por 

Tipp (2005, p. 461), porém, sob o ponto de vista dos principais envolvidos, os estudantes. 

Dessa forma, o questionário, contendo cinco questões, sendo uma delas objetiva, todas em 

formato de balões de fala, simulando um diálogo entre os personagens da tira Armandinho e 

os alunos, teve como propósito saber como os discentes avaliam o trabalho desenvolvido em 

sala, considerando todas as etapas do processo.  
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 Vinte e sete alunos fizeram suas avaliações. Desse total, a grande maioria atribuiu nota 

dez ao projeto, e foi unânime o “sim” como resposta à possível participação em outro projeto 

sobre análise de imagens. Quanto ao momento de que mais gostaram, as respostas que 

obtiveram o maior número de marcações foram: a visita à gibiteca e o lançamento do livro/ 

exposição dos trabalhos para a comunidade escolar.  

 A escolha da tira Armandinho também foi aprovada na avaliação, e argumentaram a 

favor devido: aos “temas que analisavam”, em outras palavras, “aborda temas sociais”; por 

serem “criativas e boas de ler”, “divertidas”, “críticas e muito diferentes de outras”, 

“interessantes”, “muito legais e faz a gente aprender como se faz uma”; porque “trouxe uma 

forma de aprender mais fácil e divertida”, “fala de coisas que acontece no nosso dia a dia e 

que as vezes nem damos importância”.  

 Quanto à opinião sobre a pesquisa propriamente dita, responderam que “a pesquisa 

ensinou que as tiras não servem apenas para divertir”, “foi um trabalho bem pensado por cada 

um de nós”, “as escolas poderiam ter mais envolvimento com tiras dessa forma, para que os 

alunos possam ter um ponto de vista melhor sobre esse gênero”, “pode ajudar com o interesse 

em desenhos e em ler tiras” “essa pesquisa foi uma ótima ideia, que com essa pesquisa agora 

eu vejo quadrinhos e tiras com outros olhos”, “é uma forma descontraída e divertida de 

formar opinião ou se informar, tornando um assunto sério em algo divertido, sem tirar a 

importância do assunto”, dentre outras respostas bastante significativas para que se possa 

avaliar os resultados obtidos, apresentados no próximo capítulo.   
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5 ANÁLISE DAS TIRAS AUTORAIS DOS ALUNOS E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

 

  

 

 

Alexandre Beck48 

 

 Este capítulo é reservado à análise das produções autorais dos estudantes. Devido ao 

total de textos produzidos, vinte e três, e à inviabilidade de analisar essa totalidade, foram 

selecionadas, por amostragem, sete tiras para análise, como representativas do conjunto 

(THIOLLENT, 1997). A fim de sistematizar o trabalho, foram criados quadros, contendo a 

análise das tiras autorais, conforme as categorias preconizadas pela Gramática do Design 

Visual (2006), seguidas das considerações pertinentes a cada uma delas. Por fim, fez-se a 

discussão final sobre os objetivos alcançados, ou não, com vistas ao letramento visual crítico 

dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa. 

 

5.1 AS CATEGORIAS DA GDV NAS TIRAS DOS ALUNOS 

 

Figura 19 - Produção 1 

 
Fonte: Elaborado por A1 

                                                 
48 Disponível em: < https://www.facebook.com/tirasarmandinho>, publicada em 19 fev. 2015, acesso em ago. 

2018. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho


93 

 

 

 

Quadro 12 - Análise da produção 01 

 

 

 

 

Metafunção Representacional 

• Participantes representados: pessoa, pássaro, 

televisor, janela. 

• Representação narrativa: mais de um representante 

envolvido na ação, que inicia pelo anúncio na 

televisão, seguido do pouso do pássaro na janela, o 

surgimento do ator no segundo quadrinho, o voo do 

pássaro, que deixa cair uma pena na janela, a 

retirada do personagem no último quadrinho.   

• Reação não transacional: o leitor é a meta do 

participante; 

• Representação verbal: comum aos quadrinhos, pela 

presença dos balões de fala. 

 

 

Metafunção Interativa 

 

• Categoria de contato participante: em posição de 

demanda, olha para o observador e o convida à 

interação. 

• Distância social: representação do participante em 

plano fechado no terceiro quadrinho, o que denota 

maior aproximação com o leitor. 

• Categoria perspectiva: participante em ângulo 

frontal, em posição de igualdade de poder com o 

leitor. 

 

 

 

Metafunção Composicional 

• Valor da informação: o televisor do lado esquerdo 

representa o dado, enquanto o pássaro, do lado 

direito, o novo. 

• Saliência: participante representado em primeiro 

plano, em relação ao fundo da imagem. 

• Estruturação forte: contraste de cores e presença de 

linhas que demarcam o início e o final da imagem.       
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

As metafunções da GDV são identificadas na tira produzida, assim como se verá nas 

demais produções. Embora não seja possível a identificação de todas as categorias em uma 

única tira, também não se pode limitar apenas à representação verbal e mental, comum a todos 

os quadrinhos, pelo uso dos balões de fala e de pensamento. O contato com as categorias da 

gramática visual possibilitou aos discentes determinadas escolhas representativas para a 

construção de suas imagens.       

 Na tira, o estudante faz uma crítica à propagação de informações falsas, representada 

na imagem pela mensagem do televisor sobre uma possível “doença contagiosa transmitida 

pelos pássaros”, conforme o enunciado contido no balão. Em tempos de mídia digital, e da 

influência que estas causam no comportamento dos indivíduos, a discussão do tema em sala 

de aula é pertinente e necessária. 
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Na imagem, um pássaro aparece e pousa na janela, o que provoca no participante uma 

reação de medo, expressa pelo seu recuo atrás da janela. O ilustrador coloca o 

participante/dizente em diálogo com o leitor, com o intuito de levá-lo a refletir sobre a 

informação da tira: “tudo que é dito pela mídia é a verdade definitiva para todos... até para 

você”. O vínculo com o leitor se estabelece tanto pelo uso do pronome “você”, quanto pelo 

olhar do participante. 

Destacam-se, ainda, os recursos utilizados na imagem produzida para representar o 

vidro da janela (os traços sugerindo o brilho do vidro), a informação “sem sinal” na tela do 

televisor no último quadrinho, atentando para a falha desse meio de informação, por fim, a 

pena deixada pelo pássaro, chamando a atenção para uma possível extinção das espécies, 

como consequência da falsa opinião provocada nas pessoas.   

Outra abordagem sobre o mesmo tema, o uso da mídia, foi representada na imagem da 

tira 2: 

Figura 20 - Produção 2 

 
Fonte: Elaborado por A2 

 
Quadro 13 - Análise da produção 02 

 

Metafunção Representacional 

• Participantes representados: objetos personificados. 

• Representação bidirecional: os objetos, computadores e 

celulares, são interatores, ou seja, são ator e meta, ao 

mesmo tempo, pela posição de diálogo em que foram 

representados. 

• Representação verbal: comum aos quadrinhos, por meio 

dos balões de fala. 

 

Metafunção Interativa 

• Modalidade: as cores em preto e branco, sem plano de 

fundo, ajudam a dar um tom mais subjetivo à imagem, 

pois a tornam mais distante da realidade.  

 

Metafunção Composicional 

 

• Valor da informação: os elementos dispostos à esquerda 

são o ponto de partida para a informação colocada à 

direita. 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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A crítica explícita nos enunciados diz respeito ao tempo dedicado ao uso dos aparelhos 

tecnológicos nos dias atuais. Na tira (Fig. 20), a palavra “ludibriando” denota o poder desses 

aparelhos em relação aos humanos, intensificado pela expressão “basta um bip”, no último 

quadrinho.  

O uso de objetos, que poderia ser categorizado por uma representação conceitual, por se 

tratar de imagens estáticas, ao serem dispostos pelo produtor em posição de diálogo, faz com 

que os atores façam parte de uma ação bidirecional. Ressalta-se a atenção do aluno para a 

seleção de imagens em uma mesma posição: computadores com telas entreabertas no primeiro 

quadrinho, telas abertas no segundo quadrinho, e celulares em posição frontal no último 

quadrinho, estabelecendo certa simetria entre os participantes dispostos em posição de 

diálogo. A escolha lexical (“como vai?” e “vou bem”) está coerente com a representação da 

imagem. 

O recurso da colagem para a produção das tiras pode ser considerado uma estratégia 

muito significativa para este trabalho. Diante da habilidade de alguns colegas em relação ao 

desenho, outros estudantes se sentiram incapazes para executar a atividade de produção. 

Ramos (2017, p.33) salienta que “não saber desenhar não é desculpa para o aluno e até para o 

professor fugirem da produção”. Há a possibilidade de criar tiras somente com balões, 

inclusive. Assim, a oportunidade de usar imagens já prontas devolveu a essa parcela de alunos 

condições para produzirem seus textos que, de forma alguma, são considerados de qualidade 

inferior aos desenhos produzidos pelos próprios alunos. Do contrário, o cuidado para 

selecionar o que pretendiam representar e dar fala a essas imagens demonstrou o quanto 

foram criativos e imaginativos.  

É preciso considerar que, nesse tipo de produção, torna-se difícil para o estudante 

construir uma ação bem representada por elementos visuais numa sequência narrativa, por 

utilizar imagens já prontas. Por isso, as produções ficam ancoradas na parte verbal, que exerce 

um papel fundamental no processo de compreensão. De uma forma ou de outra, não fogem às 

especificidades do gênero, nem à proposta estabelecida, já que a criticidade está, sem dúvida, 

presente nos textos produzidos.   

O recurso da colagem também foi utilizado na produção da tira 3 (Fig. 21):  
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Figura 21 - Produção 3 

 

Fonte: Elaborado por A3  

 

Quadro 14 - Análise da produção 03 

 

 

Metafunção Representacional 

• Participantes representados: pessoas. 

• Ação bidirecional: os participantes nos 

primeiros quadrinhos são ator e meta ao 

mesmo tempo. 

• Representação verbal e mental: comum 

aos quadrinhos, por meio dos balões de 

fala e de pensamento. 

 

Metafunção Interativa 

• Distância social: participantes em plano 

fechado nos primeiros quadrinhos. Em 

segundo plano no último quadrinho 

 

Metafunção Composicional 

• Estruturação fraca: ausência de 

elementos interligando a imagem 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 O balão de pensamento é o que Kress e van Leeuwen (2006) denominam, numa 

representação mental, de fenômeno, e o participante desse processo, no caso, o Batman, é o 

experimentador. A conversa entre os super-heróis dos quadrinhos sobre o vilão que dominou, 

inclusive, o Batman, dá à tira um tom engraçado ao romper a expectativa do leitor.  

 A estratégia de utilizar personagens conhecidos do mundo dos quadrinhos, adaptando a 

ação a outro contexto, corresponde a um exemplo de intertextualidade implícita, uma vez que 

recorre ao conhecimento prévio do leitor, a fim de subverter esse conhecimento a uma nova 

realidade na tira, e gerar o humor, no caso, o super-herói rendido ao uso da internet. Para 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p. 35), a não depreensão do texto fonte empobrece a leitura 
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ou “praticamente impossibilita a construção de sentidos próximos àqueles previstos na 

proposta de sentido”. Dessa forma, a escolha por personagens de fácil reconhecimento do 

leitor ajuda a entender a intenção do produtor de dar um tom humorístico à tira, subvertendo a 

imagem do super-heroi que, na ilustração, está aprisionado ao “vilão: tecnologia”. 

 Na tira, o participante não consegue mensurar o tempo em que está, possivelmente, 

usando a internet. O pensamento do Batman contradiz o discurso do Homem Aranha, quando 

este afirma “já faz horas que você está aí”. Parece ser o que acontece com as pessoas no 

mundo real.  

 A forma como expuseram suas ideias, através das imagens, correspondeu, satisfatoriamente, à 

proposta inicial desta pesquisa, ao selecionar tiras que abordam os temas transversais, dentre eles o 

preconceito racial, assunto da tira 4 (Fig. 22):  

 

Figura 22 - Produção 4 

 

Fonte: Elaborado por A4 

 
Quadro 15 - Análise da produção 04 

 

Metafunção Representacional 

• Participantes representados: pessoas. 

• Narrativa de circunstância locativa: cenário é a 

escola. 

• Representação verbal e mental: comum aos 

quadrinhos, por meio dos balões de fala e de 

pensamento. 

 

Metafunção Interativa 

• Categoria de contado: participantes, em posição de 

demanda, olham para o observador e o convidam à 

interação. 

• Distancia social: minimizada pela representação dos 
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participantes em plano fechado. 

• Categoria perspectiva: participantes em ângulo 

frontal, o que sugere o envolvimento entre os 

participantes e o leitor. 

 

Metafunção Composicional 

• Categoria saliência: a intensificação das cores 

reforça a saliência do participante,para representá-

los em primeiro plano na imagem. 

• Valor da informação: a mão da direita é colocada 

sobre as demais, contendo a informação nova. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O tema abordado no texto acima (Fig. 22) foi bastante discutido nas aulas de análise 

das tiras. Os alunos se sentiram bastante à vontade para falar de suas experiências pessoais, 

quando são confundidos com assaltantes nos supermercados, no retorno de jogos de futebol e 

em locais públicos, em geral, devido à cor de sua pele e às roupas que costumam usar. A 

familiaridade com o assunto está relacionada ao conhecimento de causa, o que, 

possivelmente, provocou o interesse em eleger esse assunto para a maioria das produções das 

tiras. 

  O nível de consciência dos estudantes com relação à necessidade de igualdade parece 

latente. Foi o que quiseram demonstrar ao escrever o enunciado do último quadrinho da tira 

em tamanho maior, o que será visto em outra produção sobre o mesmo tema (Fig. 23). O 

cenário representado é a escola. Significa que, para os estudantes, esse é o local que agrega 

todas as raças, todas as diferenças. 

Sobre o realce dado ao colorido dos participantes, observa-se a intenção de ressaltar as 

diferenças, não apenas raciais, mas de comportamento. Os atributos (vestimentas e acessórios) 

utilizados pelos PR dão a eles uma identidade bastante diversa, no caso, os óculos coloridos, a 

jaqueta moderna.  

Cabe ainda comentar o recurso utilizado pelo ilustrador para o enunciado do último 

quadrinho. A palavra “igualdade” aparece em tamanho maior do que os outros enunciados da 

tira, na parte superior da imagem. Para Kress e van Leeuwen (2006, p.186), a parte superior é 

destinada a algum apelo emotivo, “o que pode ser”, enquanto a parte inferior representa o “o 

que é”. Em suma, para os autores, nas composições visuais, o que é colocado na parte inferior 

equivale ao Real, já na parte superior equivale ao Ideal.  

Essas observações também se aplicam à tira da próxima análise (Fig. 23): 
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Figura 23 – Produção 5 

 

Fonte: Elaborado por A5 

 

Quadro 16 - Análise da produção 05 

 

 

Metafunção Representacional 

• Participantes representados: pessoas. 

• A meta dos participantes: o leitor. 

• Narrativa bidirecional no 3º quadrinho: o PR é ator e 

meta ao mesmo tempo. 

• Vetor: braço estendido do PR aponta para o enunciado. 

• Representação verbal: comum aos quadrinhos por meio 

dos balões de fala. 

 

 

Metafunção Interativa 

• Categoria de contato: a maioria dos participantes, em 

posição de demanda, olha para o observador e o convida 

à interação. 

• Distancia social: minimizada pela representação dos 

participantes em plano fechado. 

• Categoria perspectiva: participantes em ângulo frontal, o 

que sugere o envolvimento em relação ao leitor. 

 

Metafunção Composicional 

• Estruturação fraca: ausência de elementos interligando a 

imagem. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como comentado anteriormente, a consciência dos estudantes em relação à 

necessidade de igualdade entre as pessoas é recorrente nas imagens produzidas. No primeiro 

quadrinho, tem-se a representação de mulheres, cujos enunciados dizem respeito à 

problemática atualmente bastante discutida: a violência contra a mulher e a luta por seus 

direitos. 
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Ao selecionar as imagens em plano fechado, o aluno procurou relacionar, de forma 

bastante coerente, as expressões faciais dos PR aos discursos criados nos balões. Interessante 

observar um dos participantes do 3º quadrinho em posição oblíqua, provocando o alheamento 

com relação ao leitor, enfatizado pelo enunciado do outro dizente “esse tipo de coisa não 

acontece em nosso país”. O perfil dos participantes escolhidos, pelo aluno, para a 

representação desse discurso demonstra que algumas pessoas ignoram o problema por não 

vivenciarem essa realidade no nosso país. Por fim, ressalta-se o uso do balão traçado em zig-

zag, com múltiplos rabichos, indicando que vários personagens estão gritando ao mesmo 

tempo, conforme Vergueiro (2012). 

A abordagem sobre o mesmo tema, o preconceito racial, se repete na tira da análise 06 

(Fig. 24): 

 

Figura 24 - Produção 6 

 

Fonte: Elaborado por A6 

 

 

Quadro 17 - Análise da produção 06 

 

Metafunção Representacional 
• Participantes representados: pessoas. 

• Narrativa transacional: envolve mais de um 

participante na ação. 

• Representação verbal: comum aos quadrinhos, por 

meio dos balões de fala. 

Metafunção Interacional • Categoria perspectiva: a representação dos 

participantes em plano oblíquo imprime alheamento 

em relação ao observador. 
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Metafunção Composicional • Categoria saliência: a projeção sobre o menino o 

coloca em primeiro plano em relação aos demais. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 A imagem apresenta uma narrativa transacional que envolve três participantes na ação, 

cujo dinamismo acontece devido à representação dada aos participantes em movimento. O 

homem desperta na mulher o medo e revela o preconceito existente na personagem, por 

confundi-lo com um assaltante. Na tira, a atitude da mãe provoca uma reação no filho, que a 

corrige quanto à atitude preconceituosa.  

É notória a semelhança com a tira de Alexandre Beck, uma vez que representa as 

pessoas adultas sem o membro superior, o personagem infantil em plano aberto, e todos em 

ângulo oblíquo, o que reforça o alheamento com relação ao observador da tira. Mesmo em 

plano aberto, estando a uma distância do leitor, é possível visualizar as expressões faciais do 

menino, e a mudança de sentimento bem representada pelo ilustrador nos diferentes 

quadrinhos.  

Os atributos (roupas, calçados), possivelmente, foram usados pelo ilustrador para 

sugerir uma diferença de classes: a mulher usa sapatos altos, o homem, calção e camiseta. 

Quanto aos recursos linguísticos, o uso das reticências, no segundo quadrinho, que significam 

pausa, equivale ao silêncio da mulher, mas que, dentro do balão tracejado, expressa um 

processo mental (fenômeno) de tensão, vivenciado pela personagem. Tal processo é revelado 

pelo uso da expressão “ufa!”, no terceiro quadrinho. 

O comportamento do personagem, em relação ao preconceito da mãe, à semelhança do 

Armandinho, ressalta a maturidade e a consciência dos personagens infantis nas tiras em 

análise. Em contrapartida, fazem uma crítica aos adultos que trazem enraizados 

comportamentos preconceituosos, como bem enfatizados nas tiras autorais.  

Sobre o tema Meio ambiente, a tira, a seguir, aborda o uso racional da água (Fig. 25):   
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Figura 25 - Produção 7 

 
Fonte: Elaborado por A7 

 
Quadro 18 - Análise da produção 07 

 

Metafunção Representacional 

• Participantes representados: pessoas, objetos. 

• Narrativa bidirecional: ator e meta ao mesmo tempo. 

• Representação verbal: comum aos quadrinhos, por 

meio dos balões de fala. 

 

Metafunção Interacional 

• Categoria perspectiva: a representação dos 

participantes em plano oblíquo imprime alheamento 

em relação ao observador. 

• Distância social: participantes em plano aberto, 

representados de corpo inteiro mantêm 

distanciamento do observador. 

• Categoria modalidade: detalhamento da imagem 

colabora para uma maior correspondência ao real. 

Metafunção Composicional • Categoria saliência: a projeção sobre os interatores 

os coloca em primeiro plano em relação à imagem de 

fundo. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na tira, a ação é marcada pela chegada do menino que, ao se deparar com o outro que 

lava o carro, faz com que haja uma mudança de comportamento deste, perceptível na imagem 

por sua expressão facial e pela redução do consumo da água, do primeiro ao último quadro.  

O ilustrador tenta criar uma diferença entre os garotos representados, seja pela 

consciência quanto ao uso do recurso natural, seja pelos atributos referentes a cada um. O 

primeiro, mais despojado, usa cabelo vermelho, veste calção e camiseta. O segundo, mais 
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formal, usa calças e mangas longas, lava o carro do pai que “tem dinheiro para pagar água”. 

Há, portanto, uma discussão de classes sociais.  

O braço do PR, que no primeiro quadrinho aparece levantado, funciona como vetor. Ao 

segurar a mangueira, com o braço nessa posição, o observador é levado a olhar para a água 

que está sendo derramada. A imagem da água que sai da mangueira, que molha o carro e o 

chão, vai desaparecendo na sequência dos quadros, o que sugere a mudança do pensamento 

do menino. Essa mudança é justificada pelo enunciado “é verdade”, escrito em tamanho 

destacado no último quadro.  

 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Para nortear a discussão sobre os resultados, é importante retomar os propósitos (p. 

63-64) a serem avaliados após o estudo do gênero tira, ao considerar os textos escritos pelos 

estudantes durante as análises e as tiras produzidas no final do processo, podem-se constatar 

os seguintes resultados: 

a) Identificam o que está sendo representado na tira: as produções comprovam que os 

estudantes não somente identificam ações, descrevendo-as, como são capazes de representá-

las, através da imagem. Uma das especificidades da tira é a de que seja uma narrativa, cuja 

“história pode ser narrada em um quadro só ou em várias cenas” (RAMOS, 2017, p. 31). Ao 

observar que todas as tiras produzidas apresentam mais de uma cena, constata-se que a opção 

dos estudantes por esse tipo de representação demonstra a capacidade dos alunos para 

representar a ação, sequenciá-la de forma coerente, em consonância com características 

fundamentais do gênero e com os conceitos da GDV. 

b) Identificam o tema abordado: de forma bastante criativa, as imagens produzidas retratam 

os temas discutidos em sala. A liberdade para a escolha dos temas resultou em diferentes 

produções sobre um mesmo assunto, o que foi bastante positivo devido à diversidade de 

textos e de estilos. Cabe ressaltar que a proposta de construção de imagens que abordassem as 

temáticas de forma a não enfatizar posicionamentos negativos, mas construtivos em torno do 

assunto, foi respeitada em todas as produções. 

c) Conseguem formular uma opinião sobre o assunto: as discussões acaloradas na sala, 

durante a análise das tiras em estudo, já deixavam evidente o posicionamento crítico dos 

estudantes sobre as temáticas escolhidas. Observou-se o quanto é importante que o professor 

permita e incentive a exposição oral dos discentes. A opinião dos colegas pode servir para que 
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os demais possam construir sua própria postura diante de temas socialmente relevantes, seja 

ela convergente ou não. Como já mencionado durante a análise dos textos produzidos pelos 

alunos, o nível de consciência dos sujeitos demonstrou o quanto são capazes de formular uma 

opinião, bem como de levar o leitor a refletir sobre as suas, a partir das imagens que 

produziram.   

d) Percebem o diálogo entre os gêneros textuais que circulam socialmente e o contexto da 

tira: os estudantes compreenderam, pela comparação entre o assunto da tira Armandinho e a 

reportagem, que as imagens não se constroem sem que haja uma motivação. Ao entenderem o 

conceito de intertextualidade, perceberam que as informações podem estar implícitas na tira, e 

que esta não é apenas uma ilustração, mas que “fala de coisas que acontece no nosso dia a dia 

e que as vezes nem damos importância” (A9), conforme exposto no texto escrito pelo (a) 

estudante. 

e) Conseguem expressar os efeitos provocados pela leitura e as intenções do produtor da 

tira: como leitores, as reações foram sentidas ao caracterizarem um personagem como 

preconceituoso, outro como inteligente, ao atentarem para os seus comportamentos dentro da 

narrativa representada. Na posição de produtores/ilustradores, intencionaram provocar a 

reflexão dos observadores através dos recursos utilizados, seja pelo uso de cores, posição dos 

elementos representados, de acordo com as categorias da GDV, anteriormente identificadas 

nas produções autorais.    

f) São capazes de produzir tiras, após a discussão de temas relevantes: Acredita-se que esse 

objetivo foi alcançado. O nível das produções, seja através do desenho ou da colagem, 

demonstra que o interesse de muitos desses jovens para essa prática foi despertado.  

O último e mais geral dos propósitos, O gênero tira pode contribuir para o letramento 

crítico dos alunos por meio de textos autorais, será discutido num capítulo à parte, no qual se 

fará as considerações finais desta pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início dos estudos do mestrado, antes mesmo de pensar nas teorias que 

embasariam a pesquisa de conclusão do curso, a escolha do gênero tira para a aplicação da 

intervenção já havia ocorrido. As experiências da pesquisadora como professora de Língua 

Portuguesa apontavam para um possível projeto que pudesse minimizar a dificuldade dos 

alunos em refletir sobre o que leem e em posicionar-se criticamente sobre os assuntos dos 

textos. O silêncio dos estudantes ao serem indagados sobre “de que trata esse texto?” ou “qual 

a sua opinião sobre isso?” era algo que incomodava e, por que não dizer, desestimulava. Não 

cabe aqui a interpretação de que todos os problemas foram resolvidos. Do contrário, ainda são 

muitos e muito ainda se tem a fazer. 

O contato com as teorias durante as aulas do mestrado, sobretudo, com os 

pressupostos sobre multimodalidade, novos letramentos e a gramática visual não deixou 

dúvidas de que, se aplicados ao gênero escolhido, poderiam render frutos bastante positivos e 

“quebrar o silêncio” da sala de aula.  

As tiras têm um papel considerável no processo educativo e, em parte, deve-se a elas o 

resultado satisfatório desta pesquisa desenvolvida. No entanto, é necessário observar alguns 

aspectos importantes para o bom êxito de uma prática pedagógica com o uso da tira, como a 

adequação do material selecionado ao nível de escolaridade da turma e à proposta pretendida, 

tendo em vista a diversidade de temas abordados nesses textos.  

Somado a isso, é preciso considerar a complexidade que envolve a leitura de tiras, 

pois, além da multimodalidade característica do gênero, que reúne o verbal ao visual, as tiras 

são, muitas vezes, contextuais. Elas tratam de assuntos relacionados ao contexto social e isso 

exige que, para a compreensão de fato, os alunos as relacionem a outros gêneros, como a 

notícia, por exemplo.  

Nesta pesquisa, a escolha do gênero para a leitura e produção de textos visuais 

correspondeu, de forma bastante positiva, ao objetivo geral proposto: contribuir para a 

construção da criticidade dos sujeitos pesquisados.  

As discussões geradas sobre os temas estudados e a forma como isso se apresenta nas 

imagens motivaram bastante os alunos a participarem das aulas. Essas atividades, durante as 

etapas de análise das tiras Armandinho, oportunizaram explorar questões críticas e afetivas 

dos estudantes.  Afetivas no sentido de exporem suas experiências, inspirados no que liam e 

na identificação pessoal com o mundo dos personagens. 
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Sobre o potencial das imagens produzidas pelos estudantes, não há dúvidas de que elas 

revelam o pensamento crítico e possibilitam interpretações ainda mais profundas do que as 

simples considerações feitas nesta pesquisa, se observados todos os elementos que as 

compõem. A ideia de estimular as produções a partir dos elementos estudados nas imagens 

resultou em textos criativos e originais.  

Numa perspectiva multimodal, os alunos experimentaram dois modos durante a 

intervenção: o visual e o escrito, além dos debates que envolveram o conhecimento cultural e 

de mundo. Pode-se concluir que favoreceu o desempenho de diferentes letramentos e 

aprendizados. 

Os efeitos de uma prática interventiva em sala de aula vão muito além do 

conhecimento adquirido durante o processo. Geram uma relação mais próxima entre os alunos 

e o professor pesquisador. Aos estudantes é dado o poder de ação, de se tornarem os 

protagonistas dessa história construída ao longo de alguns meses. Por isso, coube também a 

eles a avaliação final desta pesquisa, cujas palavras que encerram apontam para o caráter 

contínuo da aprendizagem: “Mesmo depois de analisar e criar tirinhas, existe uma imensidão 

que deve ser devidamente observada.” 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
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APÊNDICE E - SLIDES DAS AULAS DE APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

Slide 1 

Professora Anuciação Siebra

 

 

Slide 2 

 

Pinturas rupestres
Escrita simbólica
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Slide 3 

A evolução da indústria tipográfica e surgimento de
grandes cadeias jornalísticas contribuíram para o
surgimento das histórias como meio de comunicação em
massa.

 

Slide 4 
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Slide 5 

No Brasil, as HQs ficaram
conhecidas como gibis.

 

Slide 6 

 

O autor/criador de uma HQ é chamado de
cartunista: criador de cartuns (cartoon) que significa
“esboço”, “desenho”.

No Brasil, os principais cartunistas são Ziraldo
e Maurício de Sousa.
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Slide 7 

Trata-se de uma forma de linguagem que usa quadrinhos
para narrar uma história. Os quadrinhos são desenhados um
após o outro, criando uma sequência e assim uma história.

Apresentam dois tipos de linguagem: a verbal (palavras)
e a não verbal (imagens).

Uma HQ é lida como qualquer outro texto: da esquerda
para a direita e de cima para baixo. Nunca da direita para a
esquerda, nem de baixo para cima. Se fizer assim, não
entenderá a história, pois se perderá na sequência
narrativa.

 

Slide 8 

A tira é uma das formas de produção de histórias em
quadrinhos, assim como o cartum e a charge.
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Slide 9 

No universo dos quadrinhos, as tiras constituem um
mundo próprio. De acordo com o Dicionário Houaiss da
língua portuguesa, a tira é um “segmento ou fragmento
de histórias em quadrinhos, geralmente com três ou
quatro quadros, e apresentado em jornais ou revistas
numa só faixa horizontal.”

Durante o século XX, as páginas dos jornais, as revistas e os
livros foram os principais meios de divulgação delas. Neste
século XXI, as mídias virtuais oferecem novas
possibilidades, uma maior flexibilização do formato, e
passaram a ser criadas em diferentes tamanhos.

 

Slide 10 
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Slide 11 

 

 

Slide 12 
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Slide 13 

 

 

Slide 14 
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Slide 15 

O que as cores me dizem sobre os personagens, o que elas representam?

Camilo
Pudim

Armandinho
Fê

 

 

Slide 16 

 

Participantes 
representados

Participantes 
representados

Processo 
verbal/enunciado

Ator/Meta Ator/dizente

Atributos 
simbólicos

Participante 
em ângulo 
oblíquo

Elemento novo
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Slide 17 

1. O que está acontecendo na tira? 
2. Quem aparece nessa história?
3. Como o menino está vestido? Por que o ilustrador o representou 
assim?
4. Qual o assunto da tira?
5.  Você diria que se trata de um texto engraçado? Por quê?
6. Há alguma crítica no texto? Explique.
7. O que o ilustrador fez você pensar sobre o menino?
8. Você já viveu alguma situação parecida? Relate.

Leia com bastante atenção:

 

Slide 18 

 

1. De quem é a fala no primeiro quadrinho?
2. O que os personagens estão fazendo? Onde eles estão?
3. Geralmente, os pronomes são usados nos textos para fazer referência a palavras já expressas
anteriormente. No caso do pronome “eles”, expresso nos quadrinhos, o referente aparece no texto?
Qual seria esse referente? Como você chegou a essa conclusão?
4. Que tipo de situações sociais são apresentadas nessa história?
5. Como as crianças são representadas na tira?Por que são retratadas dessa maneira?
6. A cor foi usada para criar estereótipos?
7. A imagem fez você pensar em algo ou em alguma ideia sobre esse assunto? Escreva sobre isso.
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Slide 19 

• Estereótipo (estéreo+tipo) sm 1 Argumento ou ideia já muito
conhecida ou repetida a respeito de um acontecimento ou pessoa. 2.
Coisa trivial; lugar -comum, chavão.

• Privatizar ( lat privatu+izar ) vtd Tornar privado ou particular:
privatizar uma empresa estatal.

• Sabotar (fr saboter) vtd Danificar ou prejudicar por sabotagem. “As
empresas estatais também sabotaram o Plano.”

MICHAELIS: dicionário escolar língua portuguesa – São Paulo:
Editora Melhoramentos, 2008.

 

Slide 20 

Tramita desde o começo de abril, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-

RS), projeto de lei do governador José Ivo Sartori (PMDB) que estabelece Parcerias Público-

Privadas (PPPs) na educação pública gaúcha. O PL 103\2015 está na Comissão

de Constituição e Justiça (CCJ) e aguarda parecer do deputado estadual Ciro Simoni (PDT). Se

aprovada, a nova legislação irá flexibilizar a gestão das escolas da rede estadual com a iniciativa

privada.

A intenção do governo Sartori é criar o programa “Escola Melhor: Sociedade Melhor” que

prevê ‘alcançar contribuições financeiras para a melhoria da qualidade do ensino da rede pública

Estadual’. As pessoas físicas ou jurídicas podem doar materiais didáticos, fazer reformas físicas e

investir em infraestrutura tecnológica (wi-fi, notebooks). Podem também fazer intervenções

pedagógicas por meio de palestras e ‘outras em acordo com a direção e Conselho Escolar’. Em

contrapartida, podem fazer publicidade e propaganda das suas iniciativas nas escolas.

A proposta é vista como uma privatização do ensino público pelo segundo vice-presidente

do Cpers, Luiz Veronezi.“O governo tem dito que é um projeto que não divide a responsabilidade

com as empresas, apenas uma permuta de investimento por publicidade. Mas a educação é

investimento e não gasto. Repassar à iniciativa privada qualquer possibilidade de gestão é mudar

o sentido da educação pública”, afirma.

O estado tem que ser responsável e garantir o direito constitucional de acesso à educação

de qualidade. No entanto, os déficits financeiros e dívidas públicas tem levado os agentes públicos

a optarem pelas Parcerias Público-Privadas (PPPs) em várias áreas. No caso da educação, a

primeira escola construída pela iniciativa privada foi inaugurada pela Prefeitura de Minas Gerais.

https://www.brasildefato.com.br/node/32134/
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Slide 21 

Observe atentamente as imagens:
Texto I

Texto II

 

Slide 22 

1. Diga o que está acontecendo em cada uma das tiras.

2. Como as imagens dizem a você onde as histórias estão acontecendo?

3. Para onde está olhando o personagem do texto I? 

4. Que informação a imagem do último quadrinho está apresentando?

5. Quem participa da história no texto II? O que o ilustrador quis fazer 
você pensar sobre eles?

6. O que esses textos têm em comum?

7. Você acha que o Armandinho entendeu a informação da placa? Como 
chegou a essa conclusão?
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Slide 23 
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ANEXOS 
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ANEXO A – COMENTÁRIOS DOS ALUNOS SOBRE A TIRA 2, EM RESPOSTA À 

PERGUNTA 7 DO QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE 
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ANEXO B - COMENTÁRIOS DOS ALUNOS SOBRE AS ANÁLISES DAS TIRAS 5 e 6 
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ANEXO C – LIVRO DE TIRAS PRODUZIDO PELOS ESTUDANTES 
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ANEXO D – TIRAS AUTORAIS DOS ESTUDANTES 
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