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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Professor PDE: Marisa Nogaroto 

 

Área/Disciplina PDE: Humanas/Língua Portuguesa 

 

NRE: Apucarana-Pr. 

 

Professor Orientador IES: Isabel Cristina Cordeiro 

 

IES vinculada: UEL – Universidade Estadual de Londrina 

 

Escola de Implementação: Colégio Estadual Professora Nadir Mendes 

Montanha – Ensino Fundamental e Médio. 

 

Público Objeto da Intervenção: Alunos do 1º Ano do Ensino Médio – Noturno 

 

 

2. TEMA DE ESTUDO DO PROFESSOR PDE 

 

 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA: Tiras?! Uma leitura para além do 

humor.  

 

 

3. TÍTULO 

 

 

A LEITURA COM CRITICIDADE EM SALA DE AULA 
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4. APRESENTAÇÃO 

 

           

              A presente Unidade Didática é resultado das reflexões realizadas, a 

princípio, na escola e, posteriormente, nos encontros promovidos pelo programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE), sobre as dificuldades que o aluno tem 

em relação ao processo de leitura e de escrita. O Caderno do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa do Currículo inclusivo: O direito de ser Alfabetizado, 

ano 3, unidade 1 (2012), a LDB – Lei Diretrizes e Bases, nº 9.393/96, no art.22, 

estabelece a importância e a garantia da criança ao direito à aprendizagem e, no 

art.32 da mesma lei, cita que a escola tem como papel primordial a formação 

desta criança, proporcionar condições dela agir e participar na sociedade, sendo 

prioridade o ensino da leitura, da escrita e do cálculo. 

               Considerando que a prioridade da escola é formar um bom leitor, para 

obter essa habilidade plena de leitura e escrita, o aluno tem necessidade de ter 

contato com a leitura por meio de Gêneros Textuais, enfatizando a leitura verbal e 

não verbal apresentada na sociedade onde está inserido. O objetivo do trabalho é 

levar o aluno a ser um leitor que reflita criticamente e apreenda o texto que lê, 

pautado na leitura cognitiva; para isso, o corpus selecionado é o gênero textual 

“tira”. 

          Esse trabalho apresenta uma fundamentação teórica que visa 

instrumentalizar o docente quanto ao conceito da Teoria Cognitiva de Leitura. 

Posteriormente, são analisados textos da Mafalda. Desenvolvemos estratégias de 

leitura que venham a suprir as lacunas de uma turma dos alunos do primeiro ano 

do ensino médio noturno, do Colégio Estadual Professora Nadir Mendes 

Montanha – Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Arapongas 

– Paraná.  

          Nesse sentido, o docente também poderá usufruir das atividades 

propostas e adequá-las de acordo com suas necessidades e realidade escolar. 
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5.  INTRODUÇÃO 

      

                O ato de ler faz-se necessário para o ser humano em toda sua 

existência. Vivenciamos isso com toda propriedade no momento, com inúmeras 

informações apresentadas na mídia (falada e escrita), em que o leitor crítico 

permeia essa prática social inserida pelos “Gêneros Textuais”, fazendo sempre 

sua leitura de mundo. 

               “Todos sabemos, hoje, que o bom leitor é aquele que lê muito e que 

gosta de ler...”, afirma Kleiman (2001, p.8). Bom seria se todos nós fôssemos 

bons leitores! Contudo, em pleno século XXI, ainda ouvimos algumas pessoas 

dizerem “que não gostam de ler”. Porém, na verdade, estas pessoas “não sabem 

ler”, mesmo com todo acesso à leitura por meio da mídia, da literatura e da 

tecnologia, o hábito de ler não está presente em seu cotidiano.  

               O Brasil está muito aquém no que se refere ao critério leitura. Pesquisa 

recente mostra que o nosso país precisa melhorar nesse quesito. De acordo com 

os dados do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), em 2012, 

o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura decaiu em relação a 2009, 

ficando na 55º posição do ranking de leitura. Conforme o relatório da OCDE 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

 

Conforme os resultados do Brasil no Pisa desde 2000, em Leitura: em 
2000, números de alunos participantes (4.893), posição (396); em 2003, 
números de alunos participantes (4.452), posição (403); em 2006, 
números de alunos participantes (9.295), posição (393), em 2009, 
números de alunos participantes (20.127), posição (412), e em 2012, 
números de alunos participantes (18.589), posição (410).¹ 

 

               Além disso, um gravíssimo problema e defasagem idade-série, isto é, 

muitos estudantes de 15 (quinze) anos - que fazem o exame – não estão na série 

escolar adequada à sua idade, o que compromete seu desempenho em relação 

ao de alunos da mesma idade em outros países, conforme portal do INEP. E 

quase metade (49,2%) dos nossos alunos não alcançaram o nível de 

desempenho na avaliação, que tem nível 6 como teto. Isso significa que eles não 

são capazes de deduzir informações do texto, de estabelecer relações entre as 

diferentes partes do texto e não conseguem compreender e, principalmente, 

construir sentido ao texto que leem. 

¹ (www.portal.inep.gov.brq/internacional-novo-pisa-opisaeideb). Acesso em: 23/07/2014. 

http://www.portal.inep.gov.brq/internacional-novo-pisa-opisaeideb).%20Acesso
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O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuem para a 
discussão da qualidade de ensino nos países participantes, de modo a 
subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. E na avaliação procura 
verificar até que ponto as escolas de cada país participante estão 
preparando seus jovens para exercer o papel de cidadão na sociedade 
contemporânea. ² 
 

 

               Quando nos referimos à escola, muito nos preocupa. Como o aluno 

relaciona a leitura com seu cotidiano? Como torná-lo um leitor crítico? Essas 

perguntas estão em constante ebulição nos questionamentos dos profissionais de 

educação. Portanto, há necessidade de termos um olhar diferenciado do processo 

de ensino-aprendizagem de leitura no contexto escolar. Segundo Bertolazo (apud 

CAGLIARI, 1994, p.25), “... o objetivo fundamental da escola é desenvolver a 

leitura para que o aluno se saia bem e todas as disciplinas, pois se for um bom 

leitor, a escola cumpriu em grande parte a sua tarefa”.             

              A escola é um espaço primordial para o aluno “aprender” e “socializar” 

com seu semelhante. Afirma Freire (1987, p. 11) “que a leitura e a escrita são 

atividades dialógicas que ocorrem no meio social através do processo histórico da 

humanização”. Então, o ato de ler está fundamentado na capacidade humana de 

compreender e interpretar o mundo. Portanto, é sabido que a leitura deve ser a 

extensão do espaço escolar na vida do aluno, para que ele seja capaz de 

entender onde vive, e viver de maneira melhor na sociedade onde se insere. 

Entretanto, a escola não deve ser um local onde o aluno passa por passar, mas 

que ele tenha êxito em seus estudos. No documento “Indagações sobre 

currículo”, Moreira e Candau (2007) apontam “a necessidade atual de recuperar o 

direito do estudante ao conhecimento”. ³ 

               Sendo assim, buscaremos, por meio de estudo, detectar os fatores que 

envolvem o processo de leitura e quais a estratégias de leitura no processo de 

reflexão e compreensão do texto. Os Parâmetros Curriculares Nacionais Língua 

Portuguesa deixam claro que “[,,,] é através da leitura que o aluno dá significado à 

compreensão de textos e dando sentido à leitura”. (BRASIL, 2001, p.53). 

           Percebemos que, atualmente, o ensino de leitura tem sido tema de muitas 

pesquisas, por ser relevante o assunto tanto no âmbito escolar como fora dele. 

Também, pelos resultados que nosso país obteve, no caso de baixos índices na 

competência e habilidade de ler e compreender textos, nas provas nacionais e 

² (www.portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-opisaeideb). Acesso em: 23/07/2014 

³ Referenciados no caderno ano 2, unidade 1 do pacto nacional pela Alfabetização na idade Certa 
(2012,p.6) 
. 

http://www.portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-opisaeideb).%20Acesso


7 

 

internacionais, como: Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), 

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), Saeb (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica), ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) e Provinha Brasil. 

          Sendo assim, os desafios são muitos na área de educação no Brasil. Com 

base no Projeto Lei nº 8.035/2010, o atendimento às metas do Plano Nacional de 

Educação, que se relacionam à população no âmbito escolar: ensino fundamental 

e médio, adulto (EJA), já vem sendo efetivadas, com perspectivas a curto, médio 

e longo prazo. 

          Atualmente, o governo federal instituiu algumas ações como o IDEB (Índice 

de desenvolvimento da Educação Básica), indicador com objetivo para a 

verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao 

Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do Plano de desenvolvimento da 

Educação, do Ministério da Educação Básica. (INEP). 

 

É nesse âmbito que se enquadra as metas intermediárias para o IDEB. E 
a definição de uma meta nacional para o IDEB, em 6.0, significa dizer 
que o país deve atingir em 2021, considerando os anos iniciais do ensino 
fundamental, o nível de qualidade educacional. Com o objetivo, implícito 
de redução da desigualdade educacional. 4 

 

          Portanto, o governo federal está subsidiando cursos de formação 

continuada para os professores da Educação Básica, e também professores 

como coordenadores Pedagógicos do Ensino Médio, sendo “Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade certa” (2012), com objetivo de toda criança estar 

alfabetizada ao terceiro ano das séries iniciais. E o “Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio” (2014), com objetivo de contribuir para o  

aperfeiçoamento dos docentes, rediscutir e atualizar suas práticas em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM – 

resolução CNE/CEB Nº 2, de 30 de janeiro de 2012) e elevar a qualidade do 

ensino médio. 

  

 

 

 

 

 

4
(www.portal.inep.gov.br). 
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6. UM BREVE RELATO: CONCEITO DE GÊNERO 

 

  

              Conforme Nicolau (2010), os estudiosos, na atualidade, geralmente 

atribuem as primeiras classificações de gênero a Aristóteles, sendo eles os 

responsáveis pela distinção entre três formas fundamentais: o lírico, o épico e o 

dramático. No entanto, a teoria dos gêneros foi sempre reconhecida até o século 

XVIII como objeto primordial da Literatura, no qual se estabelece um gênero 

histórico a partir de uma convenção de normas e regras, que conduz o leitor a ler 

o texto do ponto de vista de sua forma e de seu contexto. 

              Segundo Nicolau (apud Nicolau, 2004, p. 47- 48), Bakhtin, em suas obras 

“Marxismo e filosofia da linguagem” e “Estética da criação verbal”, desenvolve 

uma filosofia da linguagem centrada no marxismo, opondo-se às duas orientações 

do pensamento vigentes na época: o subjetivismo idealista e o subjetivismo 

abstrato. Assim, o autor acaba de expor a existência do caráter sócio-histórico da 

linguagem, priorizando o gênero discursivo como produto de uma interação 

verbal. 

               

“... qualquer enunciado está ligado a uma situação material concreta, 
bem como a uma esfera mais ampla que constitui o conjunto das 
condições de vida de uma comunidade linguística. Cada esfera elabora 
“tipos relativamente estáveis de enunciados”, isto é, gêneros do discurso, 
que se caracterizam por seu conteúdo temático, estilo e unidades 
composicionais, dimensões que refletem a esfera social em que são 
produzidos e modificados”. (Bakhtin, 2000). 
 

 

              Portanto, Bakhtin propõe o estudo e a compreensão dos gêneros a partir 

da classificação: primários e secundários. O primeiro - “primários” - também 

chamado de simples, isto é, pelo fato de serem utilizados no dia a dia, muitas 

vezes, sem interferência da escrita, ou seja, pertencem predominantemente à 

comunicação oral (diálogo). Desde uma conversa informal ao telefone, como uma 

narração de um jogo de futebol, etc. O segundo “secundários” pertencem a uma 

classe mais elaborada e complexa, como a escrita: reportagens, cartas, 

romances, textos científicos, etc. Entretanto, essa complexidade faz com que 

estabeleçam critérios para o reconhecimento do gênero. Exemplificando, 

necessita-se de um suporte material e uma organização textual, como ocorre com 
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tiras no espaço dos jornais no seu cotidiano. Sendo assim, a partir da perspectiva 

Bakhtiniana, percebemos que um gênero precisa de seu contexto para ter sua 

própria identidade, tendo necessidade de relacionar-se com espaço/tempo, o qual 

vai consolidando suas marcas por meio de produções: artísticas, literárias e 

midiáticas. Portanto, só nos comunicamos por meio de gênero textual, o qual se 

expressa, se materializa num texto. 

 

 

7. TIRA: O GÊNERO EM DISCUSSÃO 

 

 

                De acordo com Nicolau (2010), considera-se que “... os gêneros 

textuais são atividades sociais que se submetem a critérios de êxito”.  

Principalmente, quando sua intenção de entretenimento traz implícito o 

questionamento e a denúncia. Nesse caso, a tira/tirinha, sendo um texto midiático, 

tem formato próprio, é representada por ações socioculturais, originariamente, 

representada por outra prática sociocultural, já institucionalizada, como a 

imprensa, envolvendo autor/texto/leitor. Seu reconhecimento acontece pela esfera 

jornalística, ou seja, do seu suporte tradicional, o jornal. Trata-se, portanto, de um 

gênero textual. Apesar de ela ter ganhado vida própria em mídias autônomas 

(revistas), após décadas ao seu surgimento, foi priorizada, a princípio, nas 

páginas dos jornais. Consolidou-se como uma categoria de estética: expressiva e 

opinativa sobre o cotidiano, em que faz humor, satiriza e ironiza e provoca 

reflexões; tanto da futilidade do dia a dia, quanto das questões mais sérias, no 

geral, do país e do mundo. A tira é representada por personagens fixos (um 

personagem principal em torno de outros, que gravitam em cena), que imitam o 

ser humano. 

              No Brasil, a tira teve vida ativa, sendo publicada em jornais desde as 

décadas de 1950. E nesse contexto de gênero jornalístico, ela sempre foi 

representativa, como afirma Magalhães (apud Nicolau, 2006b): “A agilidade e 

imediatismo da tira fazem nos crer que elas são imprescindíveis para a 

construção do pensamento de um país, quando elas não se dobram massificação 

niveladora, quando se permitem a liberdade inventiva”.  
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              Portanto, nessa trajetória, a tira, sendo criada para ocupar espaços nos 

jornais e privilegiando o leitor diário, desenvolveu uma linguagem própria, em que 

o verbal e o não verbal, existentes em outras práticas, como o diálogo textual e a 

ilustração, unificaram-se para gerar narrativas curtas e com humor, geralmente, 

com desfechos inesperados.  

    

8. CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

 Leitura e interpretação 

 

9. OBJETIVOS 

 

9.1  GERAL 

 

 Formar um aluno-leitor crítico dos textos que circulam socialmente, por meio 

do gênero tira. 

 

9.2 ESPECÍFICOS 

 

 Compreender os explícitos e implícitos dos textos, levando os alunos à 

criticidade. 

 Desenvolver a interpretação das tiras, observando as características das 

personagens. 

 Promover análise dos aspectos linguísticos das tiras. 

 Enfatizar a linguagem não verbal. 

 Produzir tiras com os alunos e organizar uma exposição (varal/mural), no pátio 

da escola, para visitação da comunidade escolar. 

 

10. ENCAMINHAMENTOS 

.  Leitura - Reflexão – Leitor 

 

 

        

 Professor, 

 Um pequeno texto sobre: Leitura/Reflexão/leitor.  

       A proficiência, ou seja, a competência e a habilidade em leitura conduzem as 

pessoas a terem uma compreensão melhor do mundo em que se inserem, que 

estimuladas irão aprender por toda a vida. 
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      O documento - Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua 

Portuguesa do Paraná (2008) - aponta que o ensino, a prática de leitura requer 

um docente que “além de posicionar-se como um leitor assíduo, crítico e 

competente, entenda realmente complexidade do ato de ler”. (SILVA, p.22). 

Portanto, compreendemos que o professor também tem que ser um leitor. E que a 

dificuldade maior do docente está relacionada à ausência de fundamentação 

teórica para uma prática mais eficaz. Ao nos reportarmos ao ensino de leitura em 

sala de aula, afirma Kleiman: 

 

“[...] até aqueles diretamente ligados ao ensino de leitura – os 
professores – encontram-se mal informados em relação ao processo, ao 
leitor, e às estratégias que levam ao domínio do processo para poder 
assumir o ensino de leitura com segurança e, sobretudo, com coerência”. 
(Kleiman, 2011, p.7). 
 
 
 

          Tal afirmação leva-nos à reflexão, à tomada de consciência e mudança de 

postura em nossa ação pedagógica, mas não desassociada do conhecimento 

teórico. Enfatiza Kleiman (2013, p.24) “... acreditamos na formação teórica do 

professor na área de leitura”. Portanto, para Kleiman (2011, p.7) “... esses mal-

entendidos são consequências de vários fatores”. Sendo os seguintes: 

 

“[...] a leitura equivalente à decodificação e processamento de palavras. 
O professor visto como modelo ideal a ser imitado pela criança. O aluno 
não encontra espaço e ação na escola, nem mesmo na aula de leitura. O 
texto sendo focado apenas elementos formais em quanto marcadores de 
um conteúdo informativo”. (Kleiman, 2011, p. 8 e 9). 

 

           

 Diante da afirmação, a autora conclui que: 

 

“A coerência entre fundamentação teórica e a ação prática no ensino de 
leitura, o reconhecimento do aluno enquanto sujeito leitor, e não como 
mero decodificador, o reconhecimento do professor enquanto adulto 
modelo desse leitor, o ensino de leitura coerente com uma postura 
interacionista e crítica”. (Kleiman, idem, p.9). 
 

 

          Entretanto, “[...] afirma-se que a criança não gosta de ler e não compreende 

o que lê”. Comenta, ainda, a referida autora (2011), que os profissionais da 

educação a questionam ao término de uma palestra sobre leitura. As dificuldades 
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que o aluno encontra no ato de ler estão basicamente relacionadas ao modelo de 

aprendizagem ao qual se adere no âmbito escolar. 

          Nesse sentido, a autora enfatiza as práticas que a escola perpetua em 

relação à leitura, pois:  

 

“Treinamos a criança, desde os primeiros momentos da alfabetização, na 
associação mecanicista de sons com letras, sílabas, palavras e frases 
simples, aguardando o momento em que ela dará um passo na direção 
da compreensão de unidades maiores do que a sentença”. (Kleiman, 
2011, p.55). 

 

          E, ainda, salienta:  

 

“[...] quando a atenção do aluno é dirigida ao texto propriamente dito, 
este é tratado como mero repositório de informações. Essa concepção 
pode ser constatada pela abundância de perguntas que servem de 
estímulo para a extração ou evocação de informações explícitas que 
seguem o texto no livro didático”. (Kleiman, 2011, p.58). 

 

 

           Entende-se, então, o motivo pelo qual o aluno torna-se passivo. A busca 

por informações explícitas no texto nada acrescenta ao aluno em termos de 

atuação de um sujeito crítico e repleto de conhecimento prévio a ser ativado. Há 

necessidade de mostrar ao aluno que ele é um sujeito ativo na construção de 

sentidos do texto. A interação autor-texto-leitor possibilita que o sujeito atue 

criticamente em sua prática discursiva. Ler não é apenas decodificar. Não 

podemos permitir que nosso aluno tenha uma visão limitada sobre o ato de ler, ou 

seja, que sinta-se engessado ou passivo perante um texto. 

 

           Kleiman destaca a importância do conhecimento prévio: 

 

“[...] para a criança, ler passa a significar “achar a informação” e “decorar 
a informação”, em vez de reconstruir a informação mediante a utilização 
do conhecimento prévio, ou reestruturar o conhecimento prévio graças à 
nova informação, num processo de influências mútuas entre o leitor e 
autor, próprio e característico da atividade de ler”. (Kleiman, 3022, p.56). 
 
 

           Portanto, é nesse momento que o aluno precisa interagir com o texto. Pois, 

“é justamente através de informações que não estão explícitas que aluno pode 
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compreender o texto, compreendendo o implícito ele passa a compreender o 

explícito”. (Kleiman, 2011, p.5). 

           Sendo assim, menciona Kleiman (2011, p.49) sobre “[...] a importância do 

conhecimento teórico para uma tomada de decisões conscientes na ação 

pedagógica”. E, “Nessa realidade a foco de atenção é, naturalmente, o aluno”. 

 

    . A leitura Cognitiva  

 

 

 

 

 

 

           Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, há o 

seguinte posicionamento: 

 

“É preciso superar algumas concepções sobre o aprendizado inicial da 
leitura. A principal delas é a de que ler é simplesmente decodificar, 
converter letras em sons, sendo a compreensão consequência natural 
dessa ação. Por conta desta concepção equivocada a escola vem 
produzindo grande quantidade de “leitores” capazes de decodificar 
qualquer texto, mas com enormes dificuldades para compreender o que 
tentam ler. O conhecimento atualmente disponível a respeito do 
processo de leitura indica que não se deve ensinar a ler por meio de 
práticas centradas na decodificação”. (PCNs, 2011, p.55). 

 

           Portanto, é essencial oportunizar ao aluno estratégias específicas no 

ensino de leitura, visando ao aprimoramento dele, de sua capacidade de ler. O 

professor deve ser o mediador entre o aluno e o autor; deve haver interação entre 

o texto e o leitor. E, por parte do leitor, ser ativo diante do texto, fazer inferência, 

utilizar seu conhecimento prévio, suas experiências, sendo aspectos importantes 

para a compreensão.  

           Kleiman enfatiza: “Quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, quanto 

maior a sua exposição a todo tipo de texto, mais fácil será sua compreensão”. E, 

complementa: “... tanto os conhecimentos linguísticos como o conhecimento 

textual formam parte do conhecimento prévio, e ambos devem ser utilizados na 

leitura”. (2013, p.23). 

 Professor, 

 Compreendendo a Leitura Cognitiva: aspectos e estratégias de ensino. 

          A compreensão de um texto estabelece que “... é um processo que se caracteriza 

pela utilização de conhecimento prévio, o leitor utiliza o que ele já sabe, o conhecimento 

adquirido ao longo da vida”. (Kleiman, 2013, p.15). 
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          Cordeiro (2007) afirma: “... o leitor utiliza, na leitura, o que ele já sabe, o 

conhecimento prévio ou informação não visual adquirida ao longo da vida. É 

mediante a interação de diversos níveis de conhecimento que o leitor compreende 

um texto”. 

          Sendo assim, Kleiman afirma (2013): “... a leitura é considerada um 

processo interativo”. Já para Smith (1989) “... a leitura não é uma atividade 

meramente visual (...) é o resultado da interação entre o que o leitor já sabe e o 

que ele retira do texto”. 

           Conclui Kleiman (2013, p.24) que “... para haver compreensão, durante a 

leitura, aquela parte do nosso conhecimento de mundo que é relevante para a 

leitura do texto deve ser ativada, isto é, deve estar num nível ciente, e não perdida 

no fundo de nossa memória”. 

 

  “... a leitura é um ato social, entre dois sujeitos – leitor e autor- que 
interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades socialmente 
determinados. Essa dimensão interacional, que para nós é mais 
importante do ato de ler “(...), “não é o foco da discussão, mas é 
explicitada toda vez que a base textual sobre a qual o leitor se apoia 
precisa ser elaborada, pois essa base textual é entendida como a 
materialização de significados e intenções de um dos interagentes à 
distancia via texto escrito”.(KLEIMAN, 2013, P.12). 
 

 

           Então, podemos concluir um conceito de leitura: a leitura é o resultado da 

interação entre as informações contidas no texto (informações visuais) e o 

conhecimento prévio do leitor (informações não visuais), que pode ser 

representada por uma fórmula, segundo Smith (1999), ou seja, IV= Informação 

Visual – explícita, InV= Informação não visual – implícita. 

 

                                             LER = IV + InV 

 

           Segundo Smith (apud Cordeiro, 1999, p. 38), 

 

   “Não vemos tudo o que está diante dos nossos olhos e vemos nada 
imediatamente. É necessário algum tempo para que o cérebro decida 
sobre o que os olhos estão olhando. A leitura depende mais daquilo que 
está por trás dos olhos- da informação não visual- do que da informação 
visual que está diante deles”. 
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           Conforme Cordeiro (2007), “O processo de leitura é considerado ativo 

porque inclui predição, elaboração de hipóteses, previsões a respeito do texto e o 

leitor observa os recursos visuais, gráficos e sonoros (título, ilustração, gráfico. 

silhueta, tipo de letra etc.) e levanta uma série de hipóteses e começa a testá-las”. 

           Nesse sentido, Kleiman (2013) confirma que é mediante a interação de 

diversos níveis de conhecimento, como o linguístico, o textual, o conhecimento de 

mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. 

           Salienta Cordeiro (2007), que há muitas teorias que visam explicar de 

várias formas como um leitor adquire informações de um texto, entretanto, 

basicamente, há três grupos de modelo de processamentos de leitura: 

ascendente (bottom-up), descendente (top-down) e interacionista (interactive). 

 

 

 

 

            

 

         Para Kleiman (2013, p.73), “... tanto o professor como o livro didático, 

que privilegia uma leitura, a do professor, como a única leitura correta, 

autoritária”. E o aluno só se posiciona como sujeito da leitura, quando 

consegue dar sua opinião e quando solicitado em atividades escolares. 

          Nesse sentido, a autora aponta que o ensino de leitura deve ser 

entendido como o ensino de ESTRATÉGIAS DE LEITURA, por uma parte, e 

como o desenvolvimento das habilidades linguísticas que são características 

do bom leitor, por outra. 

           Sendo assim, referindo-se a Estratégias de leitura, Kleiman reporta-se a 

operações regulares para abordar o texto. 

 

“Essas estratégias podem ser inferidas a partir da compreensão do texto, 
que por sua vez é inferida a partir do comportamento verbal e não verbal 
do leitor, isto é, do tipo de respostas que ele dá a perguntas sobre o 
texto, dos resumos que lê, faz de suas paráfrases, como também da 
maneira como que ele manipula o objeto: se sublinha, se apenas folheia 
sem se deter, em parte alguma, se passa os olhos rapidamente e espera 
a próxima atividade recomeçar, se relê”.( Kleiman, 2013, p.74). 

 

 Professor, 

       Considerando que a leitura, enquanto ato individual, atribui significado ao ler um texto, e 

que o leitor produz essa significação a partir de seu conhecimento, devemos refletir na 

viabilidade do ensino de leitura em sala de aula. 
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As estratégias do leitor são classificadas em ESTRATÉGIAS 

COGNITIVAS e ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS. 

 

“As estratégias metacognitivas seriam aquelas operações (não regras), 
realizadas com algum objetivo em mente, sobre as quais temos o 
controle consciente, no sentido de sermos capazes de dizer e explicar a 
nossa ação. E as estratégias cognitivas da leitura, seriam aquelas 
operações inconscientes do leitor, no sentido de não ter chegado ainda 
no nível consciente, que ele realiza para atingir algum objetivo de 
leitura”. (Kleiman, 2013, p.7e 75). 

 

 

           Portanto, diante da afirmação de Kleiman, as estratégias 

metacognitivas são ações conscientes do leitor, que ele é capaz de responder 

por elas. No entanto, as estratégias cognitivas são ações inconscientes do 

leitor, ao realizar uma leitura de forma rápida ou tranquila, apontando os 

pontos-chave do texto de diversas maneiras, porém não atinge um nível 

consciente no que se refere a uma proficiência de leitura. 

        

   Afirma Cordeiro (2007):  

 

“Independentemente do objetivo de leitura e do tipo de tarefa, os leitores 
utilizam estratégias de leitura, operações utilizadas para abordar o texto, 
as quais podem ser cognitivas – operações inconscientes – e 
metacognitivas – passiveis de controle consciente, pois partem do senso 
comum”. 

 

 Portanto, diz Kleiman: 

 

“A característica mais saliente do leitor proficiente é sua flexibilidade na 
leitura. Ele não tem apenas um procedimento pra chegar aonde ele quer, 
ele em vários possíveis, e se um não der certo, outros serão ensaiados. 
Por isso, o ensino e modelagem de estratégias de leitura não consistem 
em modelar um ou dois procedimentos, mas em tentar reproduzir a 
condições que dão a esse leitor proficiente essa flexibilidade e 
independência, indicadas de uma riqueza de recursos disponíveis”. 
(Kleiman, 2013, p.76). 

 

E conclui: 

“O leitor experiente tem duas características básicas que tornam sua 
leitura uma atividade consciente, reflexiva e intencional: primeiro. Ele lê 
porque tem algum objetivo em mente, isto é, sua leitura é realizada 
sabendo para que está lendo, e, segundo, compreende o que lê, o que 
seus olhos percebem seletivamente é interpretado, recorrendo a 
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diversos procedimentos para tornar o texto inteligível quando não 
consegue compreender”. (Kleiman, 2013 

 

 

11.  ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

          Relata Kleiman: 

 

“A concepção de leitura que a considera como uma atividade a ser 
ensinada na escola, não mero pretexto para outras atividades e outros 
tipos de aprendizagem, está embasada em modelos já bem definidos 
sobre como processamos as informações. Esses modelos lidam com os 
aspectos cognitivos da leitura, isto é, aspectos ligados à relação entre o 
sujeito leitor e o texto enquanto objeto, entre linguagem e compreensão, 
memória, inferência e pensamento. Eles tentam incorporar aspectos 
socioculturais da leitura, uma vez que vão desde a percepção das letras 
até o uso do conhecimento armazenado na memória”. (Kleiman, 2013, 
p.45). 

 

           Então, utilizaremos algumas estratégias de acordo com Cordeiro 

(2007), como: inferência, objetivos de leitura, modos de leitura, conhecimento 

prévio (de mundo/textual/linguístico/partilhado), criação de hipóteses, título do 

texto, antecipação de informação, intertextualidade (paráfrase e paródia), 

seleção lexical, constituição de frames, elementos de 

referência/coesão/anáfora, linguagem das cores/linguagem corporal, leitura de 

imagens/gráficos/mapas, processo de seleção, silhueta textual e linguagem da 

arte; sendo o gênero textual tira o objeto de análise deste trabalho. 
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12. UNIDADE 1          

  

              Nas unidades a seguir, serão 

analisadas tiras da personagem Mafalda, obra-

prima do cartunista Quino. Uma personagem única, ”... a garotinha travessa que 

completa 50 anos de quadrinhos da América Latina”, como afirma Junior (2014). 

Sendo a personagem muito observadora e politizada, vivenciada na década de 

60, pelo seu criador, ela marcou gerações ao desconstruir o pensamento e as 

convenções da classe média. Estabeleceu-se o pano de fundo: universo marcado 

por desigualdades e autoritarismo, consequências e fases da guerra fria e pelas 

ditaduras militares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ao nos reportarmos para as histórias em quadrinhos e levarmos para a 

sala de aula, é primordial que os alunos entendam bem este gênero. Conforme 

Ramos (2014) explica, a tira compõe-se de um hipergênero, tem uma linguagem 

autônoma, usa recursos gráficos como: balões, apêndice, onomatopeia, legenda, 

formato fixo (retangular), tipos de letra, os sentidos da cor, o desfecho inesperado 

(que provoca o efeito de humor, por isso é tira cômica) e mecanismos próprios 

para representar os elementos da narrativa. 

 

    Professor, 

   Para melhor compreensão “das tiras da Mafalda” é essencial ter conhecimento prévio da 

personagem. Ela é uma garotinha de seis anos de idade, que ama os Beatles e o desenho 

pica-pau, e detesta, ou melhor, odeia sopa. No contexto, comporta-se como uma garota de 

sua idade, mas tem uma visão da vida muito aguçada e questiona o mundo e todos a sua 

volta. 
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12.1 TEXTO 1 

 

 

http://litaaparicio.wordpress.com/teste/-acessado em:12-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Distribuir aos alunos a tira, sem a fala do balão do último quadrinho. 

2. Pedir aos alunos que façam uma leitura, interagindo com o texto. E 

questioná-los. O que entenderam da narrativa? 

3. Ouvir o retorno deles, enfatizando como haviam imaginado a fala da 

personagem, no final da história. 

4. Apresentar o último quadrinho com a fala da personagem Mafalda. Antes, 

pedir que os alunos escrevam no espaço do balão, do último quadrinho, o 

que haviam imaginado, inicialmente. E que eles façam a comparação entre 

as falas (da personagem e deles). 

 

 

 

 

 Professor, a linguagem dos quadrinhos tem o recurso gráfico, que representa a fala e o 

pensamento. Na tira da Mafalda acima, veremos alguns desses recursos. E com estas 

atividades, você trabalhará com estratégias de criação de hipóteses, antecipação de 

informação, verificação da hipótese e leitura de imagem. Gênero: tira cômica/ Tipo 

Textual: narrativo. 

 

 Professor, neste momento, você poderá trabalhar com estratégias que destacam: a 

linguagem das cores, expressões faciais e corporais, leitura de imagem, os recursos 

gráficos e o desfecho final. 

 

http://litaaparicio.wordpress.com/teste/-acessado
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5. Observe o ambiente onde a personagem se encontra. É dia ou noite?  O 

local é aberto ou fechado? Está chovendo/nublado/ou sol? É amplo ou 

pequeno? Há poucas ou muitas pessoas? Este ambiente é tranquilo ou 

agitado? As cores que predominam no ambiente são fortes ou suaves? 

Este local é para lazer ou trabalho? A personagem foi ao ambiente para 

lazer ou trabalho? Esses elementos determinam algo no texto? 

6. Observe na história as expressões da personagem Mafalda. Descreva-as: 

7. Analisando cada quadrinho da narrativa (menos o quarto).  Percebe-se que 

há recurso gráfico, que representa de certa forma a fala e o pensamento da 

personagem. Quais são? Qual a diferença do recurso do segundo 

quadrinho com os demais? 

8. Veja que, no quarto quadrinho, o barulho das ondas do mar foi mostrado 

por uma figura de linguagem: onomatopeia. Escreva como foi representado 

esse barulho. 

9. No terceiro quadrinho, Mafalda expressa uma ordem. Por quê? 

10. No desfecho da história, a personagem diz: - QUE SACO ESSA 

OBEDIÊNCIA!...  A quem ela se referiu? O que ela quis dizer? É uma 

linguagem formal ou informal? Será que ela já conhecia o mar antes? 

Pense a respeito (Refletir com os alunos sobre a tira cômica, na qual 

sempre há um final inesperado, o que leva ao efeito de humor). 

11. Em um parágrafo conciso, conte a história da tira cômica. 

 

 

 

                                    

 

 

 

            Conhecendo melhor as personagens: Mafalda e Suzanita. 

 

. Mafalda: é uma menina constantemente inquieta, inconformada diante do 

contexto mundial, década 60. Tem uma visão mais humanista, sempre atenta 

à realidade a sua volta. Personifica a mulher liberada. 

 Professor, as tiras a seguir possibilitam trabalhar com as estratégias: conhecimento 

prévio: o aluno precisará saber sobre as personagens: Mafalda e Suzanita. E também 

um pouco de suas personalidades, para melhor interação e compreensão do texto. E uso 

do recurso gráfico (linguagem não verbal). Gênero: tira// Tipo Textual: narrativo. 
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. Suzanita: uma menina fútil. Seu único objetivo na vida é encontrar um marido 

rico e de boa aparência. Quando crescer, quer ter filhos acima da média. É 

uma fofoqueira e egoísta. Representa a mulher burguesa que almeja a 

tranquilidade de uma família bem constituída (filhos para criar, um marido para 

cuidar e amigas com quem passar as horas de enfado). Sempre fora da 

realidade, busca não se envolver com os problemas do mundo e prende-se às 

aparências. É a visão tradicional do papel da mulher na sociedade, o que 

ocasiona frequente atrito entre as duas meninas. 

 

                                 

12.2 TEXTO 2 

 

 

http://www.portalcultural.org.br/-acessado em:12-11-2014 

 

1. Distribuir aos alunos a tira acima e sugerir que façam uma leitura inicial. 

2. Perguntar o que entenderam da historinha da tira. 

3. Ouvir as conclusões. Questioná-los sobre as personagens. O que os 

alunos sabem sobre elas? 

4. Apresentar informações, características das personagens para que os 

alunos adquiram conhecimento sobre as personagens. 

5. Observe o terceiro quadrinho: qual o motivo de Suzanita passar a boneca 

para as mãos de Mafalda? O ato corresponde à personalidade da 

personagem? Qual era sua intenção? 

6. De acordo com os quadrinhos terceiro e quarto, que recurso o autor utilizou 

para representar o pensamento de Mafalda e Suzanita? 

7. Observe as expressões faciais das personagens no último quadrinho e 

descreva-as. 

http://www.portalcultural.org.br/-acessado


22 

 

12.3 TEXTO 3 

                

 

http://www.eternoretorno.com/-12-11-2014 

 

1. Distribuir aos alunos a tira e sugerir que façam uma leitura atenciosa. 

2. Perguntar o que entenderam da história. O que acontece na narrativa? 

3. Ouvir o retorno dos alunos. 

4. Perguntar se a personalidade de Mafalda e a de Suzanita 

correspondem ao discurso das personagens, nesta narrativa. 

5. Observe o primeiro quadrinho. O que será que essa pessoa está 

fazendo neste local? Descreva-a: 

6. Observe os quatro quadrinhos e escreva: Que recursos o autor utiliza 

para representar o frio?  

7.  Você concorda ou discorda com o pensamento de Mafalda? Justifique. 

8. No final da história, Mafalda se surpreende com o discurso de Suzanita. 

Por quê? 

9. E você? Concorda com a postura de Suzanita? Explique. 
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13. UNIDADE 2 

 

 

 

                              

 

13.1 TEXTO 4 

                              

     

 

http://tirasdemafalda.tumblr.com/-acessado em:12-11-2014 

 

1. Distribuir a tira aos alunos e pedir que façam uma leitura inicial. 

2. Perguntar aos alunos o que entenderam da história. Ouvi-los. 

3. Observe a expressão da personagem no primeiro quadrinho. Onde será 

que ela está? O que ela está ouvindo? Quem está falando? Que recurso 

gráfico usa o autor para representar a fala? 

4. Você sabe, especificamente, como chama esse recurso para indicar a fala, 

vinda de aparelhos eletrônicos? 

5. Observe o segundo quadrinho. Quem será essa personagem? Em que 

cômodo/parte da casa ela se encontra?  

6. Quanto à fala da personagem (letras maiúsculas ou caixa alta, em negrito). 

O que representam esses recursos no contexto? 

a. (    )  Que ela não achou seus cremes. 

b. (    )  Utiliza-se do discurso direto para falar com Mafalda. 

 Professor, a tira 4, a seguir, possibilita trabalhar com as estratégias: compreensão da 

linguagem verbal e não verbal (implícitos e explícitos) e recurso gráfico que representa a 

oralidade e fala nos quadrinhos. 

 

 

http://tirasdemafalda.tumblr.com/-acessado
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c. (    )  Sugere a tonalidade de voz mais forte ao se expressar. 

d. (    )  Apenas questiona a personagem Mafalda. 

 

7. O desfecho final da tira cômica surpreende você? Por quê? 

8. Por que Mafalda toma essa atitude de passar “os cremes de beleza” de 

sua mãe no globo terrestre, que representa o Planeta Terra? Explique. 

9. Qual o significado a palavra “beleza” para você? E no contexto da tira? 

10. O que a personagem Mafalda quis dizer com: “- Só os DE BELEZA!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   “Compreendendo a ação da narrativa” 

 

          Afirma Ramos (2014) que “... a ação da narrativa é conduzida por 

intermédio dos personagens”. E eles “são considerados como bússolas na 

história, principalmente, com objetivo de orientar o leitor sobre o rumo da 

narrativa”. Nas histórias em quadrinhos enfatizam que parte dos elementos da 

ação é transmitida pelo rosto e pelo movimento do corpo. Segundo Cagnin 

(1975), o rosto é um dos recursos, ou seja, estratégias mais usadas na 

representação da expressividade. São cinco elementos (olhos, pálpebras, pupilas, 

sobrancelhas e boca). E também o corpo, ele fala, embasa-se duas relações, a 

primeira é o todo (corpo) em relação a suas partes, ou seja, podendo representar 

o movimento (a cabeça, os olhos, as sobrancelhas, a boca, o tronco do corpo, os 

braços, a mão – esta, em relação aos braços, segurando um objeto ou no 

movimento dos dedos – as pernas, os pés, os cabelos). Define Acevedo (1990), a 

outra forma que representa movimento são linhas cinéticas, ou seja, “linhas que 

 Professor, nestas tiras a seguir, 5 e 6, você poderá trabalhar com estratégias: 

conhecimento prévio (falando a respeito das personagens), sobre os elementos 

narrativos ( no contexto, as personagens e a ação da narrativa) e os recursos gráficos. 

 

 Mãe de Mafalda: Típica dona de casa, dedicada ao lar, atarefada com as tarefas 

cotidianas e, de certa forma, desprezada pela filha por sua opção burguesa e sua 

submissão a um papel social que a menina abomina. 
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servem para indicar movimento”, uma forma de reproduzir o momento de um 

gesto. 

 

 

 

 

        

13.2 TEXTO 5 

 

        

http://jbparafraseando.blogspot.com.br/-Acessado em:12-11-2014 

 

1. Distribuir aos alunos a tira cômica e pedir que façam, inicialmente, uma 

leitura. 

2. Perguntar o que entenderam da história. Ouvi-los. 

3. Fazer uma retomada com os alunos da personalidade/característica das 

personagens. 

 

http://jbparafraseando.blogspot.com.br/-Acessado
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4. Observe o primeiro quadrinho. O que a mãe de Mafalda está fazendo? 

a. (   ) Apenas folheando um jornal para distrair-se. 

b. (   ) Lendo uma noticiário do cotidiano. 

c. (   ) Procurando algo, especificamente, uma receita. 

d. (   ) Recortando uma receita com a tesoura. 

 

5. Qual o intuito dessa ação? Que tipo de receita irá fazer? 

6. Para a personagem Mafalda é uma receita “gostosa”? Por que? 

a. (   ) Não 

b. (   ) Sim  

           

7. Observe o segundo quadrinho. As personagens continuam dialogando, 

mas sua mãe não está mais presente em cena, pessoalmente. Que 

recurso gráfico o autor usa para representar a fala e sua existência  em 

cena? 

 

 

8. No terceiro quadrinho, está havendo um tempo da narração - a quebra 

do discurso (diálogo) entre as personagens. Onde a personagem 

Mafalda está parada. O que será que está pensando? Observe o seu 

rosto. Como está sua expressão, no momento? Para onde está 

olhando? O que será que ela irá fazer? Ou dizer? Escreva: 

 

9. O último quadrinho mostra a continuidade da ação da narrativa, na qual 

a personagem Mafalda demonstra todo seu sentimento de horror com 

relação à sopa que sua mãe irá fazer. Mas desconta de uma forma 

diferente. Como o autor representa na cena esse pensamento e fala?  

Descreva esse desfecho. 

 Professor, além do conhecimento prévio com relação aos personagens, explorar bem 

com os alunos os implícitos e os explícitos e a linguagem facial e corporal das 

personagens, ou seja, a ação da narrativa (se está parada ou em movimento), qual 

recurso o autor utiliza no texto pra representar, no momento, no contexto. 
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10. O que a personagem Mafalda quer dizer com: - “ABAIXO A 

LIBERDADE DE IMPRENSA”! Comente. 

 

 

 

 

 

 

13.3 TEXTO 6 

  

 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/-acessado em:12-11-2014 

 

1. Distribuir aos alunos a tira sem o último quadrinho. 

2.  Sugerir aos alunos que façam uma leitura inicial. Perguntar o que 

entenderam. 

3.  Ouvir as conclusões. Avisar que a história tem um último quadrinho. E 

pedir para imaginarem como é o final (desfecho) da história. 

4. Apresentar o último quadrinho e pedir aos alunos que façam uma 

comparação com que haviam imaginado antes. 

5. Observe as expressões da personagem em cada quadrinho, atentamente, 

e descreva-as: 

6. Observe o primeiro quadrinho. De acordo com a ação da narrativa,  nessa 

cena, a personagem está expressando o quê, em sua face? 

a. (   ) preocupação 

b. (   ) alegria 

c. (   ) indignação 

d. (   ) entusiasmo 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/-acessado
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e. (   ) ansiosidade 

 

7. No segundo quadrinho, a mãe de Mafalda pergunta a ela, “ - MAFALDA, 

AONDE VOCÊ VAI?” O termo em negrito representa  uma ação que 

Mafalda está fazendo? De que maneira aparece no texto? Justifique. 

8. No terceiro quadrinho, o autor usa um recurso gráfico para representar 

uma outra ação da personagem. Mencione e descreva: 

9. “SMAC”! Uma figura de linguagem muito utilizada pelos autores em 

quadrinhos. Representa o som de um barulho, chama-se  “onomatopeia”. 

No contexto, que barulho é esse? Observe e escreva como o autor usa o 

recurso gráfico para representar “o movimento do corpo da personagem”, 

na cena. 

        

10.  No desfecho da história, quem faz aniversário?  

11. Para você, foi surpresa este final? Comente. 
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14. UNIDADE 3 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 TEXTO 7 

 

 

http://www.amaternidademefascina.com/moema/sobre-televisao-smartphones-e-
consumismo-infantil/-acessado em: 12-11-2014 

 

1. Distribuir aos alunos a tira para que façam uma leitura inicial. 

2. Perguntar o que entenderam da história. 

3. Ouvir as conclusões deles. 

4. Conte a história em um parágrafo conciso. 

5. De acordo com a cena da narrativa está havendo uma interação 

conversacional (diálogo) entre duas personagens, entre o primeiro e 

terceiro quadrinhos. Qual é o assunto em questão? 

6. Observe esses três quadrinhos. Onde se encontram as personagens 

que dialogam? Que indícios (recursos) o autor nos mostra em cena do 

local onde estão? Comente. 

7. Observe as expressões das personagens, entre o primeiro e terceiro 

quadrinhos. Comente a diferença das expressões do (primeiro e 

segundo) com o terceiro. 

 Professor, no início das atividades do texto 7, você poderá trabalhar com as estratégias: 

os diferentes estilos de desenhos apresentados nos quadrinhos. Conforme Ramos 

(2014), “a imagem do personagem, independentemente do estilo do desenho, possui 

uma gama de informações”. Através da roupa, do cabelo, o formato e detalhes do rosto, 

o tamanho do corpo, tudo é informação visual. As tiras cômicas, geralmente, trabalham 

com o recurso da caricatura. Sendo que, afirma Cagnin (1975), elas “podem ser 

desenhadas de maneiras realista, estilizada e caricata”. 

 

 

http://www.amaternidademefascina.com/moema/sobre-televisao-smartphones-e-consumismo-infantil/-acessado
http://www.amaternidademefascina.com/moema/sobre-televisao-smartphones-e-consumismo-infantil/-acessado
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8. Qual foi a causa dessa aglomeração de criança em volta da 

personagem Mafalda? 

9. E você?  Esperava esse desfecho da história. Comente. 

10.  Dê sua opinião. Que estilo de desenho o autor usou para desenhar as 

personagens nesta tira cômica? 

a. (   ) caricatura 

b. (   ) realista 

c. (   ) estilizada 

11. Pesquise sobre o assunto:  os diferentes estilos de desenhos em 

histórias em quadrinhos. 

12. Escolha um estilo e desenhe a personagem principal das tiras cômicas 

que estudamos. 
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