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RESUMO:   

A presente produção didático-pedagógica tem por objetivo, à luz de teorias sócio-

interacionistas da linguagem fundamentadas em Bakhtin, propor pertinentes 

encaminhamentos teórico-metodológicos, a partir do procedimento sequência 

didática proposto pelos teóricos Dolz & Schneuwly, em torno do gênero discursivo 

tiras narrativas, com o objetivo de contribuir proficuamente para a reversão do 

ensino ineficiente da língua materna na educação básica, rumo à construção 

paulatina e significativa da formação leitora/ escritora do cidadão aprendiz. Este 

trabalho tem como público-alvo alunos do 6º ano do ensino fundamental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramentos críticos; aprendizagem ; língua materna ; tiras 

narrativas 

FORMATO DO MATERIAL DIDÁTICO:  Caderno Pedagógico 

PÚBLICO:  6º ano 



 
 
2- APRESENTAÇÃO 

 

 

      Comecei a achar que aquela história de  
ler era uma coisa descomplicada feito 
descascar uma laranja, pular uma amarelinha,  
cantar junto a música que tocava no rádio. 

 
Lygia Bojunga 

 
 
 

O presente trabalho é fruto de um intenso desejo de formação leitora/ cidadã1, 

como por diversos momentos venho “entoando esse mesmo canto”. Assim como 

para a escritora referendada nas linhas acima, expresso imensa vontade de que o 

ato da leitura seja, em nossas escolas, tão saborosa como saborear a nossa fruta 

predileta (“descascar a laranja”), a prática lúdica da nossa atividade física favorita 

(“pular a amarelinha”), ritmada pela escuta atenta, sedutora e corriqueira das vozes 

que ecoam nas incontáveis páginas que compõem os livros: “a música que tocava 

no rádio”.  

Nesse sentido, convido você, professor, a enveredar por esses sedutores/ 

dinâmicos caminhos de ensino profícuo da língua materna: sequências didáticas, as 

quais poderão servir como rico subsídio teórico-metodológico, para os 6ºs anos, a 

partir das abordagens dos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011), buscando a 

reversão da ineficiência da prática leitora, rumo a conquistas gradativas da inserção 

cidadã do aprendiz no universo das práticas discursivas que permeiam a 

contemporaneidade. 

Assim, apresento-lhes o seguinte caderno pedagógico, “desenrolado” a partir  

de alongadas experiências pedagógicas que “deram certo” na escola pública, 

aliadas aos ricos estudos teóricos (o regresso à universidade) proporcionados pelo  

frescor científico do PDE. E a partir da bem-vinda escolha discursiva, tiras narrativas, 

exteriorizo os meus mais expressivos votos de proveitoso e enriquecedor trabalho 

pedagógico. 

 

 

                                                             
1
 Expresso-me dessa forma, por reconhecer ser a prática leitora e a cidadania atividade e direito 

indissociáveis. 



3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

3.1  POR QUE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS ? 

 

  Consultando o clássico dicionário Caldas Aulete, encontramos definições 

para a palavra sequência 2, como “seguimento, “continuação”, “série”, “ordem”.  Em 

latim, sequens.3 Didática, do grego didaktiké4, “ensinamento”, “aprendizagem”, 

“instrução”. No mesmo dicionário da língua portuguesa referendado, encontramos 

esta segunda palavra conceituada como “arte de ensinar”; no eletrônico, atualizado, 

do autor: “(boa) técnica de ensinar”; “conjunto de conhecimentos relativos ao 

processo de ensinar”. Na verdade, a expressão “sequência didática” (doravante SD), 

ou melhor, em francês (língua materna dos pesquisadores Dolz, Noverraz e 

Schneuwly), séquence didactique, foi empregada pelos estudiosos como “um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou escrito” (2011, p. 82), estruturada a partir das seguintes 

etapas: apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final. 

No capítulo da obra (DOLZ & SCHNEUWLY, 2011), que versa sobre tal 

procedimento, intitulado Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação 

de um procedimento, Dolz, Noverray e Schneuwly, ao discorrerem sobre “as 

principais características de uma sequência didática”, apontam, em primeiro lugar, 

para a importância do trabalho com o “gênero”, como objeto de ensino, “eixo central” 

(grifos nossos) do ensino proficiente da língua materna, sobretudo também “os que 

mais interessam à escola”5 (Idem, p. 83). Em um segundo momento,  justificam que 

o procedimento SD 

                                                             
2
 O dicionário eletrônico (c.f. Referências) atualizado do mesmo autor apresenta definição para 

“sequência” como “conjunto de planos de ação que se desenrolam no mesmo local ou que formam 
uma unidade”. Curioso observar que tal conceituação parece se adequar mais satisfatoriamente ao 
que se pretende entender por sequência didática, terminologia utilizada por DOLZ & SCHNEUWLY 
(2011). 
3
  FARIA. E. Dicionário Escolar Latino-Português. 6ªed. Rio de Janeiro: FAE. 1988. 

4
 BAILLY, A. Dictionnarie Grec - francais. 6 ªed. Éd. revue par L. Séchan et P.Chantraine. Paris: 

Hachette, 2000. 
 
 
5
 Tais menções já foram expressivamente feitas no projeto de Intervenção pedagógica (o ensino da 

língua materna fundamentada na teoria dos gêneros discursivos), documento que integra a presente 
proposta didático-pedagógica. A escolha por “tiras narrativas” também se justifica a partir de tal 
assertiva: o interesse dos alunos e, por esse motivo, também, da escola. 



tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um 
gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira 
mais adequada numa dada situação de comunicação (Idem, ibidem). 
 

 

Observa-se, a partir de tais proposições, que um dos objetivos primeiros da 

“didatização do gênero” é a conquista do domínio de um “gênero de texto”, para que, 

dessa forma, o aluno possa “escrever e falar de maneira mais adequada”. Em outras 

palavras, o trabalho com a oralidade deve ser valorizado, a fim de se alcançarem os 

objetivos pertinentes às práticas discursivas. A adequação da comunicação à 

intenção comunicativa deve ser também expressivamente considerada.  

E, finalmente, as sequências didáticas, segundo os teóricos em destaque que 

orientam tal procedimento metodológico, afirmam que as mesmas servem “para dar 

acesso aos alunos a práticas de linguagens novas ou dificilmente domináveis” 

(Idem, ibidem). A partir de tal assertiva, diga-se de passagem, pode-se considerar 

que tiras narrativas (gênero discursivo objeto de estudo desta produção), embora 

circulem em esferas sociais cotidianas, dentre outras, e apresentem traços 

composicionais e estilos informais e abordem temáticas diversificadas do dia a dia, 

podem proporcionar ao aluno acesso a futuros letramentos críticos/dominantes, uma 

vez que a prática da leitura das mesmas requer de seus adeptos/leitores amplo 

conhecimento de mundo6. 

 

 
4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA PASSO A PASSO  
 

(Estudo de um procedimento) 
 
 

4.1  A APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 

 Por meio da prática da oralidade, o professor procurará expor a seus alunos o 

que se pretende desenvolver ao longo do trabalho a ser realizado por meio da 

sequência didática: “a apresentação da situação visa expor (...) um projeto de 

comunicação” (2011, p. 84), o qual deverá culminar com a produção final. 

 A proposta compartilhada aponta para duas vertentes, as quais deverão ser 

claramente explanadas para o aluno: a “preparação de um problema de 
                                                             
6 Observação feita em “Tiras Narrativas como facilitadoras de habilidades de leitura: um universo 
discursivo a ser explorado” in Tiras Narrativas como Facilitadoras na Aprendizagem da Leitura na 
Educação Básica, PIPE (projeto de intervenção pedagógica). 



comunicação bem definido” e “a preparação de conteúdos dos textos que serão 

produzidos” (Idem, ibidem). 

Na primeira situação, o professor dialoga com seus alunos sobre o “gênero” 

oral ou escrito que será abordado, apresentado-lhes exemplificações de textos orais 

ou escritos produzidos na referida “escolha” discursiva. Dessa forma, o “problema” 

inicial de comunicação a ser resolvido, a partir da participação de todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, passa a se configurar, então, 

como um “problema” coletivo e não apenas do professor, o que denota participação 

e empenho na solução da problemática colocada em questão, e progressivo 

envolvimento com as seguintes atividades a serem desenvolvidas. 

Assim, interrogações como “a quem se dirige a produção”, “que forma 

assumirá a produção” e “quem participará da produção”, sugeridas pelos teóricos 

(Idem, ibidem), devem ser valorizadas. 

Em um segundo momento, que precede ainda a produção inicial, preparando 

terrenos para alicerçá-la, é necessário que os alunos reconheçam a relevância dos 

conteúdos que serão priorizados bem como “saibam com quais vão trabalhar”, 

tornando as atividades de aprendizagem “significativas e pertinentes” (Idem, ibidem). 

 

4.2 A PRIMEIRA PRODUÇÃO 

  

 Nessa etapa, o aluno deverá então dar início a uma produção escrita, a qual 

deverá ser compreendida como processo da aprendizagem e não como produto 

acabado. Pois, na verdade, como os próprios teóricos de Genebra orientam, nesse 

momento, a aprendizagem deverá se configurar em formas de “tentativas”: “os 

alunos „tentam‟ elaborar um texto oral ou escrito” (Idem, p. 86), mesmo que não 

atentem para todas as exigências do gênero escolhido, nesse momento. Assim, os 

“erros” que por ora se fizerem presentes, passam a ser configurar, pois, como 

“sinalizações” importantes, que apontam para pertinente tomada de ações/ 

intervenções pedagógicas, solidificando, favoravelmente, as etapas seguintes.  

Nesse sentido, é importante, enfim, que a “apresentação da situação” seja 

verdadeiramente bem definida, a fim de se obterem êxitos na efetivação dessa 

etapa. 

Vale ainda enfatizar que a produção inicial não atingirá satisfatoriamente o 

que se pode considerar como finalidade primeira de uma SD, mas somente a 



produção final se encarregará em representar a “situação real, em toda sua riqueza 

e complexidade” (Idem, ibidem). A produção inicial que apresenta, na verdade, 

função “reguladora da SD” (Idem, ibidem), na prática é caracterizada como 

“avaliação formativa e primeiras aprendizagens”, “momentos privilegiados de 

observação” ou mesmo, em outras palavras, “primeiro lugar de aprendizagem” 

(Idem, p.87). 

  

 

4.3 MÓDULOS 

 

Nessa etapa, procurar-se-á trabalhar os problemas que surgem na etapa 

anterior: primeira produção, a qual será determinante na elaboração dos módulos a 

serem efetivados, apresentado “soluções”, “ingredientes” para superá-los: 

 

“É a partir de uma análise minuciosa da produção inicial que o professor 
poderá adaptar a sequência à sua turma, a certos grupos de sua turma, ou 
ainda, a certos alunos” (2011, p.93). 
 

Um dos princípios que norteia o trabalho com as sequências didáticas é “ser 

modular, para permitir uma diferenciação do ensino” (2011, p.82). 

 A modelização de gênero abre precedentes sobre as múltiplas possibilidades 

de se “incrementar” o procedimento modular, haja vista a sinalização do “modulo n” 7 

apontado pelo esquema representativo, “estrutura de base de uma sequência 

didática” (Idem, p.83). Ou seja, de acordo com a “necessidade” didático-pedagógica, 

à luz de muita criatividade, pode-se valer de múltiplas formas de composição de 

módulos. Afinal, o trabalho com a língua materna não se esgota em si mesmo. Ao 

contrário, a dimensão do ensino da língua requer muito dinamismo por parte do 

professor. Mas o que de fato se compreende por “diferenciação do ensino”?  

Em outras palavras, o procedimento da “modularidade”, que rege uma 

sequência didática, compreende a importância do desenvolvimento de atividades 

que valorizem a interação social, “adaptadas às necessidades particulares dos 

diferentes grupos de aprendizes” (2011, p.93). Nesse sentido, é necessário que o 

professor reconheça as reais necessidades educativas de seus alunos, atentado 

                                                             

7
 C.f. esquema ilustrado in Encaminhamentos teórico-metodológicos rumo ao universo da produção 

da leitura, PIPE. 



para estratégias diferenciadas de aprendizagem, no enfrentamento da 

“heterogeneidade dos aprendizes”, o que, na verdade, pode ser considerado como 

“um desafio social decisivo” (Idem, ibidem). Agindo assim, o professor, em 

consonâncias com os princípios defendidos pelo procedimento SD, estará buscando 

“uma diferenciação pedagógica” (Idem, ibidem).  

Essa etapa que compreende a parte talvez mais extensa (por isso a 

necessidade de maior detalhamento da mesma), pois em cada módulo procurar-se-á 

“trabalhar um problema particular” 8 (Idem, p. 88) passa a ser compreendida também 

como “problematizadora”, pois visa a uma resolução ou resoluções de problemas, 

que provoca no professor  mudança de atitude na adequação de  encaminhamentos 

pertinentes de aprendizagem. O “problema” ou “problemas” delineados no coletivo 

pelos envolvidos no processo de ensino- aprendizagem (professor-aluno) “nascem” 

das especificidades intrínsecas a cada “gênero” escolhido como objeto da 

investigação.  

 Para os teóricos coautores do procedimento, diga-se de passagem, a 

produção textual (ressaltado que essa é a etapa mais complexa a que se destina 

uma SD, fortemente sustentada, alicerçada pelos módulos), perpassa por quatro 

níveis, a saber: 

 

  Representação da situação de comunicação 
Elaboração de conteúdos 

  Planejamento do texto 
  Realização do texto 
 
  
 Nesse primeiro nível, o aluno deverá mentalmente “fazer uma imagem, a mais 

exata possível” (Idem, ibidem, p.88) do destinatário do “texto de gênero” a ser 

produzido, da finalidade a que visa a construção do texto e da posição a ser 

assumida: “autor”, “locutor” ou “narrador”? (Idem, ibidem). O segundo nível, 

elaboração de conteúdos, está “condicionado” às especificidades de cada gênero, 

como “técnicas de criatividade, busca sistemática de informação (...), discussão, 

debates e tomadas de notas” (Idem, ibidem); o terceiro, planejamento do texto, à 

                                                             
8
 Se tiras narrativas se configuram, pois, como gênero discursivo complexo em seus elementos 

“conteúdo temático, estilo e construção composicional” (Bakhtin, 2003, p. 262), a presente produção 
procurará apresentar um “leque” de módulos, dos quais o professor poderá dispor, de acordo com as 
suas reais necessidades pedagógicas, os quais estarão relacionados tanto a atividades da leitura 
quanto da escrita. 



estruturação da especificidade do gênero, de acordo com a “planificação” 

previamente já constituída. E, finalmente, o último, a realização do texto, a produção, 

etapa em que o aluno deverá “escolher os meios mais eficazes para escrever um 

texto” (Idem, ibidem), atentando para cada situação de comunicação. 

 

 

4.4 A PRODUÇÃO FINAL 

 

 Como já previamente explanado na etapa anterior, que, uma vez bem 

solidificada, alicerçada, nutrida pelos conjuntos de módulos que se integram entre si, 

dá-se início à efetivação da última e mais complexa e esperada etapa 9, a realização 

textual. A produção textual, então, “final”10 de percurso do procedimento sequência 

didática,  “dá ao aluno a possibilidade de pôr em prática as noções e os 

instrumentos elaborados separadamente nos módulos” (Idem, p. 90). 

 Todavia a realização do “produto”, da “resposta” aos módulos, deverá estar 

permeada de procedimentos que envolvem a “revisão”, a “reescrita”, interligada, 

acompanhada por processos de avaliação. 

 

(...) o escritor pode considerar seu texto como um objeto a ser retrabalhado, 
revisto, refeito, mesmo a ser descartado, até o momento em que se dá a 
seu destinatário. O texto permanece provisório enquanto estiver submetido 
a esse trabalho de reescrita. Podemos até dizer que considerar seu próprio 
texto como objeto a ser retrabalhado é um objetivo essencial do ensino da 
escrita (Idem, p.94-95). 
 
 

Como se pode observar, a atividade de reescrita se configura, pois, como 

momento crucial da prática docente, nos processos de ensino-aprendizagem da 

língua materna. Segundo os referidos teóricos Dolz, Noverray e Schneuwly, a 

                                                             
9 Observa-se que a “trajetória” do procedimento da SD parte do complexo para o simples e deste 

novamente para o complexo. Como nos esclarecem Dolz, Noverray e Schneuwly, “o movimento geral 
da sequência didática vai, portanto, do complexo para o simples: da produção inicial aos módulos, 
cada um trabalhando uma ou outra capacidade necessária ao domínio de um gênero. No fim, o 
movimento leva novamente ao complexo: a produção final” (2011, p. 88). 
10 Usam-se aspas para inferir que, na verdade, ao nosso ver, entende-se por texto “finalizado” o 
processo e não o produto acabado, pois, dentro de uma perspectiva dialógica, como é sabido, os 
sentidos materializados a partir do mesmo se completam a partir de elos de interação com o leitor. 
Por outro lado, muitas são as vezes em que, quando produzimos um texto, sentimos continuamente o 
desejo de modificá-lo, cortar e acrescentar novas palavras, novas ideias; às vezes, ignorá-lo, mesmo 
que já prontos para serem “entregues a seus destinatários” ( Dolz & Schneuwly, 2011, p.94-95).  Daí 
compreendermos o caráter processual que o permeia. Mas vale lembrar que os referidos autores não 
necessariamente buscam sustentação, para a teorização do procedimento da SD, na abordagem da 
“teoria da recepção”.  



produção da escrita/reescrita aliada a procedimentos de avaliação “serve de 

instrumento para regular e controlar seu próprio comportamento de produtor de 

textos” (Idem, p.90). 

Nesse sentido, a avaliação ocupa um lugar de destaque na “terminalidade” de 

uma sequência didática, uma vez que aponta para reflexões pedagógicas sobre o 

“lugar” do erro na aprendizagem, uma vez que todos nós, produtores de textos, 

podemos estar continuamente vulneráveis a questionamentos sobre nossas próprias 

realizações textuais, ações que podem nos levar ao acerto e a bem-vindos 

comportamentos metacognitivos. 

Assim, os processos avaliativos, momentos de interação, “comunicação e 

troca” (Idem, p.91) - os quais passam, enfim, pelas mãos do professor e do aluno, 

deverão ser compreendidos como possibilidades que permitem eventuais “retornos a 

pontos mal assimilados” (Idem, ibidem) - podem se configurar como profícua 

estratégia para a efetivação de uma aprendizagem verdadeiramente significativa, 

dentro de uma perspectiva de “atitude responsável, humanista e profissional”, 

segundo assertivas defendidas pelos autores (Idem, ibidem). 

 

 

5- AVALIAÇÃO 

 

 O referido procedimento exposto visa a transformar a fala e a escrita do 

aluno, por meio do estudo de um gênero, como já enfatizado, o que pode levar 

progressivamente ao aperfeiçoamento das práticas discursivas, ou seja, ao pleno 

domínio discursivo. Mas vale lembrar, para isso, que a organização dos “módulos” 

não pode ser “aleatória” (Idem, p. 94), mas bem articulada entre si por meio de 

conteúdos significativos de aprendizagem. Assim, cabe ao professor um olhar atento 

nessa direção, atentando, enfim, a partir da produção inicial, para o que de fato é 

importante à necessidade real da prática docente. 

 Finalmente, vale também lembrar que a “repetição dos mesmos gêneros a 

cada ano não se justifica” (Idem, p. 105), o que não impede, entretanto, a “retomada 

de objetivos (...), numa nova perspectiva”. Tal medida “parece indispensável para 

que a aprendizagem seja assegurada” (Idem, ibidem).  



Vale ainda reforçar, mais uma vez, o caráter da flexibilidade que permeia uma 

SD, uma vez que as “escolhas” do professor devem ser valorizadas, ou seja, é dele 

“a responsabilidade de efetuá-las, e em diferentes níveis” (Idem, p. 107). 

 

 

6. SEQUÊNCIA DIDÁTICA: TIRAS NARRATIVAS 
 
 
 
6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 Adentrar no universo da leitura por meio da escolha atenta ao gênero 

discursivo para cada etapa da escolarização do aluno é o primeiro e grande passo a 

ser trilhado. Sendo assim, tiras narrativas, que podem ser utilizadas nos processos 

de ensino-aprendizagem em todos os anos escolares da educação básica, e nas 

diversas áreas do conhecimento, devem ser cuidadosamente selecionadas.                      

 

Nesse sentido, devemos ficar atentos para o perfil do público-alvo da referida 

produção didático-pedagógica: 6º ano. Assim, devemos escolher “tirinhas” que 

apresentem elementos linguísticos e não-linguísticos pertinentes a essa etapa da 

escolarização, objeto desta investigação.  

 Todavia, quando nos propomos a enveredar pelos profícuos caminhos do 

estudo do referido gênero, deparamo-nos com uma árdua realidade: as dificuldades 

nas cessões dos direitos autorais por parte dos cartunistas, o que muitas vezes nos 

faz refletir sobre os limites entre reais direitos reservados a artistas/ escritores em 

nosso país e a real necessidade do olhar atento à contribuição (sem fins lucrativos) 

ao legado cultural à educação pública brasileira (colocando, em destaque, a 

paranaense).  

 Assim, diante das dificuldades relatadas, a presente produção procurará se 

valer dos recursos pedagógicos (com restrições), disponíveis no site da Secretaria 

de Educação do Estado do Paraná /SEED-PR e do Ministério da Educação e Cultura 

/MEC11. Em outros momentos, se valerá de caminhos alternativos, como indicações, 

por meio de links a sites eletrônicos. 
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 Expresso aqui um imenso desejo de que as Secretarias de Educação brasileiras, nas diversas 
esferas de poder, municipal, estadual e federal, atinem para um olhar mais atento às questões que 



E, para finalizar, vale lembrar, que, para a implementação das etapas 

seguintes que comporão a sequência didática proposta, a prática da leitura se fará 

sempre presente em todos os momentos, por se acreditar piamente que tal domínio, 

em suas várias formas de efetivação, configura-se como eixo potencializador, em 

torno do qual se desenrolam com eficácia as ações discursivas, ingrediente 

indispensável para os desdobramentos sugeridos ao longo da exposição do 

procedimento teórico-metodológico em destaque. Afinal, aliás, a presente produção 

bem como o projeto que a delineia não frisam expressivamente a primazia de tal 

prática discursiva nos processos de ensino-aprendizagem da língua materna? 

  

 
6.2  APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 
 Apresentar, expor, por meio da predominância da tipologia textual expositiva 

entrelaçada ao gênero textual oral “aula dialogada”, o projeto de comunicação a ser 

desenvolvido é tarefa instigante. Através de uma “roda de conversa”, o professor 

provocador/ instigador, mediador da aprendizagem, deverá deixar claro a seus 

alunos o que se pretende trabalhar, no caso específico, o trabalho pedagógico a 

partir da escolha discursiva tiras narrativas, ou simplesmente, tirinhas. 

 

 

 

 

 

 

Por meio de recursos disponíveis, como a TV Pendrive12, laboratórios de 

informática, o professor deverá, através de procedimentos pertinentes de prática de 

leitura (destacamos, nesse momento, a leitura visual), promover motivação, 

interesse, e não mera decodificação, primando continuamente pela fruição, pela 

experiência do deleite, do prazer estético.  

                                                                                                                                                                                              
versam sobre cessão de direitos autorais, se empenhando na disponibilização de recursos 
pedagógicos mais representativos, intervindo afirmativamente nesse sentido, promovendo favoráveis 
iniciativas político-educacionais, na reversão das dificuldades que se tem feito presentes entre nós, 
professores-interventores nos processos de ensino-aprendizagem da educação básica. 
12

 Sugerimos exposição de imagens de tiras narrativas disponíveis no site diaadiaeducacao: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=4 . Acesso em 24/07/2014. 

 

Nesse primeiro momento referente à apresentação da 

situação, é importante que o professor apresente visualmente o 

gênero discursivo a ser explorado, para que o mesmo seja do 

conhecimento de todos os envolvidos no projeto de comunicação. 
 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=4%20


A propósito, deve-se ressaltar que a presente sequência didática tem como 

alvo da intervenção, não só alunos do 6ºano, mas alunos dos 6ºanos das escolas 

públicas brasileiras; em outras palavras, vale lembrar sobre a necessidade da 

adaptação da orientação do procedimento metodológico proposto pelos teóricos 

abordados, Dolz, Noverraz e Schneuwly13, às nossas realidades culturais e sociais. 

Por outro lado, vale lembrar também a necessidade de o professor das redes 

públicas de ensino, diante muitas vezes da inexpressiva quantidade de material 

didático impresso, se valer de formas alternativas para incrementar, dinamizar as 

suas aulas. 

Nesse sentido, sugerimos disponibilizar aos alunos, nessa experiência de 

“primeiros contatos” com as tirinhas, sites sugeridos pela linguista, pesquisadora em 

ensino da Língua Portuguesa, Maria Lúcia de Castro Gomes (2009, p. 160), os quais 

também poderão ser utilizados em outros momentos de atividades de leitura, ao 

longo das etapas que comporão a presente SD: www.iguinho.com.br  

http://www.divertudo.com.br/ (Acesso em 24/07/2014). 

Nesse momento de interação virtual, por exemplo, com as tirinhas, os alunos 

já poderão ir percebendo traços estilísticos, temáticos e composicionais das 

mesmas, como falas representadas em balões, personagens fixas, brevidade de 

ações, número limitado de quadrinhos, abordagens do cotidiano, identificação, 

enfim, de recursos da linguagem verbal e não verbal, humor, dentre outros aspectos 

que os mesmos, os alunos, poderão apontar, em atitudes responsivas à aula 

dialogada. 

Um olhar atento a certos detalhes, nesse primeiro contato prévio com o 

trabalho com gênero, pode fazer a diferença. A linguagem clara, objetiva, pausada e 

se possivelmente ritmada, do professor a seus interlocutores/interactantes14, por 

exemplo, pode ser um dos ingredientes primordiais para a aprendizagem nesse 

momento. Através de recursos da oralidade, o professor irá delineando o que se 

pretende desenvolver, dando mostras e apontando para a elaboração do gênero, o 

qual os alunos deverão, no final da etapa, efetivamente, produzir. 

 

                                                             
13

 Os mesmos, em suas formulações teóricas, preveem a necessidade de “ajustes”, primando pelas 
reais necessidades da prática docente. C.f.  “Orientação metodológica”, DOLZ & SCHNEUWLY 
(2011, p.107-108). 
14 Terminologia valorizada por MARCUSCHI (2013). 

 

http://www.iguinho.com.br/
http://www.divertudo.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 Assim como a efetividade pode semear terrenos fecundos para a 

aprendizagem, é prudente também, não só nessa etapa, a qual se convencionou 

chamar de apresentação da situação, mas sobretudo nessa, buscar apropriar-se, 

então,  de recursos da linguagem oral, os quais podem se configurar como 

elementos facilitadores para o público-alvo 6º Ano. Dessa forma, vale a pena conferir 

o que postula Gomes (2009, p.103, apud Pease, A; Pease, B, 2005), ao discorrer 

sobre fatores que podem influenciar favoravelmente ou não a “comunicação entre os 

falantes”. Destaca-se, dentre outros, a linguagem corporal. 

 

(...) muitos trabalhos de pesquisa têm indicado que a mensagem 
corporal transmite muito mais informações sobre o falante do que a 
mensagem verbal. Os gestos, as expressões faciais, os movimentos 
do corpo podem ajudar ou comprometer a mensagem transmitida 
oralmente. 
 

Assim, através da oportuna e adequada apresentação da 

apresentação, os objetivos vão sendo pouco a pouco traçados. Em conjunto com os 

seus pares, mediados pelo professor, os alunos, cientes que serão, posteriormente, 

produtores de seus próprios textos, irão planificando questões que permeiam 

indagações como “a quem a nossa produção se destinará”, “em que veículo 

circulará, “que forma (ou formas) deverá assumir”, “quem participará das produções‟: 

serão de autoria pessoal ou em coautoria? Outras questões poderão também ser 

levantadas, no que diz respeito à prática da oralidade, por exemplo, antes de se 

iniciar a primeira produção, tais como e de “que forma iremos apresentar as tirinhas 

oralmente”, “para que público”?  

Enfim, inspirados no procedimento SD sugerido por Solé (1998), 

proporemos, de agora em diante, sugestões de encaminhamentos metodológicos, 

com base na explanação dos seguintes eixos: objetivos, atividades e recursos, para 

essa e a etapa seguinte, primeira produção, módulos e produção final. 

A sólida experiência da prática docente nos faz crer que 

os laços afetivos de interação entre sujeitos, mestre e 

aprendizes, sobretudo nos 6ºanos, podem se configurar como 

porta de acesso nos processos de ensino-aprendizagem.  

 

 



 

SUGESTÕES/ SISTEMATIZAÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Compartilhar o projeto de 

comunicação com os alunos, 

a partir do gênero discursivo 

tiras narrativas. 

-Dar mostras de como o 

gênero a ser estudado se 

apresenta: aspectos 

composicionais, temáticos e 

estilísticos. 

- Enfatizar elementos de  

efeitos de humor e aspectos 

lúdicos  a partir da leitura do 

gênero tiras narrativas. 

- Prática da leitura de tirinhas 

a partir dos seguintes 

suportes: revistas, TV 

pendrive e sites educativos. 

- Observação preliminar de  

aspectos pertinentes ao estilo,  

composição e tema, 

ingredientes constitutivos da 

linguagem verbal e não 

verbal, intrínsecos ao gênero. 

- Explanação oral das 

possíveis etapas a serem 

desenvolvidas. 

- Rodas de conversa sobre a 

necessidade do 

reconhecimento da 

importância da produção 

escrita final, da correção 

coletiva dos textos 

produzidos e do 

aprimoramento dos mesmos 

para fins de circulação. 

- Revistas em linguagem 

quadrinhística: HQs. 

- TV Pendrive com 

instrumento de visualizações 

de tirinhas. 

- Sites educativos 

 

 

 

 

 
6.3 PRIMEIRA PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caro professor: é senso comum entre teóricos que 

tematizam a produção da leitura afirmar que bons mestres 

devem ser “amantes” de leituras literárias e não literárias, 

sempre atento para o despertar  cada vez mais amplo de 

horizontes de  expectativas, sensibilizando e movendo seus 

aprendizes para o encantamento das infinitas formas de ler. 

 



 
 
 
  Partindo, então, do envolvimento do professor, e a fim de provocar no 

aluno maior disposição/ sedução para a produção escrita, é prudente que 

conhecimentos prévios dos alunos sobre a linguagem quadrinhística sejam ativados. 

A partir da prática da oralidade, a qual, diga-se de passagem, muitas vezes, é pouco 

explorada15, nos processos de ensino-aprendizagem, os alunos deverão  ir tecendo 

considerações sobre suas experiências leitoras/escritoras em relação ao 

hipergênero “quadrinhos, durante os processos da escolarização ou em espaços 

para além dos  escolarizados. Certamente, nesse expressivo momento privilegiado 

aos processos de  interação, os alunos, instigados pelo professor e por seus pares,  

farão menções a personagens e histórias que pertencem ao mundo imaginário 

deles, o que nada impede ao professor também sugerir e encaminhar leituras a 

partir de histórias que girem em torno de  personagens que, de acordo com  

experiências vivenciadas na prática docente, provocam sedução às crianças.  

É importante também salientar que o professor deverá também provocar, por 

meio das “rodas de conversa” e contação de histórias, assuntos que versam sobre 

acontecimentos do cotidiano da escola, família, da cidade, do país ou do mundo, ou 

eleger, por exemplo, temas pertinentes ao interesse da infância e da adolescência, 

como bullying, regras de convivência, preservação do meio ambiente, uso adequado 

da tecnologia na sala de aula, etc, dentre outros assuntos que poderão subsidiar a 

sustentação das temáticas em torno das quais as tirinhas a serem produzidas 

buscarão abordar. 

         E, enfim, em se tratando do universo do domínio da leitura, e lembrando 

mais uma vez e sempre que a referida modalidade discursiva é potencializadora das 

práticas sociais da oralidade e da escrita, nada impede ao professor, mais uma vez, 

apresentar, por meio dos recursos tecnológicos que a contemporaneidade dispõe, 

possibilidades, por exemplo, de acesso a vídeos16, a partir de personagens 

consagradas no mundo infantil. E se não o são, que passem a ser sob o fino olhar 

                                                             
15

 Observa-se que nesta etapa da escolarização, 6º ano, os alunos apresentam um potencial muito 

grande para a prática da oralidade. A interação é muito intensa nesse momento; logo, tal modalidade 
discursiva deve ser amplamente explorada. Uma vez não estimulado tal domínio comunicativo, já no 
início do processo da escolarização, as dificuldades serão maiores na reversão dos não 
posicionamentos críticos orais dos alunos nas séries seguintes. 
16

 Sugerimos vídeos que circulam pelo youtube, por exemplo, os quais serão melhor referendados no 

primeiro módulo que compõe a presente SD: “Personagens fixas”. 



do professor, atento também à literatura infanto-juvenil. Afinal, horizontes de 

expectativas se constroem a partir da leitura das múltiplas possibilidades do ler, por 

meio das infinitas possibilidades de gêneros discursivos que se fazem presentes 

entre nós professores, que comungamos as rápidas transformações/ inovações da 

contemporaneidade. 

 

 

   
    
 

 

 

 

 

Como o próprio nome indica, nessa “primeira”, ou melhor, nessa 

primeira tentativa de trabalho com a produção escrita do gênero tira narrativa, os 

autores ou coautores (a autoria do trabalho dependerá de como as atividades serão 

encaminhadas: individualmente ou em dupla/ grupo), “tentarão” (forma verbal 

utilizada pelos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly: “tentam”), se arriscarão em 

produzir os primeiros tracejados, modelando personagens, balões, entrelaçando, 

enfim, palavras que retratam abordagens do cotidiano, aos elementos não verbais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pois bem, preparados os terrenos, ativados expressivamente 

conhecimentos prévios em torno do universo discursivo que 

permeia o gênero textual tiras narrativas, partamos então 

efetivamente para a primeira produção, a qual se configurará 

como de extrema importância, norteadora de todo o trabalho a 

ser desencadeado na sequência. 
 

 

 

Vale lembrar que as atividades de todos os alunos 

envolvidos deverão ser valorizadas, independentemente 

de os alunos terem atingido ou não o que muitas vezes 

esperamos deles. Afinal, o objetivo principal, nesse 

momento, nada mais é do que diagnosticar o que os 

mesmos sabem e o que verdadeiramente não sabem, para 

que, enfim, haja intervenções pedagógicas favoráveis, 

visando à aprendizagem significativa da turma, 

preparando-a, por meio dos módulos, para a produção 

final, como já previamente explanado na teorização que 

precede a presente SD. 

 

 

 



 

SUGESTÕES/ SISTEMATIZAÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS 

 

PRIMEIRA PRODUÇÃO 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Ativar conhecimentos 

prévios dos alunos sobre 

primeiros contatos com a 

linguagem quadrinhística.  

- Compartilhar experiências 

leitoras/escritoras com o 

hipergênero “quadrinhos. 

- Instigar conhecimentos 

sobre personagens e histórias 

que pertencem ao mundo 

imaginário dos alunos. 

- Tentar produzir um texto a 

partir do gênero tira 

narrativa. 

- Analisar coletivamente os 

textos produzidos. 

 - Prática da leitura de 

tirinhas a partir dos seguintes 

suportes: revistas, TV 

pendrive e sites educativos. 

- Roda de conversa e 

contações de histórias sobre  

conhecimentos  temáticos do 

cotidiano dos alunos. 

- Abordagens de temáticas 

significativas à infância e à 

adolescência. 

- Vídeo instrucional (tutorial) 

sobre como trabalhar a 

linguagem quadrinhística; em 

destaque, as tirinhas. 

- Vídeo instrucional (tutorial) 

sobre como construir 

personagens para compor 

vinhetas, na linguagem 

quadrinhística. 

- Consulta a sites do youtube 

sobre histórias envolvendo 

personagens pertencentes ao 

mundo imaginários dos 

alunos. 

- Produção da tirinha. 

- Leitura das tiras narrativas 

produzidas. 

- Vídeos do youtube. 

- Sites educativos: “como 

fazer uma história em 

quadrinhos”; “monte a sua 

tirinha”; “como fazer uma 

tirinha”; “Zuzubalândia: 

monte a sua tirinha; “Turma 

do Super V: monte sua 

tirinha” (Acesso em 

01/08/2014). 

- Imagens de tirinhas 

visualizadas por meio da TV 

pendrive” (Acesso em 

01/08/2014). 

- Folha impressa com formas 

de vinhetas diversificadas 

sequenciadas em três 

quadrinhos, para produção do 

texto verbal e não verbal. 

- Ficha avaliativa com as 

indagações referentes aos 

elementos composicionais, 

estilísticos e temáticos, 

como: (Você conseguiu 

produzir uma tirinha? Há 

presença de personagens? Há 

balões preenchidos com falas? 

A tirinha ficou bem criativa? 

Retrata algum acontecimento do 
cotidiano? Há uma 

sequenciação na história? Os 

desenhos estão bem interligados 
às ideias expressas no texto? Há 

a presença do humor? O final é 

surpreendente?) 

 

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos.html
http://marianacaltabiano.com.br/montesuatirinha.html
http://blogdivertudo.blogspot.com.br/2011/05/como-fazer-uma-tirinha.html
http://marianacaltabiano.com.br/zuzu/monte-sua-tirinha.html
http://marianacaltabiano.com.br/turmadosuperv/tirinha.html
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=4


 
 
6.4 MÓDULOS  

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ELEMENTOS NÃO-LINGUÍSTICOS 
 
 
6.4.1.  Personagens fixas  
 
 
  Percorrendo as páginas que compõem o livro didático do 6ºano dos 

autores Cereja & Magalhães (2012), por exemplo, (diga-se de passagem, observa-

se ser tal suporte textual17 de muito prestígio entre professores de língua materna 

dos anos finais do ensino fundamental e, certamente, do ensino médio), 

encontramos mais de cinquenta ocorrências de composições de tirinhas, quantidade 

expressiva, o que demonstra uma favorável guinada no percurso dos processos de 

ensino da língua materna, embora ainda, muitas vezes, como apontam teóricos que 

tematizam o emprego facilitador de tiras narrativas nas habilidades de leitura, muito 

ainda se tem a refletir sobre a pertinência dos encaminhamentos pedagógicos 

favoráveis das mesmas, a partir da forma como as tirinhas têm sido apresentadas 

nos livros didáticos.18 

  Delineadas, pintadas por requintadas, afeiçoadas mãos de 

cartunistas/desenhistas, deparamo-nos com as seguintes personagens, 

consagradas a partir da genialidade de verdadeiros “arquitetos” da bem-aventurada 

                                                             
17

 Sobre tais considerações, “Exemplos de suportes convencionais” e outros, ”Exemplos de suportes 
incidentais”, c.f. MARCUSCHI (2013, p. 178- 185). 
18

 A respeito de tal abordagem, c.f. Carvalho (2008). 

 

 A partir da análise da primeira produção, o 

professor, enfim, definirá os módulos com os quais irá 

trabalhar. Por isso, a presente produção didático-

pedagógica ofertará uma quantidade expressiva de 

módulos, possibilidades não esgotáveis do trabalho com o 

gênero tirinhas, os quais deverão ser selecionados com base 

nas reais necessidades pedagógicas da turma.  

 Começaremos também pelos elementos visuais, os 

não- linguísticos, por acreditarmos serem os mesmos mais 

atraentes, porta primeira de acesso para leitura do universo 

discursivo tiras narrativas. 



união da palavra/ imagem, contemporâneos ou não, brasileiros ou de nações 

diversas: Mafalda (Quino), personagens da Turma da Mônica (Maurício de Sousa), 

como Chico Bento, Cascão, Cebolinha, Mônica; Menino Maluquinho (Ziraldo)19, 

Gaturro e Agatita (Nik), Níquel Náusea (Fernando Gonsales) , Hagar (Dik  Browne), 

Calvin& Haroldo (Bill Watterson), Garfield (Jim Davis).  Destacamos também outras 

personagens que, se já não se “fixaram” no universo infantojuvenil, caminham para 

“processos de fixação”, o que demanda tempo e aceitação/ sedimentação, 

permeando o universo discursivo das tiras de Maitena, Adão Iturrusgarai, Laerte, 

Fernando Gonsales, Angeli, Mordillo, Jean Galvão, Caco Galhardo, dentre outros.  

  Dentre as personagens protagonistas referendadas, destacamos 

Mafalda20, o viking Hagar, a feliz união carismática de Calvin e seu sábio tigre 

companheiro Haroldo. (Todavia também devemos chamar a atenção para 

possibilidades da inserção das tiras de Recruta Zero nos processos de ensino-

aprendizagem.)21 Os personagens citados, embora não apresentem “nacionalidade” 

brasileira (Mafalda,  sensível e revolucionária, nossa irmã latino-americana 

argentina), Calvin& Haroldo, Recruta Zero, norte-americanos, e Hagar (embora 

sendo um “viking”, tem como criador, também um estadunidense), merecem um 

olhar de destaque, devido à observação, a partir da prática docente, do grande 

interesse e intensa interação  dos alunos em relação a encaminhamentos de 

atividades a partir dos mesmos, não só por meio da visualização e da produção da 

leitura através da linguagem quadrinhística, mas também e sobretudo, por meio de 

filmes de curta metragem também a partir dos mesmos.  

                                                             
19 Há indicações de sites diversos que podem ser visitados, como rico subsídio, no “alargamento” de 

conhecimento de mundo e encantamento por meio da ludicidade, a partir do rico universo que 
circunda as personagens fixas. Vale a pena conferir algumas sugestões de sites brasileiros:   
http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/; http://meninomaluquinho.educacional.com.br/(Acesso 
em 08 /08 /2014). 

Quanto a sugestões de vídeos motivadores, que retratam histórias envolvendo personagens 
fixas, para a incrementação da leitura das tiras narrativas, apresentamos, como uma breve amostra 
de exemplos dentre muitas outras possibilidades que existem, a partir de uma consulta atenta à 
internet, a saber: http://youtu.be/TmhPkPAWJ9U; http://youtu.be/gG2GcGnjjac, 
http://youtu.be/xLqMnaXXsFA ; http://youtu.be/bEVp6M7pr4E (Acesso em 08 /08 /2014). 
 
20 Sobre estudo mais detalhado do universo que permeia a construção da personagem (leitura 

mundialmente requisitada), Mafalda, c.f. “Lendo o humor nos quadrinhos” in ELIAS, Vanda Maria 
(org.). Ensino da língua portuguesa: oralidade, escrita e leitura. São Paulo: Contexto, 2011.p.216-
217. 
21

 A inserção do referido personagem favorece uma rica inserção de atividades interdisciplinares 
entre as disciplinas de História e Geografia, por exemplo. Sobre tais abordagens, c,f. “Quadrinhos nas 
aulas de Geografia” e “Quadrinhos na aula de História” in VERGUEIRO(2014). 

http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/
http://meninomaluquinho.educacional.com.br/
http://youtu.be/TmhPkPAWJ9U
http://youtu.be/gG2GcGnjjac
http://youtu.be/xLqMnaXXsFA
http://youtu.be/bEVp6M7pr4E


  Observa-se que o conhecimento de mundo do universo que permeia as 

personagens a serem trabalhadas é de extrema importância, pré-requisito ímpar, 

estratégia facilitadora para a compreensão das tirinhas. Caso contrário, para a real 

efetivação do presente módulo (por isso a necessidade de elegê-lo como um dos 

primeiros a ser trabalho) faz-se necessário, muitas vezes, a intervenção favorável do 

professor, para que a leitura possa ser efetivamente processada e, sobretudo, e, por 

excelência, os efeitos de humor. 

   

 SUGESTÕES/ SISTEMATIZAÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS 

 

PERSONAGENS FIXAS 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Ampliar repertório de 

informações sobre perfil 

psicológico das personagens 

fixas (conhecimento de 

mundo). 

- Acionar conhecimentos que 

permeiam o universo sócio-

cultural das personagens 

(conhecimento de mundo). 

- Ativar conhecimentos 

prévios a respeito das 

personagens secundárias 

atuantes no universo 

quadrinhístico da 

personagem protagonista 

(conhecimento de mundo). 

- Desenvolver atividades 

orais de análise linguística 

sobre epítetos e processos de 

adjetivações marcantes, que 

caracterizam e delineiam a 

personagem fixa/protagonista. 

 

- Leitura de vídeos de curta 

metragem. 

- Roda de conversa e 

contações de histórias sobre 

perfil de personagens fixas, 

das personagens secundárias 

e contexto sóciocultural dos 

mesmos. 

- Leitura oralizada de tirinhas 

selecionadas. 

- Pesquisa na internet sobre o 

contexto sóciocultural no 

qual as personagens 

principais e secundárias se 

situam. 

- Conversa sobre epítetos e 

processos de adjetivações 

que caracterizam 

personagens principais e 

secundárias. 

 - Aula dialogada. 

 - Vídeos do youtube. 

 -  Pesquisa em livros 

didáticos. 

 -  Laboratório de 

informática. 

 -  TV pendrive 

 

 

 
6.4.2 Balões  



 
  Os balões, “recipientes do texto-diálogo proferido pelo emissor”,22 

podem apresentar formas e contornos variados. Vejamos algumas sugestões de 

atividades que poderão compor o referido módulo. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Conhecer possibilidades de 

balões que pemeiam o 

universo discursivo da 

linguagem quadrinhística. 

- Perceber as intenções 

comunicativas (situações das 

falas) a partir do tracejado do 

balão. 

- Reconhecer possibilidades 

de composição do discurso 

direto (com ausência do 

recurso do travessão) por 

meio da delineação do balão 

(possibilidades visuais de 

representação da fala na 

sequência narrativa). 

- Leitura de tirinhas para  

compreensão de 

possibilidades de formatos 

variados de balões. 

- Leitura dramatizada das 

falas delineadas pelos balões. 

- Desenho e colagem de 

contornos de balões. 

- Atividades guiadas em 

dupla para a produção de 

contornos dos balões. 

- Montagens de balões 

ligados às personagens. 

 

- Recortes de formatos de 

balões diversos para colagens 

direcionadas a personagens, 

atentando para contextos de 

imagens: cenários, 

expressões faciais das 

personagens, dentre outros 

recursos gráficos. 

- Tirinhas sem balões para 

desenho dos mesmos. 

- Jogo educativo com 

desenhos de personagens e 

balões com textos produzidos 

para montagem. 

 
  Ramos (idem, p.36-46) identifica possibilidades de construções de 

balões, classificando-os em balão-fala, pensamento, cochicho, berro, sonho, 

trêmulo, vibrado, glacial, uníssono, mudo, zero (ou ausência de balão), de apêndice 

                                                             
22 Sobre representativa conceituação do balão como “recipiente do texto-diálogo proferido pelo 

emissor”, vale conferir Eisner (1989), apud Ramos (2012, p. 32). Vergueiro (2014, p.56) in “A 
linguagem dos quadrinhos: uma alfabetização necessária” o considera como código visual de 
“interseção entre imagem e palavra”. “Um verdadeiro híbrido de imagem e texto, que não podem mais 
ser separados” (idem, ibidem). 
 



cortado, dentre outros, como balões-intercalados, de linhas quebradas, duplos e 

especiais23. Vejamos alguns exemplos: 

 

a) Balão- fala: 

 

 

Figura 1  

 

b) Balão-zero (ou ausência de contornos de tracejados delineadores de marcas  

de  balões): 

 

 

Figura 2 

 

c) Balões-duplos: 

(segunda vinheta) 

 

                                                             
23

 Ramos (2012) chama a atenção para o fato de que há muitas outras mais possibilidades de 

construções de balões, além das elencadas por ele, ultrapassando a marca de 70 tipos de formas. 



 

Figura 3 

 

d) Balões de linhas quebradas: 

(segunda vinheta) 

 

 
Figura 4 

 
 
e) Balão - pensamento: 

 
 

 
Figura 5 

 
 

f) Balão- cochicho: 

(terceira vinheta) 



 

Figura 6 
 

 

g) Balões- intercalados: 

(primeira vinheta) 

 
Figura 7 
 

h) Balões- especiais: 

               (segunda vinheta) 

 

 
Figura 8 
 
 
6.4.3 Apêndices 
 
 



 Muitos são os autores que tematizam o recurso expressivo dos apêndices,   

classificandos-os como “rabicho”. Ramos (2012, p. 43) considera os dois elementos 

(balão e apêndice) como “umbilicalmente indissociáveis”. 

 
 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Apresentar possibilidades 

de representação de tipos 

diferentes de apêndices como 

rica estratégia visual. 

- Conferir como o desenho 

expressivo do apêndice 

poderá enfatizar a intenção 

comunicativa, colocando em 

destaque a personagem e o 

discurso proferido. 

-Observar como o tracejado 

do apêndice pode atribuir 

dinamicidade à ação 

narrativa. 

- Leitura de tirinhas para 

conhecimentos da 

diversidade de construções 

de apêndices. 

- Tirinhas apresentadas com 

balões (sem apêndices) não 

relacionados a seus 

personagens, para que os 

alunos possam contextualizá-

los, estabelecendo ligações 

expressivas entre 

personagens e balões. 

 - Aula dialogada. 

- Revistas em quadrinhos 

 - Coletânia de imagens de 

tirinhas impressa. 

  - TV pendrive 

 

 
 

a) Apêndices tradicionais, formando um corpus visual contínuo com os 

balões, reforçando a expressividade da interação comunicativa entre 

personagens, por meio do discurso direto. 

 

 

Figura  



 

b) Apêndices “atípicos”, não contínuos aos balões (uma vez que não 

delineados), construídos a partir de tracejados não lineares e pouco enfáticos. 

(quadrinhos inferiores sequenciados) 

 

 

Figura 10  

 

c) Apêndices lineares, sem compor um todo de corpus visual com o tracejado 

dos balões. 

 

 

Figura 11 

 

d) Apêndices inseridos dentro um corpus visual de contorno de balões e de 

imagens de personagens. 

javascript:;
javascript:;


 

Figura 12 

 

6.4.4 Cores  
  
 
 As cores também podem expressar ideologias, discursos, intenções 

comunicativas. Dentre as possibilidades de informações que podem ser 

processadas por meio dos signos plásticos24, elas se configuram como elementos 

composicionais/ estilísticos marcantes na linguagem dos quadrinhos. 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Sensibilizar para os efeitos 

de sentido desvelados a partir 

dos “signos plásticos” 

sinalizadores pela cor. 

- Perceber as ideologias e 

posicionamentos discursivos 

a partir da escolha da cor 

empregada. 

-  Reconhecer possibilidades 

estilísticas da  composição 

visual de luz e sombra, 

tonalidades e nuances de 

- Leitura de tirinhas para o 

despertar das sensibilidades a 

partir dos efeitos de sentidos 

expressos pelas cores que 

compõem cenários, 

personagens, balões, dentre 

outros códigos de 

composição plástica 

- Leitura de tirinhas para a 

observância de intenções 

discursivas a partir de efeitos 

de luz e sombra, tonalidades 

e nuances de cores. 

- Ficha avaliativa com as 

indagações referentes às 

“escolhas tonalizantes” 

empregadas pelos alunos. 

(Quais cores que você 

escolheu para compor a sua 

tirinha? Por que você as 

escolheu? O que você quis 

comunicar com a sua escolha?)  

-  Revistas em quadrinhos. 

 - Coletânia de imagens de 

tirinhas impressas. 

    - Folha impressa de 

tirinhas sem coloração, para 

                                                             
24 Terminologia empregada por RAMOS (2012 p. 84). 



cores 

- Relacionar “cores fixas” 

relacionadas à pintura” de 

personagens fixas. 

- Observar possibilidades de 

vivacidade/ expressividade a 

cenas por meio da 

intensidade da cor. 

- Pintura de tirinhas sem 

cores para tonalizalização a 

partir do gosto e da intenção 

comunicativa do aluno.  

pinturas em guache, giz de 

cera ou lápis de cor. 

- Cartazes para produção de 

desenhos e pintura dos 

recursos icônicos 

 

 

a) Ausência de cores, contornos e preenchimentos de destaque em cor preta. 

 

Figura 13 

b) Cores alegres, vivas e expressivas, em harmonia com o “estado de espírito” 

das personagens. 

 

Figura 14 

 

c) Fundo preto. Destaque de balões e personagens por meio de recursos como 

focos de “lanternas”, em cor branca. 



 

Figura 15 

 

    d) Jogo de luz e sombra, nuances de cinza (destaque para recurso de 

iluminação utilizado na segunda vinheta dos quadrinhos inferiores 

sequenciados). 

 

Figura 16 

 

6.4.5 Figuras cinéticas 
 
 
 Podemos entender por figuras cinéticas “linhas de movimento” que 

perpassam as composições dos quadrinhos, atribuindo vida e dinamicidade aos 

elementos plásticos, garantindo a dinamicidade nas ações. A linguagem 

quadrinhística é estática (diferentemente do desenho animado, por exemplo). Desse 

modo, as figuras cinéticas representam valioso recurso na composição do corpo das 

personagens e de suas partes e de demais ícones visuais, acentuando, enfim, 

expressões faciais, corporais, reforçando, enfatizando as ações narradas. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 



- Perceber linhas de 

expressões faciais e corporais 

das personagens e seus 

efeitos de sentido. 

- Reconhecer efeitos de 

movimentos nas ações 

narradas. 

- Observar sinalizações 

gráficas diversas que 

constituem a linguagem 

quadrinhística, conferindo-

lhe dinamicidade. 

- Leitura de tirinhas diversas 

para a observância das 

sinalizações gráficas de 

movimentos. 

- Observação dos 

sentimentos expressos a 

partir da leitura da  

linguagem corporal das 

personagens, como raiva, 

dor, alegria, dentre outros. 

- Tutoriais sobre como criar 

personagens com 

expressividades ou em 

movimento. 

- Folha impressa de tirinhas 

para que os alunos possam 

compor marcas de 

expressões, acentuando o 

perfil físico e psicológico das 

personagens. 

- Folha impressa de tirinhas 

para que os alunos possam 

criar marcas de linhas de 

movimentos, conferindo à 

linguagem visual estática 

ação e movimento. 

 
 

a) Expressões faciais das personagens expressando, respectivamente, 

preocupação, cansaço, dúvida, espanto, orgulho, questionamento e prepotência. 

 

 
Figura 17 
 

b) Linhas cinéticas reforçando movimentos corporais e faciais (destaque para 

a última vinheta, personagem à direita).  

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=274


 
Figura 18 
 

b) Movimento global cinético enfático, alinhado a recurso onomatopaico, 

reforçando a dinamicidade expressa pelo deslocamento do objeto, dos insetos e da 

personagem. 

     (última vinheta da sequência inferior de quadrinhos) 

 

 
Figura 19 
 
6.4.6 Formas de letras 
 
 
 As letras também podem expressar valores e intenções. Há uma infinidade de 

“corpos de letras”25, possibilidades de escolhas, a partir das quais desenhistas 

poderão se valer, na composição da linguagem dos quadrinhos. Ramos (2012, p.56-

60) aponta para possíveis formas, como as tradicionais (incluindo as manuscritas em 

caixa alta ou cursivas) e inovadoras, em cor preta, negritadas ou não, de tamanho 

menor ou maior, maiúsculas e minúsculas, sublinhadas em itálico ou não, 

minúsculas, pintadas por tonalidades diversas, prolongadas, enfim, suscitadas a 

                                                             
25

 Termo utilizado por Ramos (2012). 



partir das múltiplas possibilidades que se fazem presentes no mundo 

contemporâneo da informática. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Perceber como o formato 

das letras podem interferir no 

contexto da comunicação. 

- Reconhecer o valor enfático 

expresso pela escolha da 

letra. 

- Observar como a cor da 

letra pode sugerir efeitos de 

sentidos. 

- Leitura de tiras narrativas 

para a visualização de 

defeitos de sentidos a partir 

do desenho da letra, como 

volume da voz, estado 

emocional da personagem, 

intenção comunicativa do 

narrador/cartunista na 

composição das legendas e 

títulos. 

- Visualização de 

possibilidades de formatos 

diversos de letras por meio 

do contato virtual e/ou 

impresso de exemplificações 

de letras. 

 

 

-Histórias em quadrinhos e 

tiras narrativas impressas. 

- Laboratório de informática 

para conhecimento de 

possibilidades de formatos 

variados de letras e de 

possibilidades de uso de 

recursos como sublinhado, 

negrito e itálico. 

- Cartazes com 

representações de formatos 

variados de letras. 

- Folhas impressas para 

produção escrita em balões 

sem preenchimento, atentado 

para a escolha do formato da 

letra. 

-  Cartazes para produção 

plástica de possiblidades de 

contornos de letras em títulos 

e legendas. 

 
Eis algumas possibilidades de formatos de letra. 
 
 

a) Formato comum de letra (caixa alta). 
 



 
Figura 20 
 

b) Tamanho da letra aumentado na repetição da palavra, a fim de enfatizar o 

estado de espírito colérico da personagem. 

      (penúltima vinheta dos quadrinhos inferiores) 
 

 

 
Figura 21 

 
 

c) Preenchimento de letra em cor de destaque vermelha, como recurso gráfico 

para acentuar, junto a outros elementos não verbais (expressando velocidade) a 

ação narrada. 

     (segunda vinheta) 

 



 

Figura 22 
 
 

d) Ausência de letras em “vozes sem palavras”, no preenchimento dos balões 

(“recipientes textuais”) da composição  narrativa. 

 

  Figura 23 
 
 
6.4.7 Vinhetas: contorno dos quadrinhos  
 
 
 As vinhetas, bordas, molduras ou contornos dos quadrinhos, elaboradas por 

meio de recursos gráficos ou tecidas à mão, podem ser consideradas como espaços 

consagrados, em torno das quais são abrigadas as cenas, representadas numa 

sequência linear ou não, mas que contribuem para a organização do desenrolar das 

ações, dos acontecimentos. Vergueiro (2014, p.35), no artigo intitulado “Uma 

linguagem dos quadrinhos, uma „alfabetização necessária‟ ”, aponta para o fato de 

que, embora as vinhetas “acolham”, delineiam uma ação ou acontecimento, dentro 

de um mesmo quadrinho, “vários momentos”, podem ser “representados por meio de 



uma imagem fixa, de um instante específico ou de uma sequência interligadas de 

instantes”.  

 Segundo Vergueiro (Idem, p.36), com o desenvolvimento do gênero, as 

vinhetas passaram a ter contornos, linhas diversas, “visando obter mais 

dinamicidade nas narrativas”. Mas, segundo o mesmo, não se deve considerá-las, 

as vinhetas, como “gaiolas da qual nada se pode escapar”. Ao contrário, situações 

em que as personagens transitam entre quadrinhos, extrapolam limites de 

contornos, no “descontrole” das agraciadas mãos de desenhistas, podem se 

configurar como muito bem-vinda estratégia de criatividade e estilo. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Observar possibilidades 

gráficas diversas de 

contornos, de linhas dos 

quadrinhos. 

- Atentar para as intenções 

comunicativas a partir de 

certas escolhas de molduras 

de quadrinhos: hiatos entre 

os contornos e elipses nos 

quadrinhos 

- Observar como as ações e 

acontecimentos podem ser 

demarcados por bordas de 

estilo. 

- Constatar sobre a 

possiblidade de delineamento 

de agrupamentos de imagens 

desprovidas de contornos. 

- Leitura de tirinhas diversas 

para a observância e 

constatação de possibilidades 

de linhas demarcatórias das 

ações e acontecimentos, bem 

como para as ocorrências de 

hiatos e elipses. 

- Quadrinhos com ausência 

de linhas para composição 

plástica dos alunos. 

- Leitura de tiras com 

contornos especiais de 

quadrinhos para instigar 

questionamentos sobre 

intenções comunicativas 

expressas.  

- Histórias em quadrinhos. 

- Folha impressa com tirinhas 

com ausência de contorno de 

quadrinhos para produção 

gráfica dos alunos. 

- Laboratório de informática 

para estudo das 

possibilidades gráficas de 

linhas de bordas dos 

quadrinhos. 

 



a) Vinhetas intercaladas (lateral superior), sustentando o enquadramento central. 

Ocorrência de elipse, ocultamento de bordas nos quadrinhos inferiores.  

 

 

Figura 24 
 
 

b) Vinheta de limite não definido (personagem extrapolando espaços, 

transitando de um quadrinho a outro). 

     (duas últimas vinhetas dos quadrinhos inferiores)  

 

 

Figura 25 
 
 

c) Vinhetas separadas por expressivos espaços, entrequadros, hiatos laterais. 
 



 
 Figura 26  
 
 
6.4.8 Planos e ângulos de visão 
 

           Ramos (2012, p.137-144) nos dá mostras das várias possibilidades de 

nomeação, a partir de constatações de disposições de figuras de ambientes e de 

personagens fixas nos quadrinhos, as quais podem ser percebidas pelo leitor em 

perspectivas diversas, compreendidas como “planos e ângulos de visão”. Vejamos 

algumas diversidades de classificações sugeridas pelo autor: plano geral ou 

panorâmico, plano total ou de conjunto, plano americano, plano médio aproximado, 

primeiro plano, plano de detalhe, pormenor ou close-up, plano em perspectiva, plano 

de visão médio, plano de visão superior (ou plongé, ou picado), plano de visão 

inferior (ou contra-plongé ou contrapicado). A seguir, alguns exemplos: 

 

            Vejamos também possibilidades/sugestões de encaminhamentos: 
 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Compreender 

possibilidades de 

representação de formas de 

imagens nos espaços 

quadrinhísticos. 

- Perceber que a organização 

- Leitura de textos em 

linguagem quadrinhística 

para a observância das 

composições de imagens 

atreladas às limitações 

espaciais dos quadrinhos. 

- Leitura visual eletrônica 

(TV Pendrive) de tiras 

narrativas para efeitos de 

menos e mais “zoom” e 

estudo de perspectivas plano 

e ângulos de visões das 

imagens.  



espacial de imagens pode 

provocar efeitos visuais e 

expressar intenções 

comunicativas.  

- Reconhecer relativa 

limitação da imagem ao 

enquadramento demarcado 

pelas dimensões da altura e 

da largura dos quadrinhos. 

- Produção de figuras de 

personagens e de ambientes 

pelos alunos para 

sociabilização (troca de 

experiências) a partir das 

imagens produzidas. 

 

- Laboratório de informática 

para consulta e recortes de 

imagens em tamanhos e 

perspectivas variadas para 

montagem de tiras. 

- Elaboração em grupo de 

cartazes de textos em 

linguagem quadrinhística a 

partir de recortes de imagens 

selecionados. 

 

            a) A tira ilustrativa abaixo apresenta três planos de visões distintos: na 

primeira vinheta, deparamo-nos com o plano total ou de conjunto. De acordo com 

Ramos (2012, p. 138), em umas formas encontradas na construção de espaços, 

encontramos situações em que “se reduz a importância do ambiente que o cerca”, o 

ser, para atribuir-lhe destaque.  

             Na segunda vinheta, visualizamos cenários da fazenda, plano geral ou 

panorâmico, confrontados com a repetição da interação das mesmas personagens, 

mas em tamanho reduzido, para dar mais ênfase ao “dêitico visual” (grifos nossos), a 

mão estendida extrapolando o limite da primeira vinheta, a qual aponta para a 

visualização do ambiente. 

              Na terceira vinheta, encontramos ainda as mesmas personagens, ocupando 

espaço de primeiro plano, caracterizado pela visualização da imagem “dos ombros 

para cima” (idem, p.140). 

 

  

 Figura 27 

 



b) Plano de visão superior (ou plongé, ou picado). 

      (primeira vinheta, visão de cima para baixo) 

 
Figura 28 
 
 d) Plano de detalhe, pormenor ou close-up. 

               Detalhe para o rosto e objeto sobreposto ao nariz da personagem. 

              (segunda vinheta, quadrinhos superiores) 

 
Figura 29 
 

d) Figuras em plano médio ou aproximado (da cintura para cima, 

aproximadamente). 

 

 
Figura 30 
 

e) Plano em perspectiva, dimensão de profundidade. 



(terceira vinheta do primeiro alinhamento de quadrinhos) 

 

 
Figura 31 
 
 
6.4.9 Metáforas visuais 
 
 
          São recursos visuais, localizados em espaços não propriamente fixos (dentro 

ou fora dos balões) nas linguagens quadrinhísticas, reforçando, muitas vezes, 

segundo Vergueiro (2014, p. 54)26, o conteúdo verbal. De acordo com o mesmo,  tais 

“signos ou convenções gráficas têm relação direta ou indireta com expressões do 

senso comum”, “possibilitando um rápido entendimento da ideia” (idem, ibidem). 

Vejamos sugestões de atividades/encaminhamentos que seguem. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Reconhecer ocorrências de 

metáforas visuais que 

permeiam o universo da 

linguagem quadrinhística. 

- Observar como o universo 

de recursos icônicos 

expressos pela utilização de  

metáforas visuais contribuem 

- Leitura de textos em 

linguagem quadrinhística 

para a visualização e 

compreensão da utilização e 

tais recursos visuais de 

expressiva conatação de 

sentidos. 

- Recortes de metáforas 

- Leitura de historias em 

quadrinhos e tiras narrativas. 

- Cartelas com 

exemplificações de metáforas 

visuais para colagem, 

atentando para intenções 

comunicativas, sentimentos 

expressos de raiva, amor, 

                                                             
26 Capítulo do autor, intitulado “A linguagem dos quadrinhos uma „alfabetização‟ necessária”. 



para a expressão de ideias e 

sentimentos. 

- Reconhecer a rapidez da 

informação processada a 

partir da utilização do 

recurso de tais convenções 

gráficas.  

visuais para colagens em 

tirinhas produzidas pelos 

alunos ou impressas.  

dor, deias, dentre outros. 

- Produção de possibilidades 

de produção de metáforas 

visuais para compartilhar por 

meio da oralidade e/ou por 

meio da produção de desenhos 

no quadro ou em cartazes, 

confeccionados em 

duplas/grupo pelos alunos. 

         
           Vejamos algumas imagens ilustrativas: 
 

             a) O processamento da rápida compreensão no segundo quadrinho se dá 

por meio da opção pela escolha da utilização do sinal de pontuação de maneira 

isolada, sem acompanhar uma sentença verbal. O mesmo é destacado pelo 

preenchimento da coloração avermelhada e pelo tamanho aumentado. Dessa forma, 

criou-se um estímulo visual, uma imagem, que pode ser caracterizada como uma 

metáfora visual, a qual nasce a partir da atitude expressa pela personagem 

“cachorro”, que transita de um quadrinho a outro, deixando o seu “dono” sem 

compreender tal comportamento. 

   

 

 Figura 32 
 

b) Destaque para a metáfora visual formada sobre a cabeça da personagem da 

esquerda, última vinheta, recurso gráfico expressando ideia de fúria, de 



indignação por parte da mesma, a partir da solução criada pelo interlocutor, o 

cachorro: a inserção das “orelhas”, simbolizando a personagem mundialmente 

conhecida, Mickey Mouse. 

 

 
Figura 33 
 
 
 
ELEMENTOS LINGUÍSTICOS 
 
 
 
6.4.10 Níveis de fala:  variação linguística e preconceito linguístico 

 
 
 Pertinente trabalho seria iniciar os elementos linguísticos constitutivos das 

tiras narrativas, a partir de levantamento de questionamentos com os alunos sobre 

variantes linguísticas e respectivos valores das mesmas em contextos socioculturais 

diversos. Ramos (2012, p.61) aponta para o fato de que, nas histórias em 

quadrinhos, permeando a fala de personagens fixas ou não, “há diferentes níveis de 

fala”, os quais variam do “formal ao informal”.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Assim, professor, seria interessante, nesse expressivo 

módulo, trabalhar aspectos relativos às diferenças de registros 

linguísticos entre “tipos rurais” e “tipos urbanos, por exemplo, 

a partir da fala das personagens fixas e/ou coadjuvantes, a fim 

de, sobretudo, atenuar possíveis preconceitos linguísticos, por 

meio de uma postura mais “valorativa” e menos 

preconceituosa de estudo da língua e de suas variações  

linguísticas de prestígio social ou não.  



 

 Nesse sentido, a fim de instigar os alunos a participarem ativamente das 

atividades do presente módulo, seria interessante convidá-los a assistir vídeos de 

curta metragem em torno da encantadora personagem “amada” por gerações de 

crianças, pré e pós- adolescentes, Chico Bento, por exemplo, nascida e perpetuada 

pela feliz união da palavra/ imagem, a partir da genialidade inventiva do quadrinista 

Maurício de Sousa. 

 Eis duas sugestões de encaminhamentos27, os quais confrontam espaços 

rurais e urbanos28 e suas possíveis variações linguísticas representadas, 

respectivamente, na fala do Chico Bento e do primo, por  exemplo. 

 

A seguir, algumas possibilidades de encaminhamentos de trabalhos, a partir 

então das ricas contribuições linguísticas de personagens fixas que têm feito a 

diferença nos processos de ensino aprendizagem: Chico Bento e também Xaxado 

(Turma do Xaxado)29, do baiano Antonio Cedra, retratando, em suas histórias 

quadrinizadas, a  região agreste de seu estado. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Reconhecer junto com os 

alunos que existem níveis 

distintos de fala e que as 

personagens fixas ou 

coadjuvantes podem 

apresentar diferenças em 

- Leitura de textos em 

linguagem informal, 

colocando em destaque   

quadrinhos constituídos a 

partir das personagens Chico 

Bento e Xaxado. 

- Histórias em quadrinhos em 

linguagem informal. 

- Visualização de vídeos de 

curta metragem: Chico Bento 

e Xaxado, como 

                                                             
27

 https://www.youtube.com/watch?v=X588TuX1Wv0 . Acesso em 23/09/2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=ffKjDBFvPxY. Acesso em 23/09/2014. 
 
28

 A propósito, em se tratando de encaminhamentos interdisciplinares,  na inserção de conteúdos em 
linguagem quadrinhística das disciplinas de Geografia, História e Artes por exemplo, vale a pena 
conferir as ricas contribuições a partir de três trabalhos presentes in Vergueiro (2014), intitulados, 
como “Os quadrinhos no ensino de Geografia”, “Os quadrinhos no ensino de História” e “Os 
quadrinhos no ensino de Artes”, que trazem como autores, respectivamente, Angela Rama, Túlio 
Vilela e Alexandre Barbosa.  
 
29

 Diga-se de passagem, a leitura da Turma do Pererê, de Ziraldo, as quais retratam a realidade rural 
do sudeste brasileiro, interior de Minas Gerais, podem também trazer ricas contribuições no que diz 
respeito a reflexões das variações linguísticas na língua materna. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OL0yg7m37Nc
https://www.youtube.com/watch?v=X588TuX1Wv0
https://www.youtube.com/watch?v=ffKjDBFvPxY


suas formas de expressão, de 

acordo com os fatores idade, 

região geográfica e 

pertencimento social, por 

exemplo.  

- Mostrar como a diversidade 

linguística, cultural / social 

enriquece a literatura 

quadrinhística, valorizando a 

expressiva diversidade  da 

sociedade brasileira. 

- Criar ações que promovam  

diminuição paulatina do 

preconceito  linguístico na 

escola e na sociedade. 

- Valorizar o vocabulário 

gírio como forma de 

expressão de grupos de 

identidade. 

 

- Leitura de textos em 

linguagem quadrinhística 

para a observância do 

contexto geográfico, social e 

cultural, nos quais as 

personagens Xaxado e Chico 

Bento (e seus coadjuvantes) 

estão inseridos. 

- Leitura dramatizada de tiras 

narrativas para escuta das 

possibilidades de recursos 

linguísticos pertinentes à 

variação linguística informal. 

- Produção coletiva de roteiro 

de histórias em linguagem 

informal para possível 

posterior 

“enquadrinhamento”, a partir 

de vocabulário gírio ou 

outras variantes linguísticas, 

como a caipira, por exemplo. 

exemplificações.  

- Tirinhas a partir das 

personagens acima 

referendadas com balões sem 

textos, para produção escrita 

em linguagem informal por 

parte dos alunos, atentando 

para a coerência da 

linguagem em relação ao 

contexto da situação narrada 

a partir dos  recursos visuais 

de imagens. 

- Exposição escrita coletiva 

de  ocorrências linguística de 

vocabulário gírio ou caipira 

encontrados. 

 

 Vejamos alguns sites do MEC, os quais poderiam trazer ricas contribuições 

nos processos de ensino-aprendizagem da língua materna: 

 Acessando o site apresentado abaixo do Portal do Professor do MEC, 

encontramos a primeira imagem que retrata a carismática personagem Chico Bento, 

a qual nos é apresentada a partir de suas características físicas, tão peculiares à 

vida campesina: pé descalço, chapéu de palha, ferramenta de trabalho no campo 

etc. Assim, a partir da leitura visual propiciada a partir desse “primeiro” contato do 

aluno via leitura imagética da referida personagem fixa, o professor, através de 

recursos pertinentes à expressividade da oralidade presentes em procedimentos 

inerentes à aula dialogada, poderá ir tecendo considerações e instigando sobre o 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001827/0000021986.jpg


rico universo linguístico-cultural, que permeia a consagrada personagem Chico 

Bento. 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27231 

Acesso em 01/10/2014. 

 

   Nessa mesma indicação de site, como exemplo, encontramos a 

visualização de uma segunda tirinha (segundo quadrinho), na qual a personagem 

principal interage com seu interlocutor/coadjuvante, utilizando a redundante redução 

vocabular do verbo estar (“tá), no início da sua composição gráfica (es-) e no final da 

desinência verbal final (-ar). Em um segundo momento, encontramos o uso do 

pronome pessoal reflexivo e recíproco “si”, no lugar da forma padrão  “se”. 

Encontramos também o emprego da variante informal tão utilizada entre 

comunidades campesinas do verbo olhar, “oiando” ou simplemente “oiano”(como 

muitas vezes costumamos ouvir  na  forma gerundiva),  tendo como complemento a 

palavra “ispeio”, como marca também redundantemente acentuada da 

informalidade. 

 Em outras palavras, toda a expressão proferida “Tá si oiando no ispeio, Zé 

Lelé?”, em posição de tópico discursivo e atrelada às imagens visuais das 

carismáticas e espontâneas personagens apresentadas, podem ser compreendidas 

como porta de entrada para instigar o gosto, a curiosidade, se configurando pois 

como início de percurso para a formação leitora do aluno, negando também 

princípios muitas vezes erroneamente defendidos de que o ensino da oralidade e da 

linguagem informal não devem ser colocados em destaque nos processos da 

aprendizagem, no ensino profícuo da língua materna. 

Na mesma página do site indicado, há ainda mais duas outras visualizações 

de tirinhas de Chico Bento, seguidas de sugestões de atividades. Como também há 

outras páginas do Portal do Professor do MEC, que tematizam assuntos sobre 

variação linguística e preconceito linguístico, que vale a pena ser verificadas30. 

                                                             
30  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=44004 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20761 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19746 

Acessos em 01/10/2014. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27231
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001827/0000021990.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=44004
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20761
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19746


Também podemos nos valer de “depósitos” de tirinhas localizados em site mais 

específicos, como no sugerido abaixo: 

http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos . Acesso em 01/10/2014. 

 

E enfim, também, podemos buscar, em referências eletrônicas específicas, 

indicações de páginas onde podemos encontrar outros exemplos significativos de 

construções de “artefatos” representativos de tirinhas, como a Turma do Xaxado, 

para as abordagens temáticas a que se propõe o referido módulo. Vejamos a 

sugestão que segue:  

http://turmadoxaxado.blogspot.com.br/. Acesso em 01/10/2014. 

 

Aliás, diga-se de passagem, há sites do MEC que também apresentam ricas 

sugestões de possibilidades de atividades a partir da referida expressiva 

personagem fixa, a saber: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=860 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56624 

Acessos em 01/10/2014. 

 

6.4.11 Oralidade: assaltos de turno, redução vocabular e onomatopeia 

 

 Segundo Ramos (2012, p. 63) apud Eguti (2001), “os quadrinhos simulam 

uma conversação natural”. Ainda de acordo com o mesmo, “os balões seriam 

representação de „turnos conversacionais‟ ”. Assim, em consonância com os 

referidos pesquisadores da linguagem quadrinhística, e a partir de tais premissas, 

podemos seguramente afirmar que a linguagem que permeia os quadrinhos estão 

“impregnadas” de marcas de espontaneidade, naturalidade nas falas, estratégia, 

com certeza, diga-se de passagem, facilitadora de habilidades de leitura e de ensino 

proficiente da língua materna. 

 Tais marcas podem ser claramente percebidas pela redução vocabular, por 

exemplo, pelo “exaustivo” emprego de onomatopeias e, enfim, por técnicas de 

“assaltos de turno”, as quais poderão ser conferidas na  exemplificação a partir da 

visualização de algumas tirinhas, na sequência, após exposição dos 

encaminhamentos metodológicos abaixo. 

http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos
http://turmadoxaxado.blogspot.com.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=860
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56624


 Eis algumas propostas de encaminhamentos metodológicos: 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Reconhecer as expressivas 

marcas de oralidade nos 

quadrinhos e seus efeitos de 

sentido, como repetição de 

sílabas ou palavras, uso de 

reticências, por exemplo, 

marcando interrupção da 

frase: “assaltos de turno”. 

(destaque também para a 

redução vocabular) 

- Perceber que as marcas da 

oralidade não se dão somente 

através da fala das 

personagens mas também por 

meio da reprodução do som 

das cenas: onomatopeias 

representadas por tipos e 

tamanhos diversificados de 

letras. 

- Observar que,  

predominantemente, os 

recursos  onomatopaicos 

estão presentes em espaços 

que não correspondem, 

necessariamente, aos do 

interior dos balões. 

- Observar que há histórias 

- Escuta atenta de histórias 

em vídeos de curta metragem 

com a presença de 

protagonistas (personagens 

fixas) e coadjuvantes de 

histórias em quadrinhos 

consagradas, para a 

observância de recursos da 

oralidade presentes nas falas 

das mesmas.  

- Observação atenta a 

possibilidades de vídeos na 

modalidade discursiva 

HQtrônicas (híbrido de 

histórias em quadrinhos e 

desenhos animados), para a 

constatação visual e auditiva 

das ocorrências expressivas 

de onomatopeias. 

- Leitura de tirinhas com a 

ocorrência de recursos de 

“assaltos de turno”, 

acompanhadas por atividades 

guiadas por exercícios de 

compreensão textual, 

focalizados em tal 

possibilidade de composição 

estilística da oralidade. 

- Leitura de quadrinhos 

diversos (ênfase no gênero 

discursivo tiras narrativas). 

- Vídeos (ênfase nas 

HQtrônicas). 

- Folhas impressas com 

ocorrências de onomatopeias 

em tirinhas, para atividades 

coletivas de compreensão das 

mesmas, sugeridas a partir 

das seguintes 

exemplificações: (Você 

observou como o barulho da 

ação expressa pela 

personagem da história, por 

exemplo, é representado por 

uma tentativa de reprodução 

do  “som” ? A esse tipo de 

recurso chamamos de 

onomatopeia. Em que 

localização do quadrinho elas 

podem ser encontradas? 

Dentro ou fora dos balões? 

Perto ou longe do barulho da 

ação representado por ela? 

Por que elas podem 

apresentar cores, formatos e 

tamanhos diversos de letras? 

https://www.youtube.com/watch?v=--dmtaIQNiw


em linguagem quadrinhística 

que não optam pela 

utilização de onomatopeias. 

- Leitura de tirinhas para a 

observância de outros 

recursos da oralidade, como 

a redução vocabular. 

O que podem significar essas 

opções escolhidas pelos 

produtores dos quadrinhos? 

Vamos listar algumas 

possibilidades de ocorrências 

de onomatopeia encontradas 

em nossas leituras. O que 

cada uma significaria? 

Representam quais sons?) 

 

a) Recurso onomatopaico repetitivo (vup), utilizado na primeira sequência de 

quadrinhos (segunda vinheta), representando o som do recurso cinético utilizado 

para expressar  movimento circular contínuo. 

 

Ainda na sequência abaixo, segunda vinheta da última série de quadrinhos, 

deparamo-nos com o recurso “assalto de turno”, na medida em que as personagens 

se silenciam: a primeira, ao aceitar a proposta absurda e desafiadora de “passar 

manteiga” no pão de açúcar; a segunda, ao se surpreender com a aceitação da 

proposta feita em “tom” de brincadeira. 

  

 

Figura 34 

 

b) Marca da oralidade sinalizada pela repetição da expressão blá, blá, blá, blá... 

(Primeira sequência, terceira vinheta) 



 

Figura 35 

 

c) Exemplo de redução vocabular na palavra “tô”, no lugar de “estou” (primeira 

vinheta da segunda sequência de quadrinhos). 

 

 

6.4.12 Dêiticos e anáforas 

  

 Ilari (2013, p.55), no livro intitulado Introdução à Semântica: brincando com a 

gramática, apresenta as seguintes definições para dêiticos e anáforas, 

respectivamente:  

 
Chamamos de dêiticas as expressões que se interpretam por referência a 

elementos do contexto extralinguístico em que ocorre a fala. A palavra 

dêitico contém a ideia de apontar, e as expressões dêiticas mais típicas 

apontam (destaque do autor) para elementos fisicamente presentes na 

situação de fala. (...)  Chamamos de anafóricas as expressões que se 

interpretam por referência a outras passagens do texto. As expressões 



anafóricas servem, tipicamente, para “retomar” outras passagens de um 

texto. (...) 

 Como nas tirinhas encontramos expressivamente a utilização de tais 

recursos, na construção das sequencias linguísticas, o presente trabalho optou por 

propor um módulo de encaminhamentos de ações nesse sentido. Vejamos algumas 

possibilidades de trabalhos que poderão ser desenvolvidos a partir de tais 

constatações. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Perceber como certos 

elementos e expressões  

linguísticas contribuem para 

a articulações de 

compreensão de sentidos 

expressos nas tirinhas. 

- Reconhecer como as 

expressões dêiticas e 

anafóricas podem contribuir 

para o processamento das 

informações expressas nas 

tiras narrativas. 

- Perceber o valor de 

elementos  dêiticos na fala de 

personagens envolvidas nas 

interações verbais, como o 

emprego de pronomes, certos 

advérbios, artigos e tempos 

dos verbos, por exemplo. 

- Reconhecer a importância 

de elementos anafóricos na 

-  Leitura de tirinhas, 

colocando em destaque a 

linguagem verbal 

(interessante 

encaminhamento seria 

visualizar aos alunos, em um 

primeiro momento,  apenas 

os elementos linguísticos, 

para que eles possam fazer 

inferências e  perceber, na 

sequência, o quanto os 

elementos não verbais 

contribuem para a 

compreensão global de 

sentido no referido gênero 

discursivo). 

- Análise linguística a partir 

de ocorrências de expressões 

dêiticas e anafóricas 

encontradas em tiras 

narrativas disponibilizadas 

para leitura. 

- Leitura de revistas em 

quadrinhos diversificadas 

para a observância de 

possibilidades de ocorrências 

de dêixis e anáforas, para 

encaminhamentos de 

atividades de compreensão 

de análise linguística. 

- Folhas impressas 

sequenciadas com apenas 

ícones visuais, para 

inferências via prática da 

oralidade. 

- Folhas impressas 

sequenciadas com apenas 

elementos linguísticos, para 

inferências via prática da 

oralidade. 

 



contribuição do 

entendimento do sentido 

global nas tirinhas, por meio 

de pronomes, artigos 

definidos, tempos verbais e 

advérbios, por exemplo. 

 - Alternância de leituras 

entre, ora elementos 

linguísticos e ora elementos 

não linguísticos, como  prova 

da interdependência entre um 

e outro no processamento 

global das informações.  

 

a) Podemos observar como a presença do pronome possessivo “meu” /minha 

presente nas expressões dêiticas “espelho, espelho meu”, “meu presente”, “me 

chamam”, “minha superfície” , bem como “seu pai”, além de sinalizar ideia de 

pertencimento, apontam para as personagens da situação do enunciado: o objeto 

espelho personificado, personagem principal, sobretudo, e secundária. Destaque 

também para a expressão dêitica “este espelho”, primeira vinheta da sequência 

inferior de quadrinhos. 

     

 

Figura 37 

 

b) Vejamos a sequência de ocorrências de dêiticos que compõe a 

interlocução no primeiro quadrinho, comigo, seus e me, reforçando a ideia da 

coragem, da ousadia no convite insistente para uma possível luta. 

 



 

Figura 38 

 

           c) Na exemplificação a seguir, encontramos a ocorrência anafórica do 

pronome pessoal “ele” (segunda vinheta da primeira sequenciação de 

quadrinhos), que resgata, retoma a expressão “tigre de bengala”, contribuindo 

para o encadeamento da sequência lógico-semântica do enunciado expresso no 

quadrinho que segue: “Então, um tigre sem bengala é muito mais perigoso”. 

 

 

Figura 39 

 

 

ELEMENTOS LINGUÍSTICOS E NÃO- LINGUÍSTICOS 

 

 

Elencamos até o momento, separadamente, para efeitos de procedimentos 

didáticos, os elementos linguísticos e não-linguísticos que compõem as tiras 

narrativas. Contudo, na verdade, na composição do referido gênero discursivo, tais 



elementos continuamente se entrelaçam, constituindo uma interdependência mútua 

entre um e outro, na construção de um sentido global. Como exemplo, efeitos de  

humor se configuram a partir da intercompreensão recíproca entre imagem e 

palavra. Da mesma forma também as relações lógico-temporais, que se constituem 

a partir das ações narradas, se estabelecem tanto pela ordenação sequenciada das 

imagens nos quadrinhos quanto pela ordenação das sentenças linguísticas 

semântico-lógicas. 

Vejamos a seguir possibilidades de encaminhamentos metodológicos que 

constituirão os módulos seguintes, os quais apontarão para a possibilidade do 

trabalho pedagógico a partir da compreensão via intercruzamento de elementos 

linguísticos e não-linguísticos ao mesmo tempo. 

 

 

6.4.13 Sequência lógico-temporal 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

   

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Perceber como o elemento 

tempo é essencial na 

construção da narração nas 

tirinhas. 

- Perceber que a brevidade da 

ação narrada está 

- Leitura de textos em 

linguagem quadrinhística 

para inferências sobre a 

importância dos recursos 

linguísticos e não-

linguísticos na construção de 

- Histórias em quadrinhos 

para leitura. 

- Páginas impressas de 

histórias em quadrinhos 

curtas para recorte em torno 

das vinhetas. 

Professor, vale salientar o quanto as ações propostas 

neste módulo podem se constituir em poderosa ferramenta 

para o desenvolvimento cognitivo do aluno, uma vez que 

favorecem o exercício da compreensão das relações lógico- 

temporais que se constituem em diferentes níveis 

linguísticos, como no semântico  quanto no pragmático , por 

exemplo. 

 



intimamente relacionada ao 

número reduzido de 

quadrinhos no gênero tiras 

narrativas (ao contrário, 

quanto maior o número de 

quadrinhos, dá-se a 

impressão de maior 

prolongamento do tempo).  

- Observar como a adequação 

da ordenação linear dos 

quadrinhos favorece  a rápida 

compreensão nas tiras 

narrativas. 

- Inferir sobre como as vozes 

expressas pelos recursos 

linguísticos das legendas 

podem trazer marcas 

históricas da temporalidade. 

- Observar como a 

progressão da sequência de 

imagens e textos nos 

quadrinhos contribui para a 

percepção  temporal do 

leitor. 

- Compreender como se dá o 

processamento da 

compreensão do sentido 

global a partir da ordenação 

lógico- temporal sequenciada 

de imagens e texto.  

elementos lógico-temporais 

para compreensão de 

sentidos nas tirinhas.   

- Prática de leituras 

alternadas de tirinhas (ora 

sem textos de imagem  ora  

sem textos verbais),  para 

inferências sobre as possíveis 

marcas linguísticas e visuais 

de construções das  

sequências lógico-temporais. 

- Quebra-cabeça de 

quadrinhos em linguagem 

quadrinhística para 

ordenação sequencial linear 

das partes das histórias 

narradas. 

- Tirinhas com contornos 

visuais de legendas sem 

textos, para produção escrita 

dos alunos, atentando para a 

adequação da linguagem, 

com base na observação das 

imagens e de sentido dos 

textos produzidos nos balões.  

 

- Recortes de quadrinhos 

desordenados para 

reorganização linear dos 

mesmos. 

- Leitura oralizada das 

sequências ordenadas das 

falas das personagens 

(destaque para o 

posicionamento expressivo 

vocal na leitura das 

legendas).  

- Quadrinhos desordenados 

de tirinhas sem textos 

verbais, para reorganização 

linear da narração, seguida 

de produção escrita. 

 - Quadrinhos desordenados 

de tirinhas sem imagens para 

reordenação dos mesmos, a 

partir da compreensão da 

linguagem verbal, seguida da 

produção de desenhos. 



- Reconhecer que as relações 

lógico-temporais podem se 

constituir somente por 

imagens sem textos. 

 

a) A tira a seguir é constituída sem balões, apenas por uma sequência de 

legendas, as quais são preenchidas por uma economia de três palavras, uma em 

cada quadrinho: presente, passado capitalismo.  

              Observa-se que, embora não haja expressiva ocorrência de linguagem 

verbal, a compreensão da mesma é perfeitamente possível por meio das imagens e 

da ordenação temporal que se dá pela contraposição entre o tempo passado e o 

tempo presente. Esse atrelado ao capitalismo.  

 

    Figura 40 

 

b) Na tira que segue, as relações lógico-temporais se estabelecem a partir da 

interação dialógica que se concretiza entre a fala de uma criança (primeiro 

quadrinho) e a intervenção sequencial do avô (segundo quadrinho). 

           Observa-se que a sequência lógico-semântica que se constitui está 

intimamente atrelada às imagens, as quais complementam a comunicação verbal, o 

que faz com que a compreensão na leitura da tirinha se processe de maneira mais 

rápida e eficaz. 

           O desfecho, a crítica que se faz às más condições de moradia nos centros 

urbanos (último quadrinho) passa a ser, dessa forma, mais compreensível.  

 



 

 Figura 41 

 

 

 

6.4.14 Humor / Desfecho inesperado 

 

 Efeitos de humor talvez sejam a “marca registrada” das tirinhas, 

elemento imprescindível, diga-se de passagem, na construção do senso crítico dos 

nossos alunos. Todavia percebemos que as mesmas são notoriamente identificadas 

não por tal característica marcante, mas, sobretudo, pela brevidade das ações, na 

limitação do número reduzido dos quadrinhos.  

Notória também é a constatação de que a percepção das interfaces de humor 

requer muitas vezes sensível empenho intelectivo do aluno, o que muitas vezes 

exigirá conhecimentos preliminares, por meio da intervenção ativa/ mediadora do 

professor, sobretudo no que diz respeito a possibilidades de acesso a 

conhecimentos de mundo.  

Dessa maneira, enfim, procuramos “fechar” a sequência de módulos, que 

transitam tanto pela ampliação do conhecimento linguístico quanto pelo não- 

linguístico, ou os dois em sua simultaneidade, por meio de encaminhamentos de 

intervenções que valorizam e analisam possibilidades da construção da fruição, da 

ludicidade, através também e sobretudo do ingrediente “humor” nas tirinhas. 

 Sabemos que tais efeitos, que muitas vezes provocam ou não o riso, são ora 

mais ora menos expressivos. Temos ciência também de que a recepção dos 

mesmos pode variar entre leitores, e que muitos aspectos de natureza social, 

cultural, faixa etária, nível de escolarização, dentre outros, também podem ser 



determinantes nos processamentos da produção da compreensão do humor no 

gênero discursivo tiras narrativas. 

Eis algumas sugestões que podem com certeza dinamizar a implementação 

do trabalho, a partir do consagrado gênero discursivo, na conquista de uma 

aprendizagem mais atraente e significativa. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

- Perceber o humor presente 

na leitura das tiras narrativas. 

- Despertar gradativamente a 

capacidade de intelecção dos 

alunos a partir da 

compreensão dos efeitos de 

humor. 

- Observar como os 

desfechos inesperados, 

inusitados, surpreendentes ao 

leitor, nas implicaturas 

geradas a partir dos 

“desalinhamentos” das 

estruturas semântico- 

pragmáticos, por exemplo, 

nas quebras de expectativas, 

podem provocar  efeitos de 

humor. 

- Observar como os efeitos 

de humor podem ser 

operados a partir de dois 

signos gráficos: os ícones e a 

linguagem verbal, e como 

- Leitura de textos 

diversificados de humor 

(destaque para “piadinhas”, 

“anedotinhas” interativas),  

para apreensões de efeitos de 

humor. 

- Prática da oralidade para 

interação entre alunos por 

meio de contação de 

anedotinhas. 

- Prática de leituras 

alternadas de tirinhas (ora 

sem textos de imagem  ora  

sem textos verbais),  para 

inferências sobre as possíveis 

marcas linguísticas e visuais 

de construções dos efeitos de 

humor. 

- Leitura compartilhada de 

tirinhas para socialização da 

compreensão dos efeitos de 

humor. 

 

- Leitura de textos de  efeitos 

de humor em revistas infanto 

juvenis (sugestão da leitura 

de textos da muito apreciada 

pelos alunos  revista 

Recreio). 

- Folhas impressas de 

tirinhas, com destaque para a 

leitura do último quadrinho 

de cada uma delas (se 

possível, destacar a última 

vinheta de uma sequência de 

três quadrinhos, para 

inferências a partir dos 

seguintes questionamentos: 

“Contando a história de trás 

para frente, o que 

poderíamos encontrar no 

penúltimo quadrinho? E no 

primeiro? Com base nas  

imagens que constituem o 

último quadrinho e na 

linguagem expressa nos 

balões deste, como 

poderíamos produzir a 

https://www.facebook.com/pages/Piadas-da-revista-recreio/141108569394776
http://recreio.abril.com.br/


um corrobora com o outro, 

na construção do sentido 

global. 

- Constatar como as tiras 

compostas por “histórias 

mudas” também pode gerar 

efeitos inusitados de humor. 

penúltima vinheta? E a 

primeira?). 

-  Fichas para registro das 

constatações das  inferências, 

a partir da leitura 

compreensiva das tirinhas e 

das atividades desenvolvidas.  

 

           a)  Na primeira sequência de quadrinhos, o processamento do efeito de 

humor se dá a partir da inverdade proferida no primeiro quadrinho, a qual é 

constatada na quebra de expectativa na última  vinheta. Elementos não-linguísticos 

como expressão facial do protagonista e outros recursos visuais, mudança de 

posição da cabeça do mesmo (último quadrinho), dentre outros recursos de 

expressividade, contribuem para as manifestações das interfaces dos efeitos de 

humor, os quais se concretizam a partir da compreensão na leitura global da tira. 

           Na segunda sequência de tirinhas, é perceptível como efeitos cinéticos, 

reforçados pelo delineamento dos recursos onomatopaicos presentes, prenunciam 

os efeitos de humor processados a partir da brusca mudança de perfil do 

protagonista o qual, no primeiro e segundo quadrinhos, se mostra tão valente; no 

último, revela  o extremo de sua covardia. 

 

 

Figura 42 

 



 b) Na exemplificação da tirinha que segue,  os efeitos de humor se processam 

a partir do entrelaçamento de recursos verbo-visuais que se manifestam por meio, 

primeiramente, da interlocução de um protagonista com um objeto personificado: um 

espelho, e em segundo, a partir de duas constatações proferidas por tal objeto (a 

segunda, de cunho supersticioso),  que não vão de encontro com o que o mesmo 

espera ouvir.  

              Observa-se também como a mudança brusca dos sentimentos expressos 

pelo protagonista, hiperbolicamente insinuados pela ira no penúltimo quadrinho, são 

fortemente perceptíveis a partir da reviravolta ocorrida na ação final do desfecho 

(último quadrinho), que contribuem para a construção de  efeitos de humor. 

 

Figura 43 

 

 

6.4.15 Produção final 

 

 Vários são os teóricos da linguagem bem como consagrados escritores que 

testemunham as dificuldades vivenciadas durante as etapas dos processamentos da 

produção escrita. Gomes (2009, p.114) apud Garcez (2004, p.3) nos alerta para o 

fato de que “escrever seja uma das atividades mais complexas que o ser humano 

pode realizar”. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011) também são enfáticos em afirmar 

que a produção escrita trata-se de uma atividade complexa. Segundo os mesmos,  a 

etapa final da SD é o momento em que ao aluno será dada “a possibilidade de por 

em prática as noções e os instrumentos elaborados separadamente nos módulos” 



(idem, p. 90). Nesse sentido, é necessário que os módulos anteriores à sequência 

final tenham sido expressivamente bem encaminhados para que a produção final 

seja também efetivamente bem constituída. As atividades de reescrita também 

deverão ser valorizadas visando, por parte do aluno, a um “controle sobre o seu 

próprio processo de aprendizagem” (idem, p. 90). 

 Assim, sabendo que a produção final envolve operações e procedimentos 

complexos, tiras narrativas poderão se configurar também como elementos 

facilitadores diante das dificuldades encontradas na produção escrita, contribuindo 

como o início do percurso de estratégias para formação escritora dos alunos. Num 

movimento talvez que gire em torno da possibilidade de uma percepção  por parte 

do aluno da produção escrita como ato lúdico do saber-fazer ou simplesmente de 

uma possibilidade de um “escrever sem doer”, por exemplo, podemos favorecer a 

nossos alunos sedução também para a prática da autoria de textos de real 

significância para a faixa etária e etapa de escolarização em que se encontram: 6º 

ano. 

 Nesse sentido, vale lembrar também a importância da circulação dos textos 

produzidos (em espaços possíveis no ambiente escolar ou, dentro das 

possibilidades, para além desses),  reforçando condutas de autoestima entre alunos, 

confiança e estímulo para a perpetuação de habilidades discursivas, permeando 

também, não só os processos de ensino-aprendizagem da língua materna, mas 

também e sobretudo as diversas áreas do conhecimento e etapas seguintes da 

escolarização do aluno, na conquista gradativa de futuros letramentos críticos de 

cidadania. 

 E finalmente, num contínuo movimento circular, essa etapa “final”  propiciará, 

a partir da produção escrita, o retorno, o recomeço à prática da leitura pelo aluno ou 

pelos alunos, mais de maneira muito mais ampliada e ressignificada, uma vez que 

esses, muito além de leitores, serão também produtores do que se lê, consagrando-

se entre seus pares como autores. 

 

 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 



- Planejar o que se pretende 

produzir. 

- Produzir textos a partir dos 

elementos linguísticos e não-

linguísticos estudados. 

- Valorizar  processos de 

inventividade criativa por 

parte dos alunos na criação 

imagética e verbal. 

- Facilitar procedimentos de 

produção escrita por parte 

dos alunos. 

- Valorizar ritmos de 

aprendizagem na produção 

textual. 

- Investigar a eficácia da 

prática docente e a 

metodologia priorizada para 

o ensino da língua materna. 

- Retomar temáticas 

estudadas nos módulos 

selecionados, quando 

necessário, para o 

aperfeiçoamento da produção 

escrita. 

- Avaliar a assimilação dos 

conhecimentos socializados 

nos módulos por meio da 

produção final do texto.  

- Contação de histórias 

(narrativas) de temáticas 

diversificadas do cotidiano 

para inferências, instigando a 

imaginação inventiva/ 

inspiradora para a elaboração 

do roteiro das tirinhas. 

- E o movimento inverso: 

transformação de tirinhas em 

prosa narrativa. 

- Produção imagética da 

personagem principal, 

secundárias e cenários em 

duplas e/ou grupo, por meio 

de  tracejados pertinentes e 

processos de colorização 

adequados. 

- Utilização expressiva dos 

recursos  verbo-visuais 

estudados a partir dos 

módulos selecionados. 

- Textos em linguagem 

quadrinhística com 

“esvaziamento” da 

linguagem escrita nos balões 

para preenchimento 

linguísticos por parte dos 

alunos. 

- Textos de imagens em 

narrativas quadrinizadas para 

- Lousa digital para retomada 

de procedimentos de 

produção escrita apontados 

no módulo da produção 

inicial e outros que o 

professor mediador dos 

processos de aprendizagem 

julgar necessários: 

Sites educativos: “como fazer 

uma história em quadrinhos”; 

“monte a sua tirinha”; “como 

fazer uma tirinha”; 

“Zuzubalândia: monte a sua 

tirinha; “Turma do Super V: 

monte sua tirinha” (Acesso 

em 01/08/2014). 

- Folha sulfite, cartolinas e 

materiais escolares  diversos  

para “arte-finalizar” os 

quadrinhos. 

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos.html
http://marianacaltabiano.com.br/montesuatirinha.html
http://blogdivertudo.blogspot.com.br/2011/05/como-fazer-uma-tirinha.html
http://marianacaltabiano.com.br/zuzu/monte-sua-tirinha.html
http://marianacaltabiano.com.br/turmadosuperv/tirinha.html


- Estabelecer paralelos de 

comparação entre a primeira 

produção e a produção final, 

a fim de perceber avanços 

conquistados. 

- Reescrever e refletir sobre o 

que se produziu, primando 

pela apropriação do gênero 

discursivo às especificidades 

temáticas, estilísticas e 

composicionais do mesmo. 

inferências e produção verbal 

por parte dos alunos. 

- Reescrita coletiva (em 

dupla ou grupo) mediada 

pela intervenção ativa do  

professor.  

- Leitura dramatizada dos 

textos produzidos. 

- Exposição dos mesmos em 

painéis e por meio de 

processos de diagramação 

para fins de publicações via 

jornal escolar. 

 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
 
 Chegamos ao final da sequência didática proposta, a partir de procedimentos 

possíveis de análises e de encaminhamentos de atividades em torno do gênero 

discursivo tiras narrativas, após um exaustivo mas necessário, a nosso ver, leque de 

módulos.  

 Anteriormente no projeto de intervenção pedagógica (PIPE), como 

referendado na parte introdutória que compõe este trabalho, Sequência didática 

passo a passo: a apresentação da situação, apontamos, por meio da titulação 

sugestiva do capítulo “Tiras Narrativas como facilitadoras de habilidades de leitura: 

um universo discursivo a ser explorado”, para a possibilidade do deslumbramento no 

percurso e na nossa chegada, ao partirmos  para a investigação insaciável de 

elementos linguísticos e não-linguísticos que permeiam o referido gênero. Assim, a 

partir das pegadas seguidas rumo à ampla mas não finalizada compreensão do 

gênero discursivo objeto da investigação, temos a certeza de que o nosso trabalho 

de ensino da língua materna ganha, nesse sentido, uma dimensão muito mais ampla 

do que a esperada, mas possivelmente premeditada. 



 Tal empenho se justifica na própria fundamentação teórico-metodológica 

valorizada, em Dolz & Schneuwly (2011), a qual prevê o princípio da “modularidade” 

como norteador da ações, visando a uma “diferenciação pedagógica”. Por outro 

lado, ainda como postulam os referidos autores, “as SD apresentam uma grande 

variedade de atividades que devem ser selecionadas, adaptadas e transformadas” 

(...) (idem, p. 93). Dessa maneira, podemos também considerar que 

encaminhamentos sugeridos em um determinado módulo podem com certeza 

transitar por outro e assim por diante. 

Cabem, então, a nós professores as escolhas. A observação atenta ao perfil 

dos aprendizes, suas necessidades, preferências... O olhar atento à proposta 

pedagógica da escola e à prática docente, as possibilidades de encaminhamentos a 

partir dos recursos educacionais disponíveis. Enfim, vale sempre a pena lembrar, a 

excelência na transposição didática está sobretudo em nossas mãos. 

 
 

8. CONCLUSÃO 

 
  
 As duas partes que compõem o referido caderno pedagógico Sequência 

didática passo a passo: estudo de um procedimento e Sequência didática: tiras 

narrativas nos dão mostras do quanto atividades planejadas e diferenciadas 

atreladas à escolha adequada do gênero discursivo, em cada etapa dos processos 

de escolarização do aluno, podem  elevar a prática docente ao patamar de condição 

ímpar na real significância das  práticas sociais. 

 Ao contrário do que anteriormente se procurou defender, nos diversos 

espaços como os acadêmicos, escolares e familiares, a linguagem quadrinhística 

passa a ser vista não mais de uma maneira preconceituosa, depreciativa, na 

formação de valores, mas como nos faz crer Vergueiro (2014, p.31) “uma 

„alfabetização‟ necessária” para a construção do conhecimento nas diversas áreas 

do conhecimento das diversas etapas dos processos de escolarização. 

 Em se tratando do ensino de tiras narrativas, sobretudo, é necessário, enfim, 

que se amplie o conhecimento de mundo, a partir da prática da leitura de tirinhas e a 

fim de melhor compreendê-las, ficando a cargo do professor a responsabilidade da 

mediação no processamento da compreensão dos sentidos das mesmas. É 

necessário também que nós mediadores dos processos estejamos sempre 



dialogando com consagrados cartunistas31, que buscam circular seus artefatos 

conciliados em imagem e palavra, em veículos expressivos de circulação, em um 

movimento  sempre contínuo, ampliando também a nossa visão de mundo, pois é 

necessário sobretudo que o professor a tenha: anterior, ampliada e ressignificada 

em relação à do aluno. Caso contrário, poderemos nos deparar com situações de 

compreensão nula a partir do referido gênero, nas interações dos processos 

educativos. 

 E finalmente, embora sabendo da extensão do valor pedagógico e formativo 

do mundo mágico dos quadrinhos, não devemos nos ater, paradoxalmente, nos 

processos de aprendizagem, apenas a eles. Mas, enfim, que os mesmos 

sedimentem terrenos fecundos para “bebermos na fonte” de outras possibilidades de 

ensino de gêneros, como outros de especificidades tão afins às tiras narrativas, por 

exemplo: crônicas, artigos de opinião, dentre outros. E finalmente que tais 

conquistas discursivas nos conduzam rumo à conquista contínua a letramentos 

críticos tão necessários à plena conquista da cidadania.  
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