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RESUMO

O referido trabalho propõe uma análise sobre o gênero textual tirinha e sua contribuição no ensino de Língua
Portuguesa. A abordagem foi feita considerando o livro didático, elemento presente na sala de aula, por ser uma das
ferramentas de utilização no processo de ensino e aprendizagem. O estudo comenta a coleção “Para viver juntos:
Português” de Costa, Marchetti e Soares, 2012. Com a análise do gênero abordado, percebemos que a tirinha pode
servir de instrumento de aprendizagem, não apenas para interpretação de textos, mas também em contextos
gramaticais em situações que requer reflexões do professor e do aluno, pois necessitam de um instrumento lúdico
para o entendimento de conteúdos gramaticais ou uma análise linguística do contexto social de determinados
indivíduos.

Palavras-chave:Gêneros textuais. Ensino.Tirinha.

ABSTRACT

This work proposes an analysis on the textual genre tirinha and its contribution in the teaching of Portuguese
Language. The approach was taken considering the didactic book, element present in the classroom because it is one
of the tools of use in the process of teaching and learning. The study comments on the collection "To live together:
Portuguese" by Costa, Marchetti and Soares, 2012. With the analysis of the genre covered, we realized that the comic
strip can serve as a learning tool, not only for interpretation of texts, but also in contexts Grammar in situations that
require reflection by the teacher and the student, since they need a playful instrument for understanding grammatical
contents or a linguistic analysis of the social context of certain individuals.

Keywords: Text genres, Teaching, Tirinha.

INTRODUÇÃO

Este trabalho concentrou-se em analisar o livro didático “Para Viver Juntos”, do 6º ano do ensino fundamental, levando
em consideração as maneiras como são abordados os estudos gramaticais, leitura e interpretação de texto, bem como
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seus exercícios contextualizam o gênero em questão. Procuramos tambémidentificar como a aplicação do lúdico ajuda
a cognição dos estudantes nos estudos voltados à gramática normativa.

Analisamos esse livro didático em três etapas, como dito antes, conceitos gramaticais, leitura e interpretação.
Constatamos que a maneira como o livro apresenta capítulos é geralmente introduzindo por quadrinhos ilustrativos,
assim podemos refletir quais são as metodologias adotadas por ele e como são feitas as orientações, tanto para o
professor, quanto para o aluno. Além disso, a análise terá como embasamento teórico a discussão sobre gêneros
textuais diretamente presentes no cotidiano dos alunos e de que forma seus usos podem contribuir no processo de
estudos sobre a linguagem.Nesse sentido, tentaremos realizar uma abordagem/análise que discuta se o livro didático
ao qual nos debruçamos está trazendo novas perspectivas para o ensino de Língua Portuguesa através do gênero
tirinha.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização do referido trabalho, foram executados os seguintes procedimentos: revisão teórica com uma
análise sobre o conceito de gênero textual, tanto de forma geral no que concerne a sua função como meio de
comunicação, bem como acercada discussão sobre sua relevância nas práticas de ensino, tendo como referência as
bases teóricas: PCN de Língua Portuguesa (1998); Juski e Link (2004); Marcuschi (2007); Sacchetto (2008); Segate
(2010); Souza e Silva (2013). Além disso, é especificado o gênero textual tirinha levando em conta sua contribuição no
ensino de Língua Portuguesa, as questões de leitura, escrita e aspectos gramaticais são analisados no livro didático
“Para viver juntos: Português” de Costa... et al. (2012), com o intuito de expor quais abordagens metodológicas são
utilizados pelos autores da obra em questão buscando o entendimento de perspectivas de ensino inovadoras que
serviam para a melhoria do trabalho docente.

GÊNEROS TEXTUAIS E O COTIDIANO

A linguagem pode ser realizada de variadas maneiras, tanto oral quanto escrita, assim a necessidade de
entendimento da relação dos gêneros textuais com a vivência diária das pessoas, nos mais transformados usos,
esteja fazendo com o processo comunicativo passe por mudança constante, ao longo da história da sociedade. Com
base em Dolz e Schneuwly (2004) apud Segate afirma:

Os gêneros são formas de funcionamento da língua e linguagem, sendo criados conforme
as diferentes esferas da sociedade em que o indivíduo circula. Eles são produtos sociais
bastante heterogêneos, o que possibilita infinitas construções durante a
comunicação.(DOLZ; SCHENEUWLY, 2010, p. 2)

Na atualidade, o acesso à informação possibilita a utilização da linguagem por meio de distintas formas de gêneros
textuais levando em conta a cultura com o passar do tempo, e este presente e os recursos tecnológicos que estão
cada vez mais inseridos no dia a dia dos alunos que fazem parte do meio escolar. Dessa forma:

[...] a ideia de que os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente
vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para
ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. (MARCUSCHI, 2007, p. 19).

Já que a escola está vincula diretamente as práticas sociais, a discussão sobre gêneros textuais pode permear
grandes contribuições para as atividades no ensino de língua portuguesa, pois o gênero é responsável pela
comunicação dos indivíduos, vejamos, a título de exemplo, as diversas funcionalidades as quais estão envolvidos,
propaganda, rede social, anúncio, internet, televisão, jornais, romance, receita, carta etc. Neste contexto, os gêneros

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/genero_textual_tirinha_e_sua_contribuicao_no_ensino_de_lingua_por.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



textuais:

Caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do
que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. São de difícil definição formal,
devendo ser contemplados em seus usos e condicionamentos sócio pragmáticos
caracterizados como práticas sócio discursivas. Quase inúmeros em diversidade de
formas, obtêm denominações nem sempre unívocas e, assim como surgem, podem
desaparecer.” (MARCUSCHI, 2007, p. 19).

Então, os gêneros textuais possuem uma capacidade de modificação ao longo do tempo, pois cada época possui
características pontuais em processo histórico e cultural sendo inevitável essa influência que dita à forma como os
indivíduos iram se comportar e aprender a viver num determinado período onde padrões devem ser seguidos em prol
de uma ordem pré-estabelecida seja política, religiosa ou econômica, por exemplo.

GÊNEROS TEXTUAIS E A SALA DE AULA

O ensino de Língua Portuguesa com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais tem como ideia central trabalhar os
textos, ou seja, o aluno deve ser incentivado a compreender os variados gêneros textuais por conta da necessidade
de uso destes numa sociedade que exige esta competência. Assim, segundo os PCNs:

No processo de ensino aprendizagem dos diferentes ciclos do
ensino fundamental, espera-se que o aluno amplie o domínio
discursivo nas diversas situações comunicativas, sobretudo nas
instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua
inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades
de participação social no exercício da cidadania.” (BRASIL, 1998, p.
32).

Neste aspecto, a linguagem é reflexo do mundo em que o discente vive, não adianta tentar apenas focalizar os
estudos de língua portuguesa em uma perspectiva apenas da gramática normativa, porque o gênero textual faz parte
do cotidiano do aluno, entretanto, recursos gramaticais podem ser inseridos nestes estudos em conjunto com os
gêneros textuais como mais um instrumento para subsidiar no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo,
daqueles que necessitam dominar sua comunicação em situações distintas na sociedade.

Os textos nas aulas de língua portuguesa são imprescindíveis para o trabalho docente, tendo em vista a necessidade
do aluno em compreender enunciados nas mais variadas formas. Os gêneros textuais são mecanismos de
aprendizagem, pois segundo os PCNs “A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos
pertencentes a diversos gêneros supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas
situações de ensino” (BRASIL, 1998, p. 24). Assim, cabe ao professor usar sua criatividade na realização de tarefas
que façam com que o aluno consiga adquirir conhecimentos necessários para seu desenvolvimento cognitivo.

Considerando este contexto, os gêneros textuais estão inseridos por toda parte na sociedade, são consequências de
ações individuais, mas realizadas em práticas comunicativas com base em Bakhtin (1997) apud Marcuschi (2007, p.
35). Dessa forma, relacionar o conteúdo que será trabalhado com o conhecimento prévio do aluno é de suma
importância, para que o professor alcance seus objetivos, pois fazendo esta abordagem, teórica e prática, a
aprendizagem acontece de uma maneira mais prazerosa tendo em vista que quando estudante entende algo sobre o
que vai ser explicado, ocorre consequentemente uma possibilidade maior de compreensão daquilo que será
abordado.

Segundo Dolz e Schneuwly apud Sacchettoet al., (2008, p.170),colocar os gêneros textuais como principal foco nas
aulas de língua portuguesa e se trabalhados de forma adequada poderão alcançar os seguintes resultados com os
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alunos:

Prepará-los para dominar a língua em situações variadas, fornecendo-lhes instrumentos
eficazes;

Desenvolver nos alunos uma relação com o comportamento discursivo consciente e
voluntário, favorecendo estratégias de auto regulação;

Ajudá-los a construir uma relação das atividades de escrita e de fala em situações
complexas, como produto de um trabalho e de uma lenta elaboração. (2004, p.49)

O aluno deve ser situado da possibilidade de utilização da comunicação em diversos contextos no cotidiano, pois essa
relação pode ser realizada através da diversidade dos gêneros textuais e seus usos. Dessa forma, o desenvolvimento
da consciência crítica do aluno faz com que o mesmo possa diferenciar discursos adequados à escrita e a fala em seu
uso diário.

GÊNERO TEXTUAL TIRINHA E SUA FUNCIONALIDADE

O gênero textual tirinha abrange tanto a linguagem verbal quanto a não-verbal, seu teor humorístico acaba atraído
leitores das mais variadas faixas etárias, aborda questões que envolvem temas políticos, sociais e econômicos na
atualidade. Isso faz com que o leitor seja situado do que está lendo de forma crítica e reflexiva. A seguir vejamos uma
definição do que seria esse gênero segundo Mendonça apud Juski e Link (2004, p. 2):

As tiras são um subtipo de HQ; mais curtas (até 4 quadrinhos) e, portanto, de caráter
sintético, podem ser sequencias (“capítulos de narrativas maiores) ou fechadas (um
episódio por dia). Quanto às temáticas, algumas satirizam aspectos econômicos e políticos
do país, embora não sejam tão “datadas” como a charge. Dividimos as tiras fechadas em
dois subtipos: a) tiras piada, em que o humor é obtido por meio de estratégias discursivas
utilizadas nas piadas de um modo geral, como a dupla possibilidade de interpretação,
sendo selecionada pelo autor a menos provável; b) tiras-episódio, as quais o humor é
baseado especificamente no desenvolvimento da temática numa determinada situação, de
modo a realçar as características das personagens.(MEDONÇA,2001, p. 198)

Entre uma das funcionalidades da tirinha está a de retratar a realidade e esse recurso leva uma vantagem se
compararmos com textos convencionais cuja grande maioria está apenas restrito a palavras. O aspecto visual é um
fator que contribui bastante no que se refere à interpretação de textos, exigindo do aluno competências cognitivas
para a realização de sua leitura. Segundo Souza e Silva (2013, p. 5),“Na ótica escolar os gêneros se tornam um ponto
de referência concreto para os alunos, pois permitem estabilizar os elementos formais e rituais das práticas. Os
gêneros são as unidades concretas as quais deve dar-se o ensino.”

Na atualidade é corriqueira a reclamação por parte dos professores sobre a falta de interesse na leitura dos jovens
estudantes, mesmo com essa grande variabilidade de gêneros, entretanto Souza e Silva relatam que:

“[...] quando se trata de determinados objetos de leitura, como a história em quadrinho é
fato incontestável que jovens leitores deleitam-se com as tramas narrativas de herói ou
anti-heróis. As histórias em quadrinhos ganham preferência de crianças e adolescentes em
comparação com as tradicionais narrativas literárias.”(SOUZA; SILVA, 2013, p. 5).
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Porém, apesar dessa aceitabilidade por parte deste público alvo, o gênero textual tirinha ainda sofre preconceito em
seu uso na sala de aula, as autoras Juski e Link (2004, p. 3) comentam que entre os motivos estão o seu cunho
humorístico, textos de fácil compreensão e pela preferência por textos ¹canônicos como os literários que são
largamente trabalhos em gramáticas e livros didáticos salas de aula. Seguindo essa perspectiva as autoras fazem
uma crítica da forma como são usados esses gêneros em sala de aula:

“O ‘problema’, por assim dizer, do trabalho com estes gêneros é o fato de, em inúmeros
livros didáticos, eles não serem trabalhados enquanto gêneros textuais, mas sim serem
dedicados a eles somente as seções de “Divirta-se” ou “Leitura Complementar”, quando
não se faz deles um estímulo aos exercícios de metalinguagem, em que se desconsidera a
funcionalidade da aquisição/aprendizado da língua padrão.” (JUSKI; LINK, 2004, p. 4)

Dessa forma, mesmo os livros didáticos indicando que estão de acordo com os PCN, grande parte enquadra estes
gêneros textuais apenas como elementos figurativos, priorizado conteúdos na gramática normativa em detrimento das
questões linguísticas.

ANÁLISE DO LIVRO

O livro é composto por nove capítulos, as unidades são divididas por capítulos temáticos, que estabelecem relações
com o público infanto-juvenil. Cada capítulo é introduzido por uma imagem e aborda um dos gêneros textuais, isto
sintetiza os conteúdos que irão ser explorados ao longo do capítulo, apresenta também uma seção chamada “o que
você vai ler”, onde apresenta o texto e traz informações sobre a biografia do autor e sobre o contexto da publicação,
assim possibilita uma exploração profunda dos elementos textuais, além das marcas do gênero. O capítulo também
dispõe de um glossário com a finalidade de ampliar o vocabulário do aluno.

No volume escolhido para análise- o do 6º ano - que corresponde à 5º série, destinado a crianças de 11 anos-, os
temas abordados são: aventura, conto popular, história em quadrinhos, notícia, relato de viagem, poema, artigo
expositivo, entrevista e um anexo de revisão. Para este estudo, analisamos somente o capítulo três: “História em
quadrinhos”, que trata diretamente da linguagem dos quadrinhos, entre imagem, texto e os seus recursos gráficos
utilizados nesse gênero.

A ABORDAGEM

No manual do professor encontramos alguns pontos importantes a respeito da abordagem do gênero história em
quadrinhos. Nesse manual consta orientações sobre a interação dos recursos gráficos e à relação entre texto e
imagem, por meio da leitura das histórias em quadrinhos:

[...] Serão retomados alguns elementos que possibilitamao aluno aprimorar suas
competências como leitoras e asatividades de reflexão linguística iniciam o estudo
dossubstantivos partindo do conceito até a análise do papeldessa classe de palavras nos
textos dos quadrinhos.” (COSTA... et al, 2012, p.41).

No capítulo três do livro em estudo, podemos identificar a sugestão de trabalhar o lúdico contextualizando com a
gramática, pois o uso da tirinha mostra personagens como pessoas, animais, cores e outras ilustrações que
contribuem também para o entendimento do sentido na comunicação entre os personagens.

Como um exemplo no uso das tirinhas o livro oferece a oportunidade de trabalhar o valor semântico da flexão dos
substantivos, prepara o aluno para a realização da atividade proposta nas páginas seguintes do capítulo três. É
interessante observar que os autores frisam, em um quadro como a gramática pode ser assimilada de forma
interessante, instigados por uma história em quadrinhos, além de impulsionar os alunos a pesquisarem o desfecho da
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história, estimula a leitura desse gênero.

Ao realizar atividades propostas junto com os alunos, o professor tem uma grande oportunidade de mostrar que a
gramática não precisa necessariamente se apresentar de forma clássica e conceitual, ela também se adequa a
situações diversas do contexto escolar.

Na parte que trata da produção textual, há uma sugestão de um “gibizão” baseado em um super-herói, propõe-se que
o trabalho realizado fique na biblioteca do bairro ou da escola, para que a criação do aluno seja deleitada e avaliada
pela comunidade escolar ou do bairro. Ainda na seção de produção textual há uma outra proposta de criação de uma
história em quadrinhos com a temática de aventura e mistério.

Proposta de produção: você vai criar uma história em quadrinhos de aventura e mistério”.
Ela será feita em duas partes e distribuída entre os alunos de outras classes da escola. “A
primeira parte deverá terminar com uma cena de suspense e a segunda de mistério.”
(COSTA... et al,2012, p.41)

Ao pedir que o aluno realize a tarefa em dupla, promove uma interação mesmo que implicitamente, a ideia que ambos
possuem a mesma criatividade ou se complementam em habilidades, pois a atividade propõe um planejamento de
texto verbal e não verbal.

A penúltima parte do capítulo em análise de atividades globais e reflexão linguística, promovendo a revisão do
capítulo. Por fim, o capítulo é encerrado com um quadro de auto avaliação citando as informações mais importantes
estudadas e levando o aluno a reflexão do que se precisa estudar mais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente trabalho, apresentaram-se algumas formas de como o gênero textual tirinha pode ajudar aos
alunos no aprendizado de Língua Portuguesa. Assim, por meio do referencial teórico e análise do livro
didático,verificamos que esse gênero serve como análise de contexto gramatical, instigação à leitura e interpretação
de textos. Outro aspecto observado é a aplicação do lúdico auxiliando no conhecimento que o aluno obtém no
decorrer das aulas. Logo, o livro interage de forma positiva com o público alvo, principalmente no que se refere à
síntese dos conteúdos que são sempre colocados entre com tais instrumentos ilustrativos.

Então, a utilização do gênero de tirinha no contexto do livro analisado contribui de forma satisfatória no ensino de
Língua Portuguesa, logo torna as aulas inovadoras,servindo para aperfeiçoar a capacidade cognitiva dos discentes,
pois estes devem compreender que ao longo do tempo os gêneros textuais sofrem mudanças, mas permanecem com
o mesmo objetivo de estimular a leitura, sendo assim, cada época possui formas distintas que influenciam com suas
características de forma direta aspectos referentes a cotidiano do aluno.

Portanto, as imagens em tirinhas propõem aos alunos a realização de atividades nas páginas seguintes, os autores
anexam as tirinhas com instrumentos lúdicos,assim, permitem que pesquisem mais histórias sobre o determinado
assunto. É notório que as crianças quando descobrem a leitura, e encontra livros com tirinhas, são estimuladas
indiretamente a ler mais, mostram resultados satisfatórios,com isso podem adquirir um reconhecimento da importância
da leitura em suas vidas, como também melhorar na escrita de palavras desconhecidas em seu vocabulário e
questões gramaticais podem ser inseridas neste contexto cuja norma culta pode ser compreendida através de outros
instrumentos metodológicos e a não apenas através de exercícios de fixação que servem na maioria das vezes para
uma simples memorização e não de compreensão do conteúdo.
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