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RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar a análise dos tipos de perguntas aplicadas às tiras, subgêneros das
Histórias em quadrinhos, no Livro Didático (LD), da coleção Português Linguagens de William Roberto Cereja
e Thereza Cochar Magalhães, 6ª ano do ensino fundamental, 2012, Editora Saraiva. Trabalhar o Livro Didático
serve para subsidiar uma reflexão sobre a relevância da escolha desse material didático por professores nas
instituições escolares. Tomou-se como referencial teórico os estudos do Professor Marcuschi sobre a tipologia
de exercícios na compreensão de texto, Bakhtin e Vergueiro sobre os gêneros textuais e quadrinhos,
respectivamente. Com essa análise, chegou-se à conclusão de que as tiras são muito relevantes no Livro
Didático estudado, mas nem sempre são usadas como meio de desenvolver a capacidade crítica dos alunos.

Palavras chaves: Tiras, Livro didático, tipos de exercícios.

Abstract

The main goal of this article is to present the analysis of the kind of questions aplied to comic strips,
subgenres of Comic Books, in the 6th grade text book from the series "Português Linguagem" written by
William Roberto Cereja and Thereza Cochar Magalhães from 2012, Saraiva publisher. Work the text book
helps to support a reflexion about the relevance of the choice for this material by teachers in schools. It was
used as theoretical reference the studies of Professor Marcuschi about exercises typology in reading
comprehension, Bakhtin and Vergueiro about textual genre and Comics, respectively. With this analysis, we
have come to the conclusion that comic strips are very relevants in the text book studied, but are not always
used in a way to develop judgement in students.

Key- Words: comic strips, textbook, exercices typology.

1. Introdução

A atividade de compreensão de texto é de suma importância na vida de qualquer pessoa e, cada vez mais, é
necessário cultivar o hábito de leitura entre jovens e adolescentes. Mas hoje a leitura é concebida como
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uma atividade altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza
evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e
na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de
saberes no interior do evento comunicativo. (KOCH,2007, p.10)

Do aluno, é esperado que não só decodifique a informação, mas processe, critique avalie aquilo que o texto
coloca diante dele para dar sentido e significado ao que lê. As tiras tornaram-se muito comuns no ambiente
de ensino como um instrumento que permite ao professor trabalhar de diferentes maneiras. Além disso,
desperta interesse nos alunos, fazendo com que eles aprendam os conteúdos pedagógicos com eficácia.
Pensando nisso, será analisado como as tirinhas estão empregadas no Livro Didático a partir dos estudos de
Marcuschi sobre os tipos de exercícios. Para isso, procurou-se analisar as questões de interpretação das tiras.
O trabalho foi dividido em duas partes. No primeiro momento foi feita uma retomada dos estudos de Bakhtin
sobre gêneros discursivos e também foram estudadas as teorias de CALAZANS; EISNER;VERGUEIRO e
RAMOS sobre HQ. Em seguida, se apresenta a classificação das questões sobre Compreensão de texto de
Marcuschi. No segundo momento, será feito o levantamento e a descrição das questões das tiras no LD
adotado a partir dos estudos de Marcuschi.

1. Considerações teóricas sobre gêneros, tiras e livro didático

O gênero textual está relacionado à diversidade de estruturas textuais com características, marcas e funções
específicas. Uma bula de remédio, um e-mail, uma receita de bolo, uma história em quadrinho, cada um
desses textos possui suas próprias características e funções específicas, ou seja, cada um exerce um papel
diferente e representa um gênero textual. Dessa forma, percebe-se que todo texto se organiza dentro de um
gênero. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) estimulam a presença dos gêneros, sejam eles
orais ou escritos, no LD com o objetivo de tornar os alunos leitores proficientes e bons produtores de textos.
Para Bakhtin (1992), gênero se define como “tipos relativamente estáveis de enunciados” e são
caracterizados por três elementos básicos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Assim, todo
texto está inserido em um gênero e por tal motivo há infinitos gêneros.

Segundo Will Eisner (2001), o gênero História em Quadrinho tem seu momento forte no século XXI. No Brasil,
as primeiras HQ manifestaram-se em Janeiro de 1879 com a publicação de “Nhô Quim” de Ângelo Agostinini e
atualmente as HQ têm fortes representantes como Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, e Ziraldo
produtor do “Menino Maluquinho”.

Sabe-se que, a princípio, as HQ não foram bem aceitas. Eram mal compreendidas e subestimadas por parte
dos pais e até mesmo dos próprios artistas, mas ainda de forma muito tímida elas ganharam espaço,
principalmente, nos Livros Didáticos Português (LDP). Este tímido avanço se dá por dois motivos básicos. O
primeiro deles está atrelado ao incentivo dos PCN para a aplicação do gênero enquanto recurso pedagógico, e
o segundo é o crescimento de leituras de textos multimodais em sala de aula. As HQ nesse sentido são bem
ricas por conter a linguagem verbal e não-verbal como afirmam Rama e Vergueiro:

A inclusão efetiva das histórias em quadrinhos em materiais didáticos começou de
forma tímida. Inicialmente, elas eram utilizadas para ilustrar aspectos específicos das
matérias que antes eram explicados por um texto escrito. Nesse momento, as HQs
apareciam nos livros didáticos em quantidade bastante restrita, pois ainda temia-se
que sua inclusão pudesse ser objeto de resistência ao uso do material por parte das
escolas. No entanto, constatando os resultados favoráveis de sua utilização, alguns
autores de livros didáticos – muitas vezes, inclusive, por solicitação das próprias
editoras -, começaram a incluir os quadrinhos com mais frequência em suas obras,
ampliando sua penetração no ambiente escolar. (RAMA E VERGUEIRO, 2004, p.20).

As HQ trabalhadas, principalmente, no Ensino Fundamental favorecem a uma aprendizagem satisfatória.
Segundo Oliveira (2007), a utilização desse gênero nas escolas visa favorecer a criatividade, provoca a
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sensibilidade, desperta o senso crítico e a imaginação das crianças, pois possuem uma linguagem simples e
apresentam quadros cheios de cores. Dessa forma, a aplicação da narrativa visual curta, com marcas de
língua falada possibilita no ensino básico uma aprendizagem eficaz de conteúdos visto que propicia, para o
alunado, uma leitura prazerosa por conter aspectos lúdicos.

As HQ são caracterizadas por quadrinhos apresentados de forma cronológica, com a presença de balões que
podem possuir imagens, símbolos, sinais de pontuação. É importante ressaltar que os formatos dos balões
expressam pensamentos e emoções dos personagens; linhas contínuas representam a fala, linhas pontilhadas
simbolizam cochicho e aqueles que possuem um rabicho em formas de bolhas exprimem o pensamento. Há
ainda balões com contornos tremidos, balões imagens e balões uníssonos que respectivamente demonstram a
irritação, a lembrança de alguém e por fim, quando vários personagens falam ao mesmo tempo, todo o
conteúdo é escrito, nos balões, com letras maiúsculas.

Dentro desse hipergênero, as tiras, subtipos de HQ, possuem uma estrutura, geralmente, com quatro, três ou
cinco quadrinhos e abordam temas políticos e econômicos do país de forma humorística. Segundo Mendonça
(2003, p.196) há dois subtipos de tiras: tiras-piadas e as tiras-episódio. Nas primeiras, o humor é alcançado a
partir de estratégias discursivas, já nas outras, o humor é percebido através do desenvolvimento da temática,
destacando principalmente as características dos personagens.

Apesar dos avanços tecnológicos, LD ainda é o principal instrumento que auxilia no trabalho/aprendizagem do
professor/aluno em sala de aula. GÉRARD E ROEGIERS (1998,p.19), definem o LD como “um instrumento
impresso, intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de aprendizagem, com o fim de
melhorar a eficácia”. Até a década de 60 foram poucas as publicações, mas com o aumento de escolas e
consequentemente de alunos tornou-se necessário aumentar o número de LD no mercado.

A priori, os exemplares de Língua Portuguesa traziam apenas textos literários e só a partir de 1970 os LD
passaram a preocupar-se com a linguagem enquanto comunicação. Desde então, avança e se aprimora cada
vez mais acordo com as necessidades pedagógicas. Portanto, infere-se que o LD é, atualmente, uma
ferramenta essencial para um trabalho qualitativo em sala de aula. Sabendo da importância deste recurso, o
governo em 1997 passa a avaliar e a recomendar o uso do LD, principalmente, aqueles destinados à rede
pública. Essa avaliação é realizada através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

1. Reflexões sobre compreensão de texto conforme Marcuschi

Apesar de importante material, os LD ainda são falhos e os livros “continuam enfadonhos pela monotonia e
mesmice, sendo todos muito parecidos” (MARCUSCHI, 2001, p.46). Pensando nisso, Marcuschi desenvolveu
análises sobre como os exercícios de compreensão textuais estavam aplicados em alguns livros e as
apresentou no artigo Compreensão de texto: algumas reflexões, e chegou à conclusão que geralmente
pedem-se questões de pura codificação, sem contexto, genéricas ou apenas de identificação. Após análise,
Marcuschi classificou as questões em:

• A cor do cavalo branco de Napoleão: perguntas em que as respostas são encontradas na própria
formulação. Ex:

Usa microfone durante os shows Cantor

• Cópias: atividades que cobram apenas transcrição. Ex:

“ a) Que palavras causam estranhamento a mulher?
” (Cereja e Magalhães,p. 36)

• Objetivas: perguntas em que a resposta está claramente inserida no texto. Ex:
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“Como o pai de Zezo esperava que o filho se vestisse para ir à festa?
” (Cereja e Magalhães,p. 39)

• Inferenciais: perguntas que exigem do aluno conhecimentos extra-textuais. Ex:

“ Os modos de uso da língua frequentemente geram preconceitos, isto é, podem levar as
pessoas a ser julgadas positiva ou negativamente. Considerando a situação em que o
papagaio aprendeu a falar responda: Que outra razão pode ter levado a mulher a querer
devolver o papagaio?
” (Cereja e Magalhães, p. 37)

• Globais: perguntas que abordam o texto como um todo. Ex:

“ Explique o título da tira, Drácula chamando Hugo” (Cereja e Magalhães, p. 85)

• Subjetivas: perguntas em que as respostas são opinativas. Ex:

“ Para você, nos dias de hoje, o que é melhor: ser adulto ou ser criança?
” (Cereja e Magalhães, p. 59)

• Vale-tudo: perguntas em que qualquer resposta é válida. Ex:

“ Você acha que a mulher entendeu o que Mafalda disse?
” (Cereja e Magalhães, p. 25)

• Impossíveis: estas exigem respostas com conhecimentos enciclopédicos. Ex: Fale sobre a rosa de
Hiroshima. (O texto não falava sobre este assunto).

• Metalinguísticas: questões formais que tratam sobre a estrutura do texto. Ex:

“ Que tipo de linguagem o artista utilizou para criá-las?
Por quê?
” (Cereja e Magalhães, p. 27)

1. Análise do LD Português Linguagens, 6º Ano

O livro Português Linguagens de Cereja e Magalhães, é estruturado em quatro unidades e cada uma possui
três capítulos. Cada capítulo é aberto com textos verbais e estão constituídos de cinco tópicos fundamentais:
Estudo do texto, Produção de texto, Para escrever com ...adequação/ coerência/coesão/expressividade, A
língua em foco e De olho na escrita. De maneira geral, o tópico Para escrever com ...não está presente em
todas as unidades.

Após análise pormenorizada dos tópicos, percebe-se que LDP (Livro didático de Português) em questão é
expressivo por conter e abordar de maneira eficiente assuntos relevantes para o alunado. O tópico Estudo do
texto tem por objetivo trabalhar questões relacionadas ao texto de abertura como a compreensão e
interpretação, a linguagem e faz ainda intertextualidade com diversos gêneros. A unidade quatro trata da
natureza e é aberta com o texto “Verde, adoro ver-te” de Dorival Moreira; os textos dos três capítulos dessa
unidade também abordam a natureza. O primeiro capítulo “Natureza morta ou natureza-morta?
” apresenta uma imagem de Mário Costa intitulada “Um quadro de natureza morta”. O segundo capítulo, “A
natureza em pânico” apresenta uma crônica de Carlos Drummond de Andrade “ O pintinho”, e o último
capítulo desta unidade denominado “S.O.S animal” traz um texto de Roberta de Abreu Lima “ A longa lista
dos condenados” publicado na revista Veja em 2008. Em produção do texto propõe-se à classe a produção de
textos diversificados como e-mail, crônica, debates e história em quadrinhos. Em todos os capítulos da
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unidade dois é solicitada aos alunos a produção de HQ, cada capítulo representa um passo-a-passo para a
produção do gênero. Para escrever com...adequação aborda aspectos ligados aos interlocutores; em
coerência e coesão aplicam-se aspectos da coesão e textualidade e o tópico expressividade trata
especificamente da língua. Já em a Língua em foco mostra as relações gramaticais sejam elas normativas, de
uso ou reflexiva. De olho na escrita ensina como empregar a acentuação, ortografia, ou seja, assuntos
cotidianos da língua. Os capítulos são encerrados com o tópico Divirta-se que envolve os alunos em atividades
lúdicas. Finalmente, a unidade é encerrada com uma seção intitulada Intervalo que propõe a realização de um
projeto relacionado ao tema da unidade. Na unidade quatro, Verde-adoro ver-te, é pedido aos alunos que
façam uma exposição em sala ou auditório mostrando quais são os animais em extinção e temas relacionados
à natureza. As tiras aparecem em sua totalidade 56 vezes e têm como principais autores Laerte, Ziraldo,
produtor do Menino maluquinho e Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica. Passemos agora a análise
das questões de compreensão de texto das tiras do LD analisado.

No livro Português Linguagens, as tiras apresentam 188 questões, sendo 111 sobre compreensão de texto e
77 de cunho gramatical. Como o interesse é apenas nas questões de leitura, o trabalho se restringe às 111
questões que versam sobre compreensão de texto. De acordo com os estudos de Marcuschi essas 111
questões estão divididas em:

TIPOS: QUANTIDADES:

CÒPIAS 1
OBJETIVAS 62
INFERENCIAIS 23
GLOBAIS 3
SUBJETIVAS 15
VALE-TUDO 5
METALINGUÍSTICAS 2

Após contagem vê-se que há apenas uma questão cópia. Como o próprio nome diz essas questões cobram
apenas cópia do que é pedido. O aparecimento de apenas uma questão é importante, pois sabe-se que este
tipo de questão não é relevante para o aprendizado dos alunos. Já as questões Objetivas são as que mais
aparecem (62). Em uma das tiras de Maurício de Sousa há uma conversa entre Cebolinha e Cascão em que
no primeiro quadrinho Cebolinha manda que Cascão procure o seu lugar, no segundo quadro Cascão sem
falar nada se afasta do amigo com uma cara triste, indiferente, e no último quadrinho entra em um cesto do
lixo. Em seguida, nas atividade é perguntado: “ O que acontece no quadrinho central?
” (Cereja e Magalhães, p. 62) Uma questão como essa não traz nenhuma reflexão para o aluno. Basta apenas
que ele observe que Cascão se afasta, essa resposta está no próprio texto, portanto, não desenvolve o senso
crítico dos alunos nem os colocam para pensar. As questões objetivas são questões de fácil raciocínio. Com
isso, observa-se que não há uma preocupação em formar cidadãos pensantes e críticos. Ao contrário das
Objetivas, as questões Inferenciais se apresentam apenas 23 vezes. São questões que cobram do aluno um
conhecimento extratextual, ou seja, a resposta se encontra em outras fontes. Exigem conhecimentos já
estudados em séries Mafalda sempre traz críticas nas entrelinhas. Em uma delas Mafalda conversa com uma
mulher em japonês e esta não entende o tal idioma e por não entende-lo corre desesperadamente de
Mafalda. Nessa tira, é perguntado “a que língua pertencem as palavras que Mafalda disse à mulher?
” ( Cereja e Magalhães, p. 25) para que o aluno respondesse era necessário que ele soubesse algumas
palavras como “ KIMONO, KARATE, SAMURAI, FUJI-YAMA” pois a tira não deixa claro a quem pertencia esse
idioma. Esse tipo de questão exige do aluno um conhecimento amplo. Enfim, o aluno precisa pensar para
responder coerentemente. Por ter um cunho racional, essas questões deveriam aparecer mais vezes, porque
desenvolveriam a criticidade dos alunos. As Globais aparecem três vezes, e buscam do aluno uma leitura
coerente do texto como um todo. As Subjetivas aparecem 15 vezes no LD em análise. Nelas é questionada a
opinião do aluno, ou seja, não possuem uma validação de certo/errado, o aluno responde apenas como condiz
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a sua “vontade”. Em uma conversa entre Cebolinha e sua mãe, ele pergunta o porquê seu nome é Cebolinha,
a mãe responde que o motivo é por seu pai se chamar Cebola, Cebolinha então mentalmente faz uma árvore
genealógica “ Eu/ Cebolinha, meu pai/ Cebola, meu avô/ Cebolão e meu bisavô/?
?
?
?
?
” então no exercício é perguntado “ Você teria alguma sugestão do nome a ser dado para o que é maior que
Cebolão?
” A resposta não exige um grande esforço pois o aluno pode simplesmente dizer não ou até inventar qualquer
nome que possua o radical “Cebol”. Há ainda as questões consideradas vale-tudo, que quase não aparecem
no manual o que denota um ponto positivo já que cobram respostas pessoais e, por isso mesmo, não podem
ser consideradas como erro ou acerto. Por fim, há duas questões metalinguísticas, que tratam sobre
forma/estrutura do texto. Observa-se que no manual Português Linguagens não aparecem as questões
denominadas por Marcuschi como Cavalo- branco e as Impossíveis.anteriores ou mesmo versam sobre
assuntos atuais mostrados na televisão. Geralmente as tiras de Quinho são as que mais cobram perguntas
Inferenciais, pois

Considerações finais

A partir da pesquisa empreendida, observa-se que as tiras possuem um importante papel no
ensino-aprendizagem e está aplicada no exemplar Português Linguagens, 6º Ano de forma variada e
enriquecedora. O exemplar possui 56 tiras e nestas foram cobradas , cento e oitenta e oito questões , cento e
onze tratam de interpretação do gênero, mas as questões que mais aparecem não desenvolvem de fato a
criticidade dos alunos, não os colocam para pensar, são questões de fácil raciocínio, não qualificando o
alunado como deveria. Assim, formam alunos sem conseguirem compreender muitos dos implícitos de um
texto. As questões inferenciais, que mais desenvolvem o conhecimento do aluno, ainda aparecem muito
pouco são apenas 23. Além disso, pouco menos da metade das questões das tiras (77) ainda tratam
exclusivamente de gramática. São apenas um pretexto para passar mais um conteúdo gramatical. . Como a
coleção Português Linguagens é uma das mais utilizadas e bem conceituada pelo PNLD, este afirma que o
manual em análise possui como ponto forte o eixo da leitura pois é abordado de forma representativa os
gêneros, mas esperava-se que as questões de interpretação usadas nas tiras desenvolvessem muito mais a
capacidade crítica dos alunos.
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