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Resumo

Analisar as tiras em quadrinhos tem o objetivo de verificar se os autores de livros didáticos estão aplicando
este gênero adequadamente a fim de contribuir para um ensino-aprendizagem mais significativo. Este estudo
investiga a aplicação das tiras no volume do 6°ano da coleção Jornadas.port – Língua Portuguesa. Como
referencial teórico foram utilizados os estudos de RAMOS, MARCUSCHI e ELIAS.O trabalho também fez o
levantamento do tipo de exercícios propostos pelos autores uma vez que eles intermediam o ensino e a
efetiva aprendizagem. Através da análise, concluiu-se que as tiras estão muito presentes no livro didático de
português estudado, mas os tipos de exercícios referentes a elas não privilegiam um maior desenvolvimento
da compreensão na leitura uma vez que privilegiam as questões gramaticais e objetivas.

Palavras-chave: tiras, livro didático, tipos de exercícios.

Abstract

Analyzing comic strips has the purpose of verifying if the authors of textbooks are aplying this genre properly
with the intent of contributing to a more meaningful learning education. This work investigates the use of
comic strips in the 6th grade volume of the "Jornadas. port - Língua Portuguesa" colection. The studies of
RAMOS, MARCUSCHI and ELIAS were used as theoretical framework. The work also surveyed exercises
proposed by the authors once they are responsable for mediating learning and efective learning. Through this
analysis, it was concluded that comic strips are very present in the portuguese textbook studied but the type
of exercises refering to them don&39;t focus on developing reading comprehension once they focus on
gramatical and objective questions.

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

1. Introdução

Este artigo apresenta o modo como a tira é aplicada no Livro Didático, especificamente no volume do 6°ano
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da coleção Jornadas.port- Língua portuguesa das autoras Dileta Delmanto e Laiz B. de Carvalho; Ed.
Saraiva,2012. A tira é um subgênero das Histórias em quadrinhos, gênero que vem ganhando espaço no
ensino-aprendizagem no decorrer das décadas.O uso das histórias em quadrinhos na educação baseia-se no
conceito de criar engajamento e motivação para os alunos. Seu uso como ferramenta pedagógica e
instrumento para transmissão de conhecimento serve de apoio aos educadores, mas, para isso, é necessário
que se compreenda melhor este gênero.

Desde a publicação de O Tico-Tico em 1905, é feita associação entre o ensino e as histórias em quadrinhos. A
revista era inspirada na francesa La Semaine de Suzette e trazia histórias em quadrinhos produzidas por
artistas brasileiros, histórias infantis, histórias baseadas na história do Brasil, além de contos literários e
seriados de autoresestrangeiros. Em 1936, surge o jornal O Correio Universal de Maurício Ferraz e Helena
Ferraz de Abreu, que faz a primeira adaptação deO Guarani de José de Alencar; além disso,outras adaptações
para os quadrinhos surgem na época. O Guarani ganharia outras adaptações feitas por Gedeone Malagola
(que também adaptou os outros dois livros da Trilogia Indianista de Alencar, Iracema e Ubirajara, todos para
a revista Vida Juvenil da editora Vida Doméstica).

Em 1961, ainda com a perseguição aos quadrinhos, as principais editoras de histórias em quadrinhos do país:
Rio Gráfica Editora de Roberto Marinhos, a EBAL de Adolfo Aizen, a Editora Abril de Victor Civita, O Cruzeiro
de Assis Chateaubriand e Editora Record de Alfredo Machado adotaram o "Código de Ética dos Quadrinhos",
uma versão brasileira do código americano com elementos dos mandamentos da EBAL.Na década de 1970, o
desenhista argentino radicado no Brasil, Rodolfo Zalla e o ítalo-brasileiro Eugênio Colonnese foram pioneiros
na utilização da linguagem dos quadrinhos em livros didáticos.

Mesmo sendo utilizado frequentemente em concursos vestibulares, as tiras , as charges e os cartuns são
exceções no universo literato. Porém, a atual popularização do conceito de Domínio Público e a criação de
licenças de flexibilização (como é o caso das Licenças Creative Commons)começam a permitir que os
quadrinhos entrem cada vez mais nas salas de aula. Diversas editoras, estrangeiras ou brasileiras, têm
investido na publicação de clássicos em quadrinhos. Algumas delasobtiveram sucesso, tendo inclusive seu
material sido incluído em programas disciplinares oficiais, como é o caso das adaptações de Senhora, de José
de Alencar, Helena (em estilo mangá) e Dom Casmurro, de Machado de Assis.

1. Gêneros textuais, tiras e livro didático

O termo gênero tem origem no substantivo latino “genus,generis” que significa “raça, extração, origem,
classe, todos reunidos sob qualidades essenciais. Os gêneros textuais são, portanto, famílias de textos cujas
qualidades essenciais refletem a atividade humana da qual fazem parte. Todo texto se manifesta sempre em
gêneros.São considerados também instrumentos sócio-históricos indispensáveis à comunicação, que estão à
disposição dos interlocutores para mediar suas ações. A escolha não é sempre voluntária, levando-se em
conta quem fala, para quem fala, para que fala, como fala e sobre o que fala. Ou seja, observam-se sempre
os participantes do ato comunicativo e seu contexto. Ao tratar de gêneros em “A Estética da Criação Verbal”,
Bakhtin diz que:

Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições,
específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, geram um dado
gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista
temático, composicional e estilístico. (BAKHTIN, 2003, pg.284)

O trabalho com gêneros como subsídio para um ensino-aprendizagem significativo é essencial para ampliar a
compreensão da realidade tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Assim, os Parâmetros
Curriculares Nacionais(PCN) consideram que “toda educação comprometida com o exercício da cidadania
precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva.” (BRASIL, p.23). Por
isso, deve-se privilegiar a diversidade de gêneros textuais na escola. Mas os PCN sozinhos não conseguem
sanar todos os problemas que ainda permanecem no ensino de Língua Portuguesa. Travaglia, ao discutir o
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ensino de língua portuguesa ressalta a importância de o professor desenvolver a competência comunicativa
dos alunos, pois a língua é “um conjunto de conhecimentos linguísticos que o usuário tem internalizado para
uso efetivo em situações concretas de interação comunicativa.” (TRAVAGLIA, 2003, p.17)

As Histórias em quadrinhos, cuja data de origem é controvertida, também são chamadas de bandas
desenhadas na França, comics, por causa de sua origem cômica, nos Estados Unidos, historietas na Argentina
e mangás no Japão, entre outros. Já foram consideradas subversivas e até mesmo motivadoras de crimes
juvenis, mas ganharam espaço, lentamente, em decorrência da sugestão dos PCN que privilegiam a aplicação
de gêneros diversos em sala de aula e pela insistência de pesquisadores que buscaram introduzi-las como
fonte de estudo.São gêneros multimodais, ou seja, textos que empregam a linguagem verbal e a não verbal,
em que uma linguagem complementa a outra, não podendo ser separadas como em um livro ilustrativo. O
tipo textual predominante é o narrativo e gozam de linguagem autônoma porque usam mecanismos próprios
para representar os elementos narrativos, como define-asPaulo Ramos “grande rótulo que agrega diferentes
outros gêneros, cada um com suas peculiaridades”. (RAMOS, 2009, pág. 20)

A tira pode ser considerada como um subgênero das HQ. Ela é um texto curto, cuja menor unidade narrativa
é o quadrinho que contém o espaço da ação. As imagens não são apenas ilustrativas, mas constitutivas. A
compreensão delas depende de leitura de textos, desenhos e variados tipos de balões que são elementos
fundamentais das HQ.A passagem do tempo é marcada pela mudança de um quadrinho para outro, deixando
uma lacuna que se chama de hiato ou elipse. É nessa lacuna que o leitor cria expectativas para um final
geralmente inesperado. São nos balões, legendas, interjeições e onomatopeias que a linguagem verbal se
apresenta. As formas dos balões mudam e variam à medida que mudam os pensamentos e as emoções das
personagens. Osbalões contêm um “rabicho” ou “apontadores”, para indicar a autoria da mensagem. Nos tiras
as letras e, consequentemente, as palavras, são inseridas em balões que podem representar pensamento,
diálogo, grito ou narração, dependendo do desenho de seu contorno. A legenda não aparece sempre. Ela faz
ligação entre os quadrinhos ou descreve alguma situação e é também indicadora de tempo e lugar. As
onomatopeias,como representações de sons das imagens, e as interjeições,que expressam emoções, sempre
vêm seguidas de pontos de exclamação. Por se tratar de gêneros multimodais, as tiras aparecem como fortes
aliados do ensino-aprendizagem permitindo ao aluno o uso de criatividade e imaginação em um gênero
utilizado por muitos deles fora da escola.

O livro didático de português (LDP), assim como os LD de outras áreas, chega às escolas através do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) do Governo Federal e é distribuído diretamente pelo Fundo Nacional do
Desenvolvimento ( FNDE). Após avaliação feita por especialistas, o Ministério da Educação (MEC) publica o
Guia de Livros Didáticos com resenhas das coleções aprovadas. As escolas escolhem os livros que consideram
mais adequados à sua situação político-pedagógica.O LD é um material que pode até ser chamado de
personagem devido à sua grande influência na sala de aula e é usado para mediar o trabalho dos professores.
É o recurso mais presente nas escolas brasileiras. Atualmente ele possui alto número de tiragens, mas até a
década de 60 esse número era pequeno. Havia poucas coleções, mas elas se expandiram nas décadas
seguintes e o seu conteúdo foi-se modificando. Inicialmente, havia nas coleções predomínio de textos
literários, se não esse era o único gênero que aparecia. A partir da década de 70 com a influência da
linguística e da teoria da comunicação, os autores passam a reformular os livros e a incluir outros gêneros,
entre esses as HQ, as tiras e os textos jornalísticos.

1. Leitura, compreensão e ensino

Muito se fala sobre a prática de leitura na sala de aula, mesmo assim a escola ainda continua considerando o
aluno um leitor passivo. Ao contrário, a leitura, de acordo com Eni Orlandi (2001),é um processo de interação
leitor/autor mediado pelo texto. Cada leitor constrói a sua própria leitura do texto conforme seus
conhecimentos, experiências, outras leituras etc. Dessa forma, cada leitura ainda que feita pelo mesmo leitor
cria um novo texto
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Marcuschi (2001, p. 49) no estudo, intitulado Compreensão de texto: algumas reflexões faz uma análise de
2.360 questões de compreensão textual em LDLP e conclui que essas questões consideram que compreender
é apenas identificar conteúdos, é uma simples e natural atividade de decodificação de um conteúdo
objetivamente inscrito no texto ou uma atividade de cópia. Por isso, elabora uma tipologia das perguntas de
compreensão:

1.Perguntas do cavalo branco de Napoleão: perguntas em que a resposta já se encontra na
própria formulação. &8213;Qual a cor do cavalo branco de Napoleão?
2. Cópias: perguntas que solicitam atividades de transcrição mecânica: copie, retire, etc.:

&8213;Copiem pelo menos cinco dos provérbios acima, associando cada um deles a sua
versão original. (p. 171)
3. Objetivas: perguntas sobre conteúdos objetivamente inscritos no texto, atividade de
decodificação, pois a resposta está centrada no texto (o que, quem, quando, como, etc.).

&8213;No balão de pensamento do último quadrinho, Snoopy apresenta uma informação
sobre o pássaro. Qual é?
(P.284)
4. Inferenciais: perguntas mais complexas, exigindo não somente conhecimentos textuais, mas
também pessoais, contextuais, enciclopédicos, regras inferenciais e análise crítica.

&8213; Há alguma semelhança entre essa personagem e o compadre, personagem de “O
compadre da morte”?
Por quê?
(p. 129)
5. Globais: perguntas que consideram o texto como um todo e aspectos extratextuais,
envolvendo processos inferenciais complexos.

&8213; A quem Susanita se refere quando fala da sociedade “que tem a faca e o queijo na
mão”(p.209)
6. Subjetivas: perguntas superficiais sobre o texto, cujas respostas ficam por conta do aluno e
não há como testá-la em sua avaliação.

&8213;Você acha que esse desejo está sempre presente na vida de todo ser humano?
Por quê?
(p. 129)
7. Vale-tudo: perguntas que indagam sobre questões que admitem qualquer resposta, não
havendo possibilidade de erro.

-- Façam agora uma segunda lista, com dois dos provérbios originais com os quais concordam
e dois com os quais na concordam. (p.171)
8. Impossíveis: perguntas que exigem conhecimentos extratextuais e só podem ser respondidas
baseadas em conhecimentos enciclopédicos. &8213;Caxambu fica onde?
(o texto não falava de Caxambu)
9. Metalinguísticas:perguntas sobre questões formais, geralmente da estrutura do texto ou do
léxico, bem como de partes textuais:

&8213; Na situação criada por Suriá no último quadrinho, quem assume o papel de locutor?
E o de interlocutor?
(p. 27)
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Com exceção das questões de tipo 1(cavalo branco de Napoleão) e 8 (impossíveis) que não aparecem no livro
analisado, todos os exemplos são do livro analisado, cuja análise vem a seguir.

1. Análise do LD Jornadas.port-língua portuguesa- 6° ano

O livro didático Jornadas.port-Língua Portuguesa- 6° ano é composto por oito unidades, cada uma delas
iniciada com a seção “ Provocando o olhar” que traz textos imagísticos com o objetivo de contextualizar o
tema que será desenvolvido na unidade e observar o conhecimento prévio dos alunos. Cada unidade
apresenta duas leituras principais com textos variados, literários e não-literários, e os tópicos essenciais:
Exploração do texto, Depois da Leitura, Do texto para o cotidiano, Produção oral e/ou escrita, Reflexão sobre
a língua, Conhecimento interligado e Divirta-se.

O tópico Exploração do texto visa levar o aluno à capacitação adequada do uso da linguagem, ao
conhecimento da organização e função social do gênero a que o texto lido faz parte e aos recursos linguísticos
que o particularizam. Na unidade 4 são trabalhadas as características do gênero conto popular. Depois da
leitura permite a exploração da intertextualidade e comparação de um mesmo tema em gêneros semelhantes.
Ainda na unidade 4 o tema“A presença da morte’ é apresentado no gênero cinema, no conto popular, nas
histórias em quadrinhos etc.Do texto para o cotidiano tem o objetivo de situar os textos no contexto dos
alunos e fazê-los se posicionar diante do tema apresentado. Na unidade 5 é trabalhada a fábula e a aplicação
da moral desta no contexto atual. O tópico Reprodução escrita e/ou oral tem o objetivo de fazer com que o
aluno reúna as características do gênero explorado durante a leitura e, através de um planejamento
orientado, produza textos semelhantes. Entre os gêneros orais estão a exposição oral e o debate e entre os
escritos estão o diário, o conto, o poema. Reflexão sobre a língua é predominantemente voltado para o
estudo de conhecimentos linguísticos. Conhecimento interligado aparece intercalado entre as unidades e tem
o objetivo de levar o aluno a perceber a relação que envolve as várias linguagens, poética, cinematográfica,
pictórica, teatral. E Divirta-se tem o objetivo de descontração. Aparece no meio e/ou fim da unidade, pode ou
não fazer relação com o gênero desenvolvido na Leitura. Em uma seção Divirta-se da unidade 5 é citada a
relação da Fábula com o Provérbio.

Com as sucessivas críticas que os livros didáticos recebem, analisa-se como são aplicados os exercícios de
compreensão no gênero tiras. Por tratar-se de um gênero multimodal, cuja compreensão difere da de outros
gêneros porque apresenta imagens associadas à escrita ou como diz Ramos “narrativa curta, diálogos
somados a elementos visuais, necessidade de conhecimento prévio”, agrada aos alunos, ao mesmo tempo em
que exige reflexão, pois algumas vezes o aspecto verbal se sobrepõe ao visual e vice-versa.

Os LDP continuam monótonos e os seus autores parecem não acompanhar as novas teorias linguísticas. Se
alguns apresentam maior número de gêneros multimodais, apresentam-nos de forma dispersa, sugerindo
apenas ao professor algumas atividades. Marcuschi afirma que “Todos os autores de LDP julgam relevante o
trabalho com a compreensão textual” (MARCUSCHI, 2001, pág.49), tanto que apresentam grande número de
exercícios, masa natureza deles não é clara, pois apresentam problemas como: a compreensão, considerada
como uma simples atividade de decodificação, reduzindo-se a uma mera extração de conteúdos, deixando de
fora a ironia, a análise de intenções, a metáfora e outros aspectos que levariam à reflexões críticas sobre o
texto. Além disso, apresentam questões de compreensão misturadas a questões que nada têm a ver com o
texto.

No volume analisado, há um total de 50 tiras que aparecem predominantemente nas Unidades V e VI.Como
vemos na tabela 1:

Quantidade
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Unidade de

tiras
I 02
II 08
III 05
IV 05
V 09
VI 09
VII 05
VIII 07

Tabela 1. Quantidade de tiras por unidade

Os tópicos em que mais aparecem as tiras são Reflexão sobre a língua(que é voltado para o estudo dos
conhecimentos linguísticos), com 34 tiras e Divirta-se com 11 tiras.Como se vê, as tiras ainda são
empregadas como mero pretexto para o ensino da gramática normativa, apesar de serem “parte constitutiva
da história, já que o desenrolar das ações na trama narrativa é também realizado por meio do desenho,...”
(ELIAS, p.229). O tópico Divirta-se, o segundo em que mais se concentram as tiras, não aparece nas
unidades IV e VI, mas, nas seguintes, apresenta-se em dobro. Na maioria das vezes, as tiras desse tópico
não vêm acompanhadas de atividades. Das 11, apenas duas são acompanhadas de atividades e três trazem
propostas para o professor. Uma delas propõe uma atividade, cujo desenvolvimento não é cansativo. Nas
outras, as tiras aparecem sem nenhuma proposta de atividade, o que mostra que o volume ainda está um
pouco preso à ideia de que a função das tira é divertir.

Os autores mais encontrados são Fernando Gonsales, Laerte e Antônio Cedraz. Nessas tiras, foram
encontradas 142 questões, sendo 52 gramaticais e 90 de compreensão.O Guia de livros didáticos (PNLD
2014) considera como um ponto fraco essa quantidade de questões referentes à gramática tradicional. Ao
contrário, o Guia de livros didáticos (PNLD 2014) vê como um dos pontos fortes do livro Jornadas. Port –
Língua Portuguesaas atividades de leituraporque elas

situam a língua em seu universo de uso social e explora a materialidade dos textos
por meio de diferentes estratégias cognitivas. Exercícios de pré-leitura, com textos
imagéticos e questões que antecedem o texto a ser lido, preparam os alunos
cognitiva e afetivamente para a leitura. (BRASIL/PNLD 2014)

Como o interesse é apenas nas questões de compreensão de texto, o trabalho se restringe às noventa
questões que tratam da compreensão das tiras. De acordo com a tipologia de perguntas de compreensão
elaborada por Marcuschi, foram encontrados os seguintes tipos de questões:

Tipos Quantidades %
2.Cópias 05 3,5
3.Objetivas 33 23,3
4.Inferenciais 31 21,8
5.Globais 10 7,1
6.Subjetivas 07 4,9
7.Vale – tudo 02 1,4
9.Metalinguisticas 02 1,4
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Tabela 2: Perguntas de Compreensão das tiras no Volume do 6°ano

Como se vê na tabela 2, as questões inferenciais aparecem em uma grande quantidade, apesar de serem
menos que as questões objetivas. Tanto as objetivas quanto as inferenciais são muito mais que as questões
subjetivas que aparecem apenas 7 vezes.

Numa tira das cobras (p. 128/129), Shirlei conversa com Flecha (cada fala corresponde a um quadrinho):

- Qual é a sua posição com relação à morte, Flecha?

- Eu esqueço que ela existe, Shirlei...

- E espero que ela faça o mesmo comigo.

As duas primeiras perguntas desta tira(1. As duas personagens conversam sobre a morte. O que pensa a
personagem Flecha a esse respeito?
2. O que a personagem, no último quadrinho, gostaria que acontecesse?
)são consideradas perguntas objetivas porque a resposta está no texto. O aluno não precisa pensar muito
para responder; mesmo um aluno do 6º Ano a quem o livro é indicado tem facilidade em responder questões
como essas. Já a questão 5. A intenção do conto que lemos era ensinar algo. Qual a intenção do autor desta
tira?
é considerada global porque leva em conta também a primeira leitura da unidade 1.

Na tira do Quino (p.180), A professora conversa com Miguelito(cada fala também corresponde a um
quadrinho):

- Os verbos terminados em “er” correspondem à primeira, à segunda ou à terceira conjugação?

- Deixe ver se eu tenho aqui... ah, achei!

- Vou lhe dar meu telefone, mnsbsiete-dois-oito-dois, pronto! Lá pelas quatro horas pode telefonar,
que já terei esclarecido esse assunto. Ah! Se por acaso eu tiver saído para brincar, talvez me
encontre nomnsbsiete-três-um-

A pergunta 1. O que provoca o humor da tira?
é inferencial porque exige não somente conhecimento do texto como também um conhecimento do aluno sobre
aquilo que faz rir. Já a questão 5.b. Não ficamos sabendo qual é o número do telefone do garoto, e se isso
acontecesse na vida real?
é considerada vale tudo porque a ligação com o texto é apenas um pretexto para a resposta. Entretanto, nessa
tira, todas as outras questões tratam dos numerais que será a classe de palavras estudada na próxima
unidade.

Na tira do Ditinho, ele conversa com a namorada:

- Bom a gente ficar sozinho de vez em quando!

-Verdade, Ditinho...

- ...falando nisso, chegou a minha hora de ficar sozinha! Tchau!

- Você não entendeu?
! A gente quer dizer nós dois, pô!!
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Nessa tira há duas questões consideradas subjetivas: tanto a b)como você reescreveria a primeira fala de
Ditinho, para que a moça entendesse o que ele realmente quer dizer?
quanto a d) Você acha que a garota foi embora apenas porque não entendeu o que o rapaz disse?
Explique.Elas exigem uma resposta pessoal do aluno, têm pouco a ver com a tira propriamente dita.

1. Considerações finais

Finalizada a análise, constata-se que mesmo tentando seguir aspectos sócio comunicativosdas teorias
linguísticas mais recentes, o LD Jornadas.port-Língua Portuguesa- 6° ano ainda tem limitações na abordagens
das tiras.Mudanças são necessárias para que a tira contribua para promover situações de aprendizagem
diferentes das que fornecem nos LDP atuais. Elas funcionam apenascomo um instrumento para estudo de
elementos gramaticais e para diversão como se viu na tabela 1.

As questões gramaticais ainda aparecem em número significativo, são cinquenta; bem mais da metade das
questões de compreensão. As questões de compreensão, apesar de serem oitenta ainda apresentam muitas
questões objetivas ou de cópia que pouco desenvolvem a capacidade comunicativa do aluno do 6 º Ano.

Apesar de não ter sido objetivo do trabalho, pode-se perceber a quantidade de questões sobre compreensão
em todo o livro Jornadas.port-Língua Portuguesa- 6° ano. Isso indica que o livro possui muitas leituras o que
coloca este livro como um bom livro no parecer do PNLD 2014.

O gênero tira ao ser preparado para atuar no ambiente de ensino, passa a ser uma ferramenta que dará ao
professor um poder de atuação no ensino-aprendizagem, e aos alunos, o aprendizado do conteúdo de modo
mais significativo. Entretanto, incentivar a compreensão das tiras e refletir como esse gênero desenvolverá a
capacidade sócio-comunicativa dos alunos é um trabalho do professor.

1. Referências

BAKHTIN,M. Estética da criação verbal. São Paulo:Martins Fontes,2003.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino fundamental 3° e 4°
ciclos: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF,1998.

BRASIL. Programa Nacional do Livro Didático.2014
Disponível em:
htpp//portal.mec.gov.br

DELMANTO, Dileta; CARVALHO, Laiz B. de. Jornadas.port – Língua Portuguesa, 6° ano- Ensino
Fundamental-2ed. São Paulo: Saraiva,2012.

DIONÍSIO ,Angela Paiva; MACHADO, Ana Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais e ensino. Rio
de Janeiro: Lucerna, 2003.

DIONÌSIO, Angela Paiva e BEZERRA, Maria Auxiliadora.O livro didático de português: múltiplos olhares. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2001.

ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender tirinhas. In: ELIAS, Vanda Maria. (org) Ensino de língua portuguesa:
oralidade, escrita e leitura. São Paulo: Contexto, 2011.

ELIAS, Vanda Maria. (org) Ensino de língua portuguesa: oralidade, escrita e leitura. São Paulo: Contexto,
2011.

MARCUSCHI, Luiz Antônio.Compreensão de texto: algumas reflexões. In: DIONÌSIO ,Angela Paiva e

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_tiras_no_livro_didatico_de_portugues.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



BEZERRA, Maria Auxiliadora. O livro didático de português: múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gênerose compreensão. São Paulo: Parábola,2008.

ORLANDI, E. P. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez; 2001.

RAMOS, Paulo. A leitura dos quadrinhos. São Paulo: contexto, 2009.

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática: ensino plural. São Paulo Cortez, 2003.

[1]Aluno do Curso de Letras Português/UFS bolsista do Grupo de Pesquisa: O sujeito no ensino aprendizagem
da língua materna: oralidade e escrita. E-mail:ruanpaulorodrigues@globomail.com

2Professora do DLEV e coordenadora Grupo de Pesquisa: O sujeito no ensino aprendizagem da língua
materna: oralidade e escrita. E-mail: denipoc@uol.com
.br

3Aluna do Curso de Letras Português/UFS bolsista voluntária do Grupo de Pesquisa: O sujeito no ensino
aprendizagem da língua materna: oralidade e escrita. E-mail:fabiolalag@hotmail.com

Recebido em: 25/04/2014
Aprovado em: 13/05/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_tiras_no_livro_didatico_de_portugues.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


