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Caro Professor,

Convidamos todos a embarcar conosco numa instigante viagem para além das palavras: leituras a partir
da semiótica. Para tanto, utilizaremos textos multimodais presentes no cotidiano da escola.
Nessa viagem partimos com nosso bornal carregado de experiências de vida, conhecimentos e vivências
pedagógicas que será acrescido de novos sabores e saberes.
A proposta é provocar você professor para um novo olhar sobre o texto, refletindo sobre outros modos de
comunicação, tais como: tipos de letras, tamanho, cores, expressões faciais, movimentação corporal, gestos,
sons, entre tantos que contribuem para a construção de sentido. Assim, rompendo com o paradigma de que a
leitura é restrita ao modo verbal.
Bem, sabemos que a multimodalidade está presente em todos os textos e compõe o que podemos chamar
de novo dentro do Currículo de Pernambuco, no componente de Língua Portuguesa. Outro fator preponderante é
o acesso das crianças aos meios midiáticos, o que nos faz lidar com novas formas de leitura. Nos deparamos
hoje com uma era em que a comunicação é extremamente visual e sensorial. Há que se considerar que estamos
vivenciando uma virada pragmática no que diz respeito a essa prática. Isso tem servido de mote para suas
atividades de leitura professor? O que temos aprendido e ensinado nas nossas aulas de leitura?

Esperamos que essa jornada nos leve a mergulhos em águas mais profundas. Chamamos a atenção
sobre a importância de estudar e refletir sobre as questões acima, tão pertinentes ao trabalho com a Língua
Portuguesa, bem como com todos os componentes curriculares. O trabalho com a análise semiótica no gênero
tirinhas servirão como ponto de partida para nossa viagem...

Modos semióticos x Escola
Vivemos em uma sociedade em letramento, que requer de nós novas formas de leitura, visto que os textos que circulam
socialmente estão cada vez mais multimodais, ficando impossível interpretá-los focalizando exclusivamente na linguagem escrita.
Isso não acontece diferente no universo infantil, pelo contrário, as crianças cada vez mais cedo são imersas no universo midiático,
o que implica compreender uma gama de signos, para além das letras, das palavras.
Fica claro que estamos passando por efetivas transformações, as quais demandam outras formas de leitura. No entanto, a
escola ainda tem dificuldade para articular outros modos semióticos usados na sociedade, que logocêntrica, prioriza a leitura de
texto verbal em detrimento de todos os outros. É interessante lembrar, que estamos fomando uma geração nativa digital, imersa
num contexto multimodal, multisemiótico e midiático, o que requer de todos nós um novo olhar sobre o trabalho pedagógico de
leitura.
Com isso, a proposta não é a exclusão ou a minimização do trabalho com textos verbais, mas a conexão de outros modos
semióticos para promoção efetiva de uma leitura crítica, que transcede a linguagem escrita.
Fazer essa conexão com outros modos semióticos (visual, sonoro, gestual,etc.), requer da escola/professor novas práticas de
leitura, ou seja, a leitura pelo caminho da semiótica. Caminho esse que pode utilizar de estratégias que possibilitam a aquisição
de outras linguagens, novas informações e releituras de textos.
esse contexto, é preciso uma mudança de paradigma, romper com práticas de leitura ultrapassadas em busca de formar leitores
para o novo mundo.
Esperamos professor que tenha percebido que não é mais uma questão de escolha entre trabalhar só a linguagem verbal ou
a não verbal, mas, sobretudo, de integrar, conectar essas linguagens e modos para construção de sentido dos textos.
Segundo Dionísio, (2011, p.138): “Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser alguém capaz de atribuir sentido a mensagens
oriundas de múltiplas fontes de linguagem”.

.

Professor, as crianças precisam construir sentido em meio a diversidade de
textos contemporâneos .

Seguindo esse ponto de vista, neste fascículo pretendemos realizar uma reflexão sobre o trabalho pedagógico de leitura e
a construção de sentidos, com foco na análise semiótica de tirinhas, na perspectiva de trazer subsídios que contribuam para o
enriquecimento dessas práticas, e, sobretudo para transcender com isso a primazia dada à palavra.

ENTENDENDO UM POUCO SOBRE SEMIÓTICA
A inserção da semiótica vem como uma alternativa para ampliar o olhar sobre o texto, partindo dessa afirmativa, entende-se que a
semiótica é um recurso importantíssimo para o processo de leitura e produção de texto, levando a análise para além do verbal.
Mas, O que é semiótica?
Segundo Lúcia Santaella (2007),
Semiótica é uma Ciência dos Signos. É a ciência geral de todas as linguagens.
Portanto,

Estuda todas as formas do homem se comunicar

VERBAL

NÃO VERBAL

A semiótica amplia nosso olhar sobre MUNDO

Atenção Professor!
Observe que a semiótica estuda os signos, ou seja, estuda os signos do mundo, das palavras, em qualquer
parte. E o que é signo?
Signo é uma coisa que representa outra coisa. Em outras palavras, o signo não é o objeto real, mas uma
representação deste objeto. Cores, ilustrações, formas, são signos que estão ali, representando, e assim,
comunicando algo ou alguma coisa.

Desenho da bola signo

Desenho da bola
Signo

Objeto bola

Bola
Objeto

Os textos estão recheados de signos cada vez mais multimodais, a apresentação visual tem assumido um papel
predominante nos mais diferentes gêneros textuais, principalmente nos meios midiáticos, trazendo aos textos mais de um modo
semiótico (sonoro, visual, gestual, etc.), o que implica ir além da linguagem verbal na produção de sentidos. Assim, a Semiótica
tem sido muito importante nesse processo de construção/ interpretação de significados.
Dentre as várias linhas teóricas sobre semiótica, tomamos como base a escola Semiótica Social (HODGE E KRESS, 1988),
iniciada na Austrália na década de 1980, a qual tem como foco principal o estudo da comunicação e os processos de produção de
sentido. A Semiótica Social focaliza a semiose humana, compreendendo-a como um fenômeno inerentemente social em suas
origens, funções, contextos e efeitos. Os significados sociais são construídos por meio de uma série de formas, textos e práticas
semióticas de todos os períodos da história da sociedade humana. (HODGE E KRESS, 1988, p. 261).
Esta teoria defende a ideia que os textos devem ser analisados a partir de uma abordagem multimodal, ou seja, é preciso
considerar os diversos modos semióticos envolvidos na constituição de um texto e, que todos os textos são multimodais,
apresentando mais de um modo em sua composição, pois mesmo nos textos com predominância do modo escrito, existem escolhas
referentes às cores do papel ou das letras, organização dos elementos dentro do espaço, diagramação (layout), tamanho e tipo de
letra (tipografia), essas características interferem na mensagem a ser comunicada. A comunicação visual possui aspectos que
possibilitam a interação entre os participantes representados, produtores e espectadores da imagem. Quando numa produção textual
os participantes representados olham para o espectador é estabelecido um contato, mesmo em nível imaginário. Esse contato pode
ser de demanda, em que o olhar dos participantes reivindica algo do espectador ou por oferta, em que o participante representado
é o próprio sujeito do olhar, o participante olha para o espectador de maneira indireta.
A distância social relaciona-se com enquadramento da imagem, podendo ser configurada em plano fechado, em que a imagem
mostra a cabeça e ombros do participante representado, plano médio, quando a imagem apresenta o participante do joelho para
cima e o plano aberto, quando o participante representado é mostrado de corpo inteiro, bem como o cenário. Tais enquadramentos
não são usados por acaso, eles sugerem relações de intimidade, distanciamento, poder entre outros.
No sistema de perspectiva a seleção de um ângulo por parte do produtor também é sinal revelador na análise semiótica, a
partir da escolha de um ângulo pode ser realizada atitudes mais ou menos envolventes, subjetivas quanto á apresentação dos
participantes representados. Observa-se que tudo tem um dizer que revela, um propósito comunicativo, e expressa uma
intencionalidade.

Para tanto, recorremos a Gramática do Design Visual (GDV), elaborada por Kress e Van Leeuwen (1996,2006), os quais se
basearam nas concepções da Semiótica Social e nas metafunções da Gramática Sistêmico – Funcional - ideacional, interpessoal e
textual (HALLIDAY,1985, 1994; HALLIDAY,MATHIESSEN,2004). Segundo Bawarshi e Reiff o “sistêmico” diz respeito a como a
linguagem se estrutura para a realização de sentidos, já que a realidade realiza propósitos sociais em contextos de uso. Já o
“funcional” diz respeito ao trabalho que a linguagem realiza dentro de determinado contexto. A ideia de “gramática” geralmente
remete a um conjunto de regras e normas socialmente aceitáveis. Contrapondo-se a isso, a Gramática Visual propõe-se a descrever
a forma pela qual sujeitos, coisas e lugares são articulados em uma totalidade constitutiva de sentidos. Nessa perspectiva, o escopo
teórico da Semiótica Social entende as regras como socialmente produzidas e mutáveis por meio da interação social.

Os sentidos na HQ: Tirinhas

Como já dito, os textos contemporâneos têm apresentado com grande frequência imagem e palavras para a produção de
sentidos. Dentre eles, destacamos o gênero História em Quadrinho (HQs), sendo a tirinha o objeto de análise nesse fascículo.
A escolha por esse gênero textual se deu por ser potencial ferramenta de ensino, está presente na vida cotidiana das
pessoas, principalmente no universo infantil, pelo vocabulário simples, por criar oportunidade para discussão sobre temas
significativos em sala de aula como percepção visual, visão crítica da sociedade, humor, por apresentar elementos verbais e não
verbais, e por ser atrativo, prazeroso, aspectos fundamentais para leitores iniciantes e em processo de alfabetização. Acreditamos
que precisa ser lançado um novo olhar sobre ele, pois tudo nos quadrinhos querem dizer algo. Esse gênero auxilia sobremaneira o
enriquecimento da leitura, oportunizando a aquisição de informações diversas para o desenvolvimento da aprendizagem e além de
produzirem entretenimento, têm poder de informar, formar e educar. Segundo Amaral Rodrigues e Gomes (2013) as HQs apresentam
fins que podem ir do entretenimento à crítica social.
Lançar um novo olhar significa ampliar o zoom para perceber/compreender os signos presentes na produção de sentidos
das tirinhas, as intenções, as relações socioculturais da língua e seu poder polifônico, transcendendo a mera extração de informações
contida na superfície do texto, bem como o trabalho com a metalinguagem. No entanto, esse processo de análise deve levar em
consideração o nível de abstração das crianças, bem como, ser feito de forma gradativa dentro de uma progressão, ou seja,
observando o tipo de abordagem e a complexidade do texto.

Fique de Olho!
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A intenção desse material didático é possibilitar a você professor elementos para melhorar o seu trabalho com a prática de
leitura, familiarizando as crianças com a inferência a partir de informações frequentemente não visualizadas na tessitura do texto,
bem como a análise de textos multimodais, dos quais destacamos a tirinha. Para tanto, observe abaixo uma demonstração de análise
da tirinha de Maurício de Sousa.

São vários recursos verbais e não verbais a serem compreendidos na tirinha acima. A história começa com dois
indiozinhos conversando, com expressões de felicidade, alegria diante da natureza.
No segundo quadrinho, observamos que as expressões faciais deles mudam completamente, passando de felicidade
para tristeza, desapontamento (indicação que algo mudou na história). No quadro seguinte é apresentado o final da história, sendo
revelado o motivo pelo qual as crianças ficaram tristes – muitas árvores cortadas, destruídas. Ainda é possível observar nesse
quadrinho o motivo que promove a degradação das matas, nesse caso o progresso.

Como podemos perceber a tirinha não traz humor, mas uma crítica referente ao progresso desordenado, o que provoca
destruição ao ambiente. Para tanto, a tirinha mobiliza vários recursos, verbais (fala das personagens) e não verbais (imagens e
expressões faciais) para a construção de sentidos.
Outro ponto para análise é a distância social, presente no enquadramento das imagens dos quadrinhos, no primeiro e
último apresenta um plano aberto, em que é possível visualizar os personagens de corpo inteiro, bem como todo cenário, chamamos
a atenção para o cenário do primeiro quadro, em que a natureza aparece bem viva e no último a imagem é da natureza destruída
pela ação do homem. Já no segundo quadro há um plano fechado, o qual apresenta apenas cabeça e ombro dos personagens,
intencionado aproximar, criar intimidade com o leitor, apresentar com mais intensidade a expressão de espanto, decepção dos
indiozinhos. Vale ressaltar que durante toda narrativa o olhar dos personagens é de oferta, dessa forma o espectador é o sujeito do
olhar.
Professor observe que há uma sequência de imagem, o que permite uma organização narrativa, dando ideia de começo,
meio e fim a história. Outro ponto que deve ser explorado é a expressão facial das crianças índias, presente na curvatura das
sobrancelhas, no penúltimo e último quadrinho, frente à imagem de destruição da natureza. No último quadrinho, a expressão
corporal dos personagens, os ombros caídos das crianças, deixa entrever o desânimo, apreensão pelo acontecido, decepção com
os homens, ditos civilizados. Ainda mais, usando a ironia houve a possibilidade de destacar o contraponto entre progresso e
destruição, o que traz ao texto criticidade. As imagens também apontam o contraste entre os rostos dos personagens no primeiro
quadro e no último quadro, principalmente o desenho das bocas e as posturas corporais. A falta de cor na tirinha sugere à destruição
da natureza, a falta de verde, as queimadas e destruição das matas, a falta de respeito do homem com a natureza e o meio ambiente,
o que proporciona uma boa oportunidade de trabalhar com os temas integradores, como sugere o Currículo de Pernambuco, à luz
da BNCC, proporcionando debates e uma aprendizagem significativa em sala de aula. Apesar das imagens na tirinha serem
estáticas, é possível observar traços cinéticos perto das cabeças dos personagens, o que dá ideia de movimento, conferindo vida
aos mesmos.
Vale ressaltar a importância de se trabalhar com HQs frente a sua riqueza semiótica. A imagem oferece generosamente
suporte ao texto escrito, apresentando pistas contextuais que levam a construção de sentidos. Assim, professor trabalhar com esse
gênero é desenvolver habilidades para leitura visual, contribuindo para um olhar crítico e cauteloso à grande variedade de imagens
que se encontram dentro e fora dos livros. É também construir significados nem sempre visíveis a olhos inexperientes, construindo
competência leitora numa sociedade contemporânea

Nesse tipo de leitura, a produção de sentido foi além do linguístico, abrangendo recursos semióticos, tais como: formas,
cores ou ausência de cores, desenhos, entre outros. Percebemos que na tirinha em foco, existe uma fusão de forma e significado
na produção de sentidos. Como podemos observar na leitura dessa tirinha, é de grande importância perceber as expressões faciais,
dentre outros elementos como:





Personagens,
Linguagem verbal,
Balões de fala,
Linguagem visual.

.

MPORTANTE!
.

Professor, na análise da tirinha já estamos explorando na
prática de leitura alguns elementos da semiótica,
conforme habilidade abaixo:

(EF15LP14PE) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e
tirinhas,

relacionando

imagens

e

palavras

e

interpretando

recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias,
expressões

faciais,

cores,

proporção,

profundidade,

brilho,

posição das personagens, dentre outros recursos), destacando
semelhanças e diferenças entre os gêneros.

Para apimentar nossa viagem trouxemos tirinhas da Turma da Mônica, que servirão como objeto de análise nesse percurso. No
entanto, antes de discorrer sobre as tirinhas, vamos apresentar uma análise semiótica de alguns personagens da Turma da Mônica.

FONTE:https://www.google.com/search?q=TURMA+DA+M%C3%94NICA&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi4hePnlKLmAhU6ILkGHdT
6A7wQ_AUoAnoECBAQBA&biw=1366&bih=657#imgdii=Am3J8tT5_drjvM:&imgrc=7ENtl9MLrSr-9M:

O primeiro aspecto a ser considerado são as formas arredondadas dos desenhos das personagens, o formato dos olhos,
das bochechas, entre outros, que infantilizam essas tirinhas, entretanto, o gênero é apreciado tanto por crianças quanto por jovens
e adultos. Não por acaso a personagem Mônica sempre aparece com vestido vermelho. A cor faz referência à força, energia, altivez,
características peculiares à personagem. O Autor Mauricio de Sousa ao criar essa personagem faz uma alusão a sua filha, que era
uma criança gorduchinha e um pouco dentuça. Já Magali, também personagem da turma, representa outra filha do autor, que comia
muito e não engordava. Seu vestido na cor amarela contribui para composição da personagem, tendo em vista que as cores são
signos que comunicam algo. Nesse caso a cor amarela remete a fome, característica forte da personagem. O Cebolinha, outro

personagem da Turma, apresenta uma relação semiótica entre o nome, o cabelo e a cor da roupa verde (aspectos presentes no
vegetal cebolinha). Quanto ao personagem Cascão, o próprio nome já é elemento constitutivo de sentido, haja vista a palavra cascão
significar uma crosta de sujeira e o menino não gostar de tomar banho. Traços nas bochechas indicando sujeira, cabelo como borrão,
são características que compõe sua personalidade. Tais conhecimentos são essenciais para uma leitura mais aprofundada, conferindo uma
competência de 1letramento visual, o que permite um mergulho no texto para além de sua superfície. Agora vamos analisar duas tirinhas que
seguem abaixo:

TIRINHA 1

FONTE https://docplayer.com.br/56774178-Universidade-federal-do-parana-helainne-robertha-alves-de-oliveira.html

Na ótica de Silvino (2012), o Letramento Visual pode ser definido como a construção de efeitos de sentido, a partir de textos
imagéticos.
1

Na tirinha em análise, observamos que há uma importante sequência de imagem, o que permite a organização da narrativa por meio
de dois signos icônicos. A partir da distribuição dos quadros a história é contada linearmente, num tempo de curta duração. Inferimos por esta
disposição, uma relação de proximidade presente no primeiro e segundo quadrinho, entre Cebolinha e Mônica, fortalecida pela ligação da
imagem da cegonha que liga o primeiro quadrinho ao segundo. Outro aspecto, que destacamos é a ideia de movimento por meio dos traços
cinéticos presentes em todos os quadros, dando a ideia de movimento.
No último quadrinho é possível observar que o olhar de Cascão é de demanda (o olhar do personagem requer algo do interlocutor),
provocando uma cumplicidade, interação entre o personagem e o interlocutor. A expressão facial do personagem nesse quadro é de plena
satisfação e bem-estar.
A referente visual Cegonha, Cebolinha e Mônica indicam o tema central da tirinha: “Os bebês vêm de onde? ”, o que ativa no leitor
conhecimentos prévios de que existe uma explicação mitológica para o nascimento das crianças, segundo a qual, elas não são geradas por
suas mães, mas trazidas pelas cegonhas.
Outro aspecto relevante a ser destacado é o enquadramento em que foram dispostas as imagens: a primeira e a segunda a cegonha
acima das nuvens e a terceira o urubu abaixo das nuvens e próximo a terra, o que nos leva a inferir a leveza das cegonhas, capazes de alçar
voos mais altos e o peso do urubu.
2 Signos icônicos são imagens que se fazem “miniaturas” daquilo que significam, como o leão, que pode ser um signo icônico de fera

indomável, animal selvagem, podendo ser também ser uma fotografia sua, que nada mais é que um ícone que significa você.

No segundo quadro, por meio do desenho, ocorre a retomada da referente cegonha e a introdução de um novo referente: a
personagem Mônica. Esses referentes visuais atuam como mecanismos de articulação tópica, conferindo à tirinha uma unidade de sentido.
Já no terceiro quadro, com a inserção de novos referentes, no caso Cascão e o urubu, há uma quebra de expectativa do leitor, o que
leva a um desfecho inusitado, estratégia para a produção do humor. No último quadrinho não vemos mais uma cegonha, mas um urubu que
carrega o personagem Cascão, menino que está sempre sujinho, porque não gosta de banhos. Tais recursos permitem ao leitor inferir que, em
se tratando dessa personagem de Mauricio de Sousa somente um urubu poderia levá-lo.

TIRINHA

FONTE:https://www.google.com/search?q=TIRINHA+A+M%C3%83E+DE+CASC%C3%83O+ERA+UMA+VEZ+TRES+PORQUINHOS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwje9teIoaLmAhV
RFLkGHQ4jD3cQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=5h5amNOHhLDqsM:

Professor, a tirinha trata de uma questão bem comum ao cotidiano infantil, que é a contação de história para as crianças na hora de
dormir. Apesar de serem personagens diferentes, a tira traz situações idênticas. O primeiro quadro apresenta Cascão ouvindo a história dos
três porquinhos. Pela expressão facial e o formato dos desenhos dos olhos, Cascão demonstra se identificar com a história.
Infere-se que há uma relação entre os porcos, animais que não se incomodam com sujeira, e a característica de Cascão de não gostar
de tomar banho.
No segundo quadrinho temos a Mônica ouvindo a historinha de Chapeuzinho Vermelho, na história, uma garota questionadora,
corajosa, perspicaz e independente. Assim como Cascão, Mônica também expressa prazer em ouvir a história e a faz relaxar, o que é
perceptível pela expressão facial, presente no formato do desenho dos olhos. A fala da mãe é interrompida exatamente na pergunta que
Chapeuzinho faz ao lobo “Pra que esse nariz tão...”, demarcando o perfil questionador do personagem, que se assemelha com as
características de Mônica, o que nos leva a inferir que o prazer de Mônica pela história seja por se identificar com o personagem de Chapeuzinho
Vermelho.

Já no último quadrinho, a mãe de Magali diferente das outras, lê uma receita culinária, deixando Magali com “água na boca”, o que se
percebe pelos traços cinéticos que expressão respingo de água perto da boca da personagem e o desenho da língua para fora remete a algo
apetitoso. O semblante da personagem, associado ao texto lido, frente as características da personagem Magali, ajuda a entender a reação
da menina em parecer sentir fome e prazer pela leitura.
Apesar dos quadros mostrarem situações estanques, há uma relação narrativa entre eles. Observe também que o formato dos
desenhos dos olhos de Cascão e Mônica estão entreabertos, o que demostra que estão sonolentos, já os olhos de Magali, estão bem abertos
demostrando entusiasmo e agitação. Chamamos a atenção também para fisionomia das mães, nos dois primeiros quadrinhos elas parecem
satisfeitas, sorridentes, já no último, a mãe parece estar apreensiva, desolada e não gostar do que está lendo. Outro ponto a ser observado é
que, se espera ao final da contação da história, que a criança durma, o que não acontece com a personagem no último quadrinho, isso confirma
uma quebra de expectativa. Isso, mais a expressão facial da mãe de Magali no último quadrinho, a informação nova criada pelo tipo de texto
que ela lê e a reação de Magali gera o humor no texto.
Percebemos que a fusão entre o verbal e o não verbal opera na produção de sentido do texto. Somos essencialmente seres imagéticos
e a linguagem não verbal muito nos ajuda a compreender o mundo. Percebemos que as HQs, gênero carregado de imagens, estão sempre
presentes na sala de aula, mas na maioria das vezes pouco se explora a riqueza semiótica (cor, som, imagem, traços, posições,
enquadramento, entre outros) que carregam. É bem verdade que na leitura e compreensão desse gênero, como em outros, são ativados
recursos linguísticos, cognitivos e interacionais, esses recursos não atuam isoladamente, eles se conectam entre si e na leitura de HQs e tiras,
o tempo todo estamos acionando mecanismos que impulsionam a produção de conhecimento, vamos ao longo da leitura fazendo links,
inferindo, captando pistas verbais e não verbais e assim construindo sentidos. Daí a relevância do trabalho com a análise semiótica nas
atividades de sala de aula.
Professor, não temos a pretensão de considerar que a análise dessas tirinhas se esgota aqui, são leituras dentre tantas outras que o
texto possibilita. Consideramos também que muito do que colocamos já faz parte da caminhada e experiência de cada um, entretanto é sempre
possível ressignificar a nossa prática, renovar e nos renovar sempre.

DESEMBARQUE
Chegamos ao nosso destino, desembarcamos com a bagagem mais carregada de novos experimentos. Ao longo dessa viagem fomos
provocados a sair da nossa zona de conforto e conhecer novos percursos, lugares, enxergar novos horizontes. Há leituras, experiências que
permanecem em nós e nos tocam, fazendo-nos agir e reagir e esperamos que essa seja uma. Chegamos aqui com o desafio de refletir sobre o
ensino da análise semiótica nas aulas de leitura, sobre nossa prática pedagógica. Durante nossa viagem estivemos conversando sobre esses
assuntos, sem as amarras de termos rebuscados ou puristas, uma prosa boa entre amigos é sempre muito bem vinda. No percurso sentimos
por vezes a necessidade de ancorar, pela inquietude e a provocação que é peculiar àqueles que se debruçam ao estudo da linguagem.
Esse caderno intencionou conversar com você professor, buscando instigar, compartilhar saberes, interagir e servir como apoio a sua
prática. As análises foram feitas a partir de gêneros já conhecidos nossos, entretanto a abordagem realizada nos possibilitou outros olhares,
agora a luz da semiótica.
Sabemos que chegamos apenas com um tantinho, do tantão que precisamos saber sobre o trabalho com a análise semiótica em
atividades de leitura e interpretação. Ainda há muito a se dizer e a se desvelar sobre o tema em questão, mas o bom da viagem é isso, deixar
um gosto de “quero mais”, uma vontade de revisitar lugares e voltar ao ponto de partida. E assim fica a provocação, adentrar mais sobre esse
conteúdo, que doravante estará fortemente presente nos Livros Didáticos, na nossa prática de sala de aula. A análise semiótica é o que tem de
mais novo na Base Nacional Comum e no Currículo de Pernambuco.
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