
 

 
ARGUMENTAÇÃO POR IMAGEM E TEXTO, EM  TEMPOS DIGITAIS: CHARGE, 

TIRINHA E CARTUM 
 

Edilaine G.F.de TOLEDO (CEFET-MG / GELLDIS) 
Emanuela F. Ferreira SILVA (IF Sul de Minas / GELLDIS) 

 
RESUMO: A necessidade de (re) pensar as habilidades de leitura e escrita nos tempos atuais,               
é consenso entre muitos educadores e pesquisadores; e isso se deve ao contexto             
contemporâneo enfatizado, principalmente, pelos consolidados avanços tecnológicos e pelo         
fenômeno da globalização, que acentuam, significativamente, as dificuldades e adaptações no           
trato com a linguagem em nossa sociedade, no que tange ao virtual e ao analógico no processo                 
diário do ensino e da aprendizagem. Outro aspecto a considerar é que, no momento em que as                 
tecnologias posicionam-se, majoritariamente, em todos os contextos da vida cotidiana, tratar o            
texto em toda sua profundidade, em especial no que se refere à forma e ao conteúdo, bem                 
como à sua circulação e produção, tornam-se relevantes as discussões e reflexões sobre             
argumentação em textos não-verbais, assim como a multimodalidade e multiletramento que           
deles emergem, não só nas práticas escolares, mas também nas sociais, visto que as premissas               
educacionais vigentes e documentos nacionais visam à formação do cidadão crítico e            
consciente, que irá intervir e transformar seu entorno, por meio do conhecimento adquirido e              
reelaborado. Assim, este simpósio propõe-se a receber e discutir trabalhos, pesquisas e            
relatos, concluídos ou em andamento, que enfatizem as perspectivas argumentativas em textos            
não verbais, em suas variadas formas, como charges, cartuns, tirinhas, memes e similares,             
bem como os múltiplos letramentos advindos das situações de suas leituras, seus usos e              
produção, nesta contemporaneidade, com destaque ao humor, inferências, repertório         
sócio-histórico e habilidade leitora. Neste sentido, congregar trabalhos que problematizem as           
reflexões, usos e circulação da argumentação na charge, cartum, tirinha, memes e similares,             
em tempos de cultura digital, seja no cotidiano social, escolar ou profissional, com interface              
nas diversas linguagens, coaduna-se ao objetivo deste grupo temático. Pretende-se, portanto,           
reunir pesquisadores e trabalhos que viabilizem a materialidade da argumentação em torno            
da polêmica e crítica pontuais que os citados gêneros textuais e discursivos oferecem em sua               
peculiar forma e conteúdo de imagem texto. 
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