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RESUMO 

 A presente pesquisa propõe uma análise retórica, com o intuito investigar a 

estrutura argumentativa nas tirinhas CHIQSLAND e as paixões (pathos) que seu 

trabalho desperta no seu leitor-auditório. Criadas pela cartunista Fabiane Bento 

Langona (Chiquinha), as tirinhas abordam o comportamento feminino de forma 

irreverente e escrachada, sem glamour ou idealizações, contendo assim gatilhos para 

o riso. As tirinhas da Chiquinha são textos verbo-visuais humorísticos e, como tais, se 

enquadram às propostas teóricas de Ramos (2007) que vê as tirinhas cômicas como 

parte de um hipergênero – a história em quadrinhos. Tendo como alicerce o arcabouço 

teórico da Linguística Textual e da Retórica, mais precisamente os textos de 

Aristóteles, Meyer e Ferreira, bem como os estudos de Ramos e Eisner, que se 

referem à leitura textual em quadrinhos, esta pesquisa tem por objetivo identificar as 

particularidades verbais e visuais das tirinhas, suas escolhas lexicais e ortoépicas, 

suas estruturas argumentativas, e os usos que fazem dos elementos próprios da 

linguagem dos quadrinhos, no sentido de verificar como se dá o efeito do humor, qual 

a imagem que Chiquinha constrói de si como oradora e como esse discurso tem a 

aceitação das mulheres na sociedade contemporânea. 

 

INTRODUÇÃO 

Utilizando como arcabouço teórico a Retórica, a Linguística Textual, e 

estudos sobre os quadrinhos e a linguagem visual, será averiguado como se dá a 

produção do humor nas tirinhas da Chiquinha e como esse processo auxilia a 

disseminação de uma imagem feminina bem-humorada, sem pudores e sem 

idealizações. Para tanto, analisaremos a estrutura argumentativa, o ethos tanto da 

autora/oradora como da mulher contemporânea, o pathos nas tirinhas da 

CHIQSLAND e o contexto histórico-social, esmiuçando as paixões, desejos e 

emoções despertados no auditório feminino e suas relações com a atual conjuntura 

social. 

A escolha desse corpus se deu motivada pela temática abordada por 

Chiquinha em suas tirinhas e pela aceitação que seu trabalho vem obtendo junto ao 

público feminino (e também masculino). Além dos livros lançados e da publicação em 

alguns dos principais jornais e revistas do país, sua página no Facebook tem mais de 

10.000 seguidores. Suas tirinhas são, na sua maioria, voltadas para “dilemas” 

recorrentes da mulher na sociedade atual (envolvendo temas como depilação, 
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desilusão amorosa a ativismo político), sempre utilizando a irreverência e o escracho 

como gatilho para despertar o riso.  

 

OBJETIVOS 

 Esta pesquisa se propõe a desvelar a estrutura retórica das tirinhas da 

Chiquinha por meio da análise dos aspectos verbo-visuais que compõem o corpus. 

Como objetivos específicos, propomos averiguar como se dá a produção de humor 

nas tirinhas; analisá-las, observando como o verbal se alia ao visual (ou vice-versa) 

na construção do humor, buscando verificar como esses aspectos contribuem para a 

adesão do auditório. 

 

METODOLOGIA 

A partir da coleta da biografia específica, com foco no arcabouço teórico da 

pesquisa, serão realizadas as leituras e os fichamentos de cada obra, 

simultaneamente à seleção das tirinhas que serão analisadas. A seleção será 

norteada pela relevância e originalidade das tirinhas na abordagem do universo 

feminino. As análises serão de cunho qualitativo, visando identificar a retoricidade das 

representações verbais e visuais empregadas por Chiquinha. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Analisando alguns recortes do corpus selecionado, sob a ótica da Retórica 

e da Linguística Textual, bem como dos estudos sobre as histórias em quadrinhos, 

notamos como é profundo a maneira como esse gênero atinge o auditório/leitor, visto 

que, por ser uma leitura considerada simples, de fácil acesso, abordando contextos 

atuais, levanta questões tabus, unindo leitores e desenvolvendo ideias, estimulando 

paixões e principalmente, minimizando dilemas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Por meio da análise preliminar das tirinhas da Chiquinha pode-se verificar 

a predominância de recursos que dão destaques aos títulos, como meio de informar 

antecipadamente o conteúdo tratado. Nesse ponto o título representa uma parte 

visual/verbal da tirinha, pois coexistem com formas que contém significado. Há 

também o uso abundante de signos de contorno, que dão vazão à intenção na fala, 
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como expressar-se de “boca cheia”, meio chorosa, gritando, etc. Nota-se também a 

utilização que a autora faz de recursos verbais, fora dos balões de fala, como auxílio 

aos recursos visuais em que queira dar ênfase. Os rostos dos personagens são 

sempre caricatos, como eterna zombaria, contendo detalhes, como bocas abertas de 

maneira a denotar uma morosidade intencional, as tirinhas também contêm mínimos 

detalhes que enriquecem a narrativa, representando objetos, vapores, cheiros, ciscos, 

pequenos roedores, detalhes em estofados, pisos, etc.  

Por fim, notamos que na sua maioria, as tirinhas representam 

acontecimentos rotineiros que acometem a todos, contudo muitas vezes são 

simplesmente escondidos e repudiados, pois quase sempre nos fere ou nos expõe, 

atingindo nossas paixões, como descreve Meyer, abrangendo o nosso “prazer ou 

desprazer”. 
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