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Os textos infantis cativam pela beleza de sua tecedura, manifesta-
ção de valores sociais, desenhos coloridos, levando assim, o leitor e o 
ouvinte de histórias a um mundo policromático de imagens e sentidos 
que podem revelar no sujeito alteridade, consciência de materialidade 
histórica e o sentimento de pertencimento. As ciências do ensino funda-
mental e médio como Sociologia, Geografia, História, Arte e Linguagens 
exploram o universo da literatura infanto-juvenil com a finalidade de 
avivar no aluno o gosto pela leitura. Partindo deste pressuposto, este 
artigo tem como objetivo analisar o livro de literatura infantojuvenil 
“Flicts” do desenhista, cartunista, artista plástico, jornalista e escritor 
Ziraldo Alves Pinto, fazendo assim, um recorte nos discursos para obser-
var como são construídos alguns dos sentidos nesta obra em que o texto e 
a imagem precisam ser lidos juntos, uma vez que, caso sejam analisados 
em separado os significados podem ser prejudicados. A análise do recor-
te que se faz da obra “Flicts” não segue em detalhes todo o texto, são 
fragmentos de escritos em que se analisa o interior dos discursos que 
propõem reflexões que colaboram para que os alunos possam modificar 
práticas sociais. Para o trabalho de análise o aporte teórico em AD é 
(ORLAND, 2013), que conceitua que o sujeito vai se construindo no 
dizer, “no mesmo e no diferente” (ORLANDI, 2013, p. 36), seu discurso 
está sujeito a interpretações, as palavras e expressões do sujeito estão em 
possibilidade de apreensão, com possibilidade de margem ao engano que 
“mostra” o sujeito (re) significando-se, produzindo “efeitos de sentido” 
(ORLANDI, 2013, p. 36). 
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