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CARTA AO PROFESSOR 

 

Caro colega,  

 

            Gostaria de iniciar nosso diálogo apresentando-lhe aqui alguns questionamentos que são 

recorrentes quando pensamos em leitura em sala de aula. Tais indagações permeiam, 

principalmente, à deficiente prática de leitura dos nossos alunos. Alinhando a esse pensamento, 

nos perguntamos:  como desenvolver práticas de leitura em sala de aula que promovam a 

formação de leitores críticos e autônomos? Quais escolhas teórico-metodológicas poderiam 

subsidiar tais práticas? Como despertar o gosto pela leitura dos alunos do texto, 

especificamente, a verbo-visual? Como fazer um aluno-leitor com a capacidade de desvendar 

os múltiplos sentidos que o texto pode nos revelar? Quais os gêneros mais propícios para que o 

estudante se aproprie da leitura em seus distintos usos e sentidos?   

            Reflexões como essas permearam as discussões realizadas em nossa participação no 

Programa de Mestrado Profissional em Letras, PROFLETRAS, que visa à capacitação de 

professores de Língua Portuguesa no exercício da docência no Ensino Fundamental e à 

melhoria da qualidade do ensino da Educação Básica no Brasil.  

            Foi na tentativa de buscar respostas para tais inquietações que desenvolvemos uma 

proposta pedagógica no Colégio Estadual Prof. Paulo Freire, vinculado à Rede Estadual de 

Ensino Sergipe, em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, por meio de uma série de 

ações organizadas em sequência didática (SD), com o objetivo de incentivar esses alunos, à 

aquisição de habilidades de leitura dos gêneros tirinha e história em quadrinhos, tendo como 

foco de intervenção a leitura das onomatopeias, bastante presentes nos gêneros trabalhados, 

valorizando a articulação verbo-visual em sua composição e na sua construção de sentidos. 

Nesse contexto, para abrilhantar esse cenário verbal e também visual, tão representativo das 

onomatopeias, buscamos explorar a temática junina, a qual contemplou o palco das produções 

finais dos alunos, enaltecendo, ainda mais, esse trabalho por tratar-se de algo que faz parte do 

cotidiano social e cultural em que os educandos estão inseridos. Para tanto, selecionamos textos 

que promovem a articulação das linguagens verbal e não verbal, gêneros propícios à leitura 

verbo-visual e também por ser acessível, atrativo e adequado à faixa etária dos educandos. 



 

 

            Este Caderno Pedagógico tem como finalidade compartilhar as práticas exitosas, no 

ensino-aprendizagem da leitura e compreensão de textos, cuja linguagem verbo-visual se faz 

presente.  

            Quanto à estrutura, ele está organizado em três partes: I Introdução teórica: estudo das 

teorias da linguagem que aborda a linguagem e interação, leitura e produção de sentido, os 

gêneros textuais e ensino; II Sequência didática: apresenta a estrutura geral da sequência 

didática e a descrição das ações; III Palavras finais: uma reflexão da experiência pedagógica 

realizada. 

            Espero que esse material seja uma ferramenta útil no enriquecimento das práticas de 

leitura desenvolvidas em sua sala de aula e que possa servir, apenas, como uma proposta 

primária, passível de alterações e adaptações que você fará, de acordo com seus propósitos de 

ensino, suas intenções sociocomunicativas e o público para o qual será destinado. 

 

Um grande abraço! 
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1 ESTUDO DAS TEORIAS DA LINGUAGEM 

1. 1 Linguagem e interação 

            A evolução da tecnológica propicia, constantemente, novas formas de comunicação e 

interação entre as pessoas. Não há mais como negar a influência de muitas e diversificadas 

informações que surgem, e isso requer do indivíduo um pensar criticamente, de selecionar 

informações e organizá-las para assim construir conhecimentos.  

            Nesse contexto, usar a linguagem para interagir nas diversas situações cotidianas, ter 

capacidade para compreender os textos que circulam no meio social, são habilidades que vão 

além de, simplesmente, ser alfabetizado; implica considerar a leitura como ferramenta de 

construção do saber e pensar a linguagem como prática social e instrumento fundamental para 

as relações que se constituem entre os sujeitos. Nesse sentido, o processo de interação social da 

linguagem se materializa na forma de gêneros textuais, pois:  

A compreensão da linguagem como um fenômeno interativo e do letramento 

como prática social da linguagem escrita ou falada nos conduzirá, 

necessariamente, à abordagem dos gêneros textuais, já que eles se configuram 

como instrumentos que regulam as atividades humanas (PEREIRA; ROCA, 

2009, p. 114) 

 

            E, como proposta de contribuição no processo de ensino-aprendizagem, Cagliari (2008) 

afirma que o professor, principalmente o de Língua Portuguesa, precisa ensinar o aluno a pensar 

sobre a línguagem, o que é uma língua, quais as propriedades e usos que ela tem, e qual o 

comportamento da sociedade em relação aos usos linguísticos, nas mais diversas situações da 

vida. Assim sendo, a aquisição da leitura torna-se imprescindível para agir com autonomia nas 

sociedades letradas, e ela provoca uma enorme desvantagem nas pessoas que não conseguiram 

realizar essa aprendizagem. (SOLÉ, 1998, p. 32).                                                          

            Partindo da concepção de linguagem como interação, a leitura assume um papel 

primordial no contexto pedagógico. A criança constrói estruturas cognitivas que servirão de 

base para o aprendizado da leitura, muito antes de chegar à escola, criando assim, possibilidades 

de elaboração do conhecimento. E esse conhecimento, dentro da escola, é construído por meio 

INTRODUÇÃO 
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do trabalho com o texto em sala de aula, o qual assume papel essencial na aula de língua 

portuguesa. Diante do exposto, faz-se necessária uma abordagem sobre como se processa a 

leitura, pois, segundo Lajolo (1996, p. 59): “ler não é decifrar, como um jogo de adivinhações, 

o sentido do texto. Ler é [...] ser capaz de atribui-lhe significação [...]”, fazer as conexões a 

outros textos significativos. Portanto, ler é refletir, estar de acordo ou contra determinado ponto 

de vista, analisar as opiniões em relação ao que leu; enfim, ler é dialogar com o outro. 

            Como podemos perceber, o entendimento do texto depende de uma série de 

componentes indispensáveis ao processo de compreensão, sendo, portanto, necessário acioná-

los de modo que a leitura se concretize, ou seja, para que o texto seja compreendido pelo leitor. 

É preciso, no entanto, que os leitores estejam atentos ao processo construtivo de sentido no ato 

da leitura como veremos a seguir. 

 

 1.2 Leitura e produção de sentido 

            A compreensão é uma atividade dialógica que se dá com o outro, como mencionado 

anteriormente. No processo de leitura e construção de sentido diante do texto, o leitor 

desenvolve atividades inferenciais que favorecem a compreensão do que está lendo. Partindo 

desta concepção dialógica de leitura entre o texto, o leitor, o contexto, o autor, bem como a 

comunidade de leitura onde o leitor está inserido, Marcuschi (2008) ressalta que para 

compreender o que lemos é necessário um diálogo entre os conhecimentos do leitor e os 

conhecimentos que o texto nos apresenta. Desse modo: 

 

[...] partir dos conhecimentos (informações) trazidas pelo texto e dos 

conhecimentos pessoais (chamados de conhecimentos enciclopédicos) para 

produzir (inferir) um sentido como produto de nossa leitura, ou seja, 

compreender um texto é realizar inferências, partindo das informações no 

texto e situadas em contextos mais amplos. (MARCUSCHI, 2008, p. 239)  

 

            A leitura, de fato, nos remete ao contexto, o qual nos fornece elementos imprescindíveis 

no processo de significação. Os estudiosos nos mostram a concepção de leitura como um 

processo interativo entre autores e leitores, em que o texto fornece elementos para a busca dos 

sentidos; o signo linguístico passa a ser plurissignificativo. Dessa forma, o leitor passa a exercer 

papel de grande importância, quando passa a interagir com o texto para a construção de sentido.  

 Sabemos, pois, que esse processo de leitura vai muito além do texto e, nesse caso, 

especificamente, o trabalho com tirinha e história em quadrinhos requer o desenvolvimento de 
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habilidades de múltiplas leituras, que associem informações verbais à percepção de efeitos de 

sentido promovidos pela linguagem não verbal.   

 

1.3 Os gêneros textuais e ensino 

            Um dos maiores desafios para os professores de língua portuguesa atualmente é 

desenvolver a competência discursiva de seus alunos, pois “[...] a comunicação linguística [...] 

não se dá em unidades isoladas, tais como fonemas, morfemas ou palavras soltas, mas sim em 

unidades maiores, ou seja, por textos.” (MARCUSCHI, 2008, p. 71). 

            Assim, o ensino de língua materna, privilegiando os gêneros como objeto de estudo e o 

texto como unidade de ensino-aprendizagem, trouxe contribuições para a mudança de 

paradigma que atualmente se observa em algumas práticas do ensino de língua, voltadas para o 

letramento dos alunos. O gênero é fundamental na escola, visto que, segundo Schneuwly e Dolz 

(apud DIONÍSIO; MACHADO; BEZERRA, 2010, p. 44), é o texto “[...] que é utilizado como 

meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mas, particularmente, no 

domínio do ensino da produção de textos orais e escritos”.    

            Alinhando a essa afirmação, no tocante ao ensino de leitura, é notável a importância 

dada aos gêneros textuais. E o trabalho nessa perspectiva possibilitará maior êxito no processo 

de leitura, em razão da riqueza de sua organização, suas restrições de natureza temática, 

composicional e estilística que os caracterizam.  

            Sendo assim, faz-se necessário que o professor busque estratégias que aperfeiçoem sua 

prática e assim ele possa ajudar os alunos na compreensão de práticas linguísticas para utilizá-

las em contextos diversos de interação social. Dessa forma, entendemos que atividades de 

leitura calcada nos gêneros, se bem orientadas, podem abrir possibilidades para tentar amenizar 

o quadro atual do ensino de leitura em boa parte das escolas de nosso país. Isto porque os 

gêneros possibilitam um trabalho integrado de língua, permitindo a concretização de uma 

perspectiva sociointeracionista para as aulas de língua portuguesa. 

 

1.4 Tirinha e história em quadrinhos na sala de aula  

            Como vimo, o texto é uma boa ferramentas para práticas pedagógicas de que o professor 

dispõe em sala de aula, não somente nas aulas língua portuguesa, como também para abordagem 

de diversos conteúdos linguísticos. Mas, voltando para práticas de leituras, em especial o gênero 
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tirinha e história em quadrinhos, Daniele Barbieri (1998) se posiciona positivamente quanto a 

interação das linguagem que esses gêneros promovem, ela vê nas HQs uma interação entre 

estruturas gráficas, linguísticas e narrativas, as quais podem promover bons resultados nesse 

processo interativo das linguagens.   

            Diferentemente dos textos narrativos que descrevem o espaço enunciativo, a tirinha e a 

história em quadrinhos narram o contexto da ação e da realização da fala por meio de palavras 

e desenhos. Portanto, trata-se de um gênero verbo-visual em que as imagens atuam como 

marcas e, juntamente com o texto verbal, dão significado ao texto, sendo ambas importantes. 

Ramos esclarece que a tirinha: “Por ter imagens, o que permite compreender melhor a situação 

e o cenário apresentados, tornam-se uma ferramenta bastante utilizada na compreensão” 

(RAMOS, 2017, p. 182).  Sem dúvida, estudar essas informações a respeito dos códigos que 

compõem esses gêneros possibilitará adentrar em um mundo discursivo com inúmeras 

linguagens. 

 

 1.4.1 O tom de oralidade na tirinha e história em quadrinhos  

            O processo de comunicação nos permite escolher, ou até mesmo mesclar diversas 

formas de linguagem. Esse processo de interação nos condiciona ao que pretendemos dizer, nos 

permite fazer escolhas, e ainda de que forma dizer para alcançar o objetivo desejado. Em razão 

dessa dinamicidade do ato comunicativo, é comum nos depararmos com uma gama de 

possibilidades textuais – orais e escritos – que nos proporcionam vivenciar o ato enunciativo 

em variados contextos sociais.  

            É com esse intuito, a fim de preparar os alunos para as diferentes situações 

comunicativas que envolvem a oralidade é que devemos pautar o ensino de língua materna na 

escola, envolvendo os alunos em situações reais de comunicação, nas quais percebam a função 

social de atividades dessa natureza. No entanto, as práticas escolares de trabalho com a 

oralidade acaba sendo esvaziada, constituindo apenas em propostas genéricas de discussões 

coletivas, troca de opiniões ou, no máximo, tematizam questões normativas, de registros ou de 

diferenças em relação à escrita. (BARBOSA, 2000, p. 154).  

            A partir dessa reflexão, fica claro que as práticas com a oralidade permanecem “[...] 

como percurso de passagem para a aprendizagem da escrita”. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, 

p. 139).   Isso, por sua vez, contribui para uma prática valorativa do texto escrito, em detrimento 
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do discurso oral. Mas, talvez, neste trabalho, no qual também daremos ênfase à oralidade, 

possamos oportunizar outro olhar quanto à prática de leitura em sala de aula.  

            Dentre as possibilidades de explorar a oralidade nos textos, o gênero tirinha e história 

em quadrinhos revelam-se textos dialogais que contemplam o verbal, o visual e o sonoro – por 

meio das onomatopeias – como propõem os documentos norteadores do ensino de leitura 

(BNCC, 2017), atrelando ao uso da fala.  

 

1.4.2 A expressividade das onomatopeias 

            Como elemento textual, a onomatopeia é utilizada com muita veemência na tirinha e 

HQs, e faz com que o leitor tenha uma experiência sensorial auditiva com um elemento 

puramente visual (FURINI; TIETZMANN, 2012).  

            Como nosso estudo se propôs a observar as onomatopeias nos gêneros tirinha e HQs, 

fez-se necessário, primeiramente, rever algumas definições para esse termo. De acordo com 

Cunha (2000, p. 561), “onom(a)” é o elemento composto do grego “ónoma-tos” que significa 

“nome”, do baixo latim “onomatopoeia”, derivado do grego “onomatopoía”, sendo a ação de 

reproduzir uma palavra por imitação do som ou simplesmente, criação de palavras.    

            As onomatopeias são classificadas por Alves como um tipo de neologismo fonológico, 

o que significa, do ponto de vista da autora, que esse tipo de neologia supõe a “criação de um 

item léxico cujo significante seja totalmente inédito, isto é, tenha sido criado sem base em 

nenhuma palavra já existente” (ALVES, 1990, p. 11). Na maioria dos casos, ela está associada 

a alguma situação, o que facilita a compreensão do leitor, devido estar associada a outras 

características específicas, como a cor, o traço, o estilo do autor. Normalmente as onomatopeias 

estão intrínsecas à ação e explora as diversas possibilidades oferecidas pela linguagem em 

questão.  

 

 2. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

            Para organização das etapas de trabalho, buscamos apoio em Dolz e Schneuwly (2004) 

que propõem uma prática de ensino voltada ao desenvolvimento de atividades com os gêneros 

textuais, apresentando-nos a metodologia aplicada.  
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            O Caderno Pedagógico apresentado consta o desenvolvimento da sequência didática 

trabalhada em sala de aula, e um jogo que associa elementos verbo-visuais inerentes aos gêneros 

estudados. Sendo assim, tanto a produção dos módulos de atividades quanto o jogo levaram em 

consideração a faixa etária dos alunos e dos elementos predominantes nos textos.  

            A estrutura de base de uma SD é constituída pelos seguistes passos: apresentação da 

situação, produção inicial, módulos de atividades (quantos necessários) e produção final, como 

demonstra o esquema abaixo: 

 

 

Esquema de sequência didática 

           

            A sequência elaborada está estruturada com atividades didáticas que envolvem leitura, 

recortes, colagens e produções de cartazes que exploram a linguagem verbal e visual, 

simultaneamente. Nessa perspectiva, a nossa proposta, de certo modo, ultrapassa algumas 

práticas cotidianas baseadas em leituras de textos verbais e escrita, uma vez que se tornam mais 

dinâmicas e prazerosas aproximando mais o aluno da sua própria língua de forma descontraída.  

 

 

 

 

 

 
 

 

DICA 
Professor, inicialmente, apresentaremos uma síntese da Sequência Didática 

(SD) que desenvolvemos. As etapas, realizadas aqui em cinco módulos, podem 

ser adaptadas conforme os seus propósitos e eventuais necessidades de sua 

turma de trabalho. 
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2.1 Sequência Didática 

Diálogo verbo-visual em tirinha e história em quadrinhos: formando 
leitores no Ensino Fundamental 

 
            A seguir, apresenta-se o quadro síntese da SD constituída por módulos. Cada módulo 

reúne, de maneira geral, as atividades realizadas em sala de aula.  

Gêneros: Tirinha e história em quadrinhos 

Série: 6º ano do Ensino Fundamental 

Tempo estimado de realização: 10 aulas/horas 

 

Quadro 1 – Síntese dos módulos da Sequência Didática 

MÓDULOS/TEMPO RESUMO DAS ATIVIDADES OBJETIVO DOS MÓDULOS 

Apresentação inicial 

(20min) 

- Contato com os 

gêneros; 

 

- Leitura; 

 

- Conversa informal 

para acionar 

conhecimentos 

prévios dos alunos.  

 

- Contextualização da pesquisa: 

apresentação dos gêneros por meio 

de exposição de cartazes e/ou 

Banner sobre Tirinha e HQs; 

-  Exposição de revistinhas de 

história em quadrinhos para leitura; 

- Diálogo informal para acionar os 

conhecimentos prévios a respeito 

dos gêneros, bem como, o repertório 

de tirinhas e HQs lidas por eles e 

suas preferências. 

   - Investigar os conhecimentos 

prévios a respeito dos gêneros, 

bem como, o repertório de tirinhas 

e HQs lidas pelos alunos; 

- Compartilhar com os alunos as 

atividades que serão realizadas 

(leitura, compreensão análise 

linguística, produção de texto 

visual); 

- Identificar preferências; 

- Conversar sobre os personagens e 

autores. 

Produção inicial 

(Teste de entrada) 

(30min) 

 

- Leitura e 

compreensão de 

texto. 

 

 

 

 

 

- Realização de atividades por 

escrito contendo questões 

relacionadas aos gêneros a serem 

trabalhados.  

- Perceber a associação entre a 

linguagem verbal e não verbal; 

- Familiarizar-se com os elementos 

básicos da estrutura composicional 

do gênero tirinha e HQs; 

- Perceber a sequencialidade 

textual por meios dos quadrinhos e 

dos balões; 

- Inferir a sucessão rápida de 

acontecimentos entre uma cena e 

outra;  

- Identificar a sonorização expressa 

pelas onomatopeias; 

- Fazer inferências a partir do 

contexto; 
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Modulo 1 – Tipos de 

HQs 

(1 aula) 

- Conhecendo as 

tipologias de HQs; 

 

- Quebra- cabeça: 

montando o texto 

verbo-visual. 

 

 

- Exposição para a turma dos tipos 

de quadrinhos, por meio de cartazes 

ou Banner, explicando as 

características uma a uma; 

-  Realização de atividade de 

colagem. 

 

 - Perceber as diferentes 

possibilidades de HQs; 

- Reconhecer características 

visuais distintas; 

- Identificar a ordem dos 

acontecimentos da narrativa; 

- Identificar características 

pertencentes a cada tipologia de 

HQs. 

Modulo 2 – Tipos de 

falas 

(2 aulas) 

 

- Leitura silenciosa; 

 

- Leitura em voz alta 

para a turma; 

 

- Produção de 

cartazes. 

 

 

 

 

- Apresentar aos alunos as várias 

possibilidades de representação das 

falas dos personagens nos 

quadrinhos.  

- Chamar a atenção que a escrita das 

falas nos dizem muito, pois os 

recursos como negrito, itálico, o 

aumento das letras, ou 

prolongamento delas, mudança de 

cor, formatos, dentre outros, nos 

revelam uma série de ações e 

reações dos personagens.  

 - Finalização com a confecção de 

cartazes a partir de recortes de 

tirinhas e HQs que apresentam 

variações nas falas dos personagens 

(mudança no formato ou tamanho da 

letra).  

 

- Reconhecer no contexto dos 

quadrinhos a ênfase dada a fala dos 

personagens; 

- Identificar as emoções expressas 

pelos personagens por meio da 

escrita e da imagem; 

- Diferenciar os tipos de letras nos 

gêneros tirinha e HQs e suas 

intenções. 

 

 

Módulo 3 – Tipos de 

balões  

(1 aula) 
 

- Conhecendo as 

tipologias de balões; 

 

- Leitura; 

 

- Roda de conversa. 

 

 

- Exposição das tipologias de balões 

por meio de alguns painéis 

distribuídos pela sala para que os 

alunos possam perceber as 

diferenças nos formatos e as 

características expressivas em cada 

um deles; 

  - Explicar um a um, destacando sua 

estrutura e alguns aspectos da 

imagem que contribuem para sua 

significação; 

 - Realização de atividade 

relacionada aos tipos de balões; 

- Socialização da atividade com os 

colegas para emissão de opiniões.  

 

- Diferenciar os tipos de balões 

mais frequentes e suas respectivas 

funções nos quadrinhos; 

- Reconhecer, a partir do contorno 

do balão, a carga expressiva 

representada por cada modalidade; 

  - Identificar, a partir da leitura 

verbo-visual, características que 

contribuem para a construção de 

sentido. 
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Módulo 4 –   

Oralidade: 

onomatopeias 

(1 aula) 

 

 

- Roda de conversa; 

 

- Trabalho com a 

oralidade: 

identificação e 

produção de 

onomatopeias. 

 

  

- Conversa com a turma a respeito 

da oralidade nos gêneros tirinha e 

HQs;  

- Aula expositiva por meio de 

cartazes ou slides, explicando que as 

onomatopeias são efeitos que 

expressam sons/ruídos dentro do 

contexto das HQs;  

 - Exemplificar, por meio da leitura 

em voz alta dos cartazes expostos, 

que as onomatopeias podem 

representar variados sons; 

 - Produção do texto visual.  

 

- Identificar as onomatopeias mais 

frequentes em tirinhas e HQs; 

- Trabalhar a sonorização 

representadas pelas onomatopeias;   

- Compreender que as 

onomatopeias complementam e 

enfatizam as ações dos 

personagens; 

- Perceber a relação verbo-visual 

representada pelas onomatopeias; 

- Conhecer as variações sonoras 

que as onomatopeias podem 

apresentar. 

 

Produção final – A 

temática junina no 

contexto das HQs  

(2 aulas) 

 

- Leitura do texto: 

“História das Festas 

Juninas”; 

- Roda de conversa; 

- Produção de texto 

verbo-visual. 

 

 

 

 

 

 

- Leitura da “História das Festas 

Juninas”; 

- Conversa com a turma para saber o 

que acharam da história; 

- Produção individual de história em 

quadrinhos com a temática junina, 

utilizando os aspectos estruturais 

dos gêneros estudados.  

 

- Produzir HQs utilizando os 

recursos trabalhados na sequência 

de atividades; 

- Empregar corretamente as 

tipologias de balões a depender do 

contexto; 

-  Utilizar os recursos visuais como 

negrito, itálico e aumento ou 

diminuição de tamanho nas falas 

dos personagens;  

- Produzir onomatopeias variadas 

de acordo com o contexto; 

- Contextualizar a temática junina 

nas produções dos quadrinhos; 

- Articular os recursos verbais e 

não verbais para a construção de 

sentido.  

 

Teste de Saída 

(1 aula) 

 

- Leitura e 

compreensão de 

texto. 

 

 

 

-  Atividade escrita contendo 

questões relacionadas aos gêneros 

trabalhados. 

 

 

  

 

- Reconhecer aspectos 

composicionais dos gêneros 

trabalhados; 

- Articular as linguagens para 

compreensão do texto. 

 

Jogo 

(1 aula) 
 

- Momento interativo 

e de competição. 

 

 

 

- Proposta lúdica: “De quadrinho em 

quadrinho: Quem sou eu?”. 

 

 

- Reconhecer os aspectos 

composicionais dos gêneros 

trabalhados de forma lúdica, 

interativa e competitiva. 
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            Professor, a seguir apresentaremos o detalhamento das ações realizadas em cada módulo 

dessa sequência didática, com algumas dicas e sugestões que podem contribuir no 

desenvolvimento do trabalho a ser desenvolvida em turmas de 6º ano. 

            Com o intuito de facilitarmos o entendimento das atividades descritas, retomaremos, em 

quadros, cada módulo da SD e suas respectivas etapas. Os quadros elaborados são de nossa 

autoria. 

 

 

Descrição das Ações 

            Para esse caderno pedagógico apresentamos as ações didáticas realizadas dentro de cada 

módulo da SD.  

QUADRO 2 - APRESENTALÃO INICIAL 

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Contato com os gêneros; 

- Leitura; 

- Conversa informal para acionar 

conhecimentos prévios dos alunos.  

 

(Sugere-se 20 min) 

- Papel duplex; 

- Cola; 

- Tesoura 

- Textos impressos;  

- Revista em quadrinhos; 

- Carteiras dos alunos. 

 

            Essa etapa nos permite avaliar as capacidades já adquiridas e ajustá-las às atividades 

previstas na sequência didática às possibilidades e dificuldades reais da turma, além da 

percepção do professor quanto às necessidades dos alunos e das habilidades que ainda precisam 

dominar em relação aos gêneros escolhidos. Essa fase, portanto, fornece aos alunos todas as 

informações necessárias para que conheçam o trabalho a ser realizado e a aprendizagem de 

linguagem a que está relacionado (DOLZ et al., 2004). 

            Nessa primeira aula, com o objetivo de sensibilizar os alunos para a participação ativa 

durante todas as etapas da sequência didática, realize uma conversa informal para apresentação 

desta. Explicar para a turma que irá trabalhar com os gêneros tirinha e história em quadrinhos 

com temas variados (festa junina, folclore, férias de verão etc.), contudo, explorar, 

especificamente, a temática da festa junina em uma posterior produção textual. E como 

2.2 Ações Didáticas 
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justificativa para escolha do gêneros textuais, apresente-lhes o Referencial Curricular de 

Sergipe (SEED, 2015), o qual traz as HQs como gênero textual a ser trabalhado no 6º ano.    

Posterior a isso, antes de iniciar a segunda etapa da aula, explique para a turma que será 

feita uma exposição, em sala de aula, de revistinhas em quadrinhos e de algumas tirinhas da 

Turma da Mônica, Menino Maluquinho, Zé Carioca, Os trapalhões entre outras. Em seguida, 

organize as carteiras formando um semicírculo. No centro da sala, coloque quatro carteiras 

como suporte para a exposição das revistinhas.  

Exposição das HQs 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Além da distribuição das revistinhas no centro da sala, exponha alguns cartazes no 

quadro da sala contendo tirinhas de autores variados e de diferentes diagramações.  

Dispostos todos os exemplares das revistas e cartazes, convide os alunos a manuseá-los. 

Durante o manuseio das revistinhas, peça aos alunos que folheiem, observando (o título, os 

personagens, as falas, as cores e os temas abordados) e verifique as primeiras impressões deles, 

especialmente em relação às imagens. 

Alunos manuseando as HQs 

 
Fonte: Arquivo próprio 
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O objetivo desse momento é de proporcionar um contato inicial com os gêneros, caso 

ainda não o tenham. Durante a exposição inicie uma conversa informal, enquanto folheiam as 

revistas a fim de verificar se eles tem o hábito de ler HQs, pergunte por suas preferências para 

leitura e vá observando as respostas dadas.  

Ao final da exposição, peça para retornarem aos seus lugares e, ainda, em semicírculo, 

faça a apresentação dos cartazes, ressaltando que a história em quadrinhos também podem ser 

encontrada em um formato menor, mais sintetizada, chamada de tirinha.  

Exposição dos cartazes 

 
Fonte: Arquivo próprio 

           

            Nesse momento, apresente a autoria de cada uma delas, mostrando algumas 

possibilidades quanto à forma de apresentação dos textos (em uma única tira, em dois andares, 

três andares, sentido vertical ou horizontal), pois de acordo com Ramos (2017, p. 12): “O molde 

utilizado para a tira varia muito em razão do suporte e da mídia na qual ela for veiculada”. 

Atualmente as mídias virtuais oferecem outras possibilidades e, nesse caso, tem havido uma 

flexibilidade quanto ao formato (RAMOS, 2017). Além desses aspectos, pergunte se conhecem 

alguns dos personagens e os autores.   

 

QUADRO 3 - PRODUÇÃO INICIAL (TESTE DE ENTRADA) 

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Leitura e compreensão de texto. 

 

(Sugere-se 30 min) 

- Cópia da atividade; 

- Cartazes com tirinhas; 

- Revistinhas em quadrinhos. 
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Nesse momento, após a exposição das revistinhas e apresentação dos cartazes com as 

tirinhas, solicite que todos retornem aos seus lugares e entregue a cada um deles dois 

questionários. Explique para a turma que o primeiro aborda questões de preferência pessoal 

acerca de leitura, do conhecimento que já tem sobre os gêneros e também podem responder a 

partir dos que estão expostos. Já o segundo, as questões são relacionadas ao texto que consta 

na atividade mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse momento, após apresentação inicial, responder uma atividade por escrito 

contendo questões relacionadas aos gêneros a serem trabalhados.   

 Atividades propostas:  

 

1ª Atividade 
1. Vocês gostam de ler quadrinhos?  

(   ) Sim   (   ) Não 

2. Já leram algum desses que estão expostos?  

(   ) Sim   (   ) Não 

3. Dentre as tirinhas e HQs que estão expostas, qual você mais gosta?  

4. De qual você menos gosta?  

5. Conhecem algum desses personagens? 

(   ) Sim   (   ) Não 

6. Como eles se chamam?  

7. Há alguma outra personagem de HQs de que você gosta e que não apareceu aqui?  

(   ) Sim    (   ) Não 

8. Ler quadrinhos é difícil?  

(   ) Sim    (   ) Não 

9. Sabe o nome do autor de algum desses textos? 

10. A narrativa acontece dentro de quê?  

11. Onde as falas acontecem?  

12. Quais os tipos de balões?  

13. Ao ler o quadrinho ouvimos algum ruído ou barulho?  

(   ) Sim   (   ) Não 

14. Como podemos observá-los? Onde eles estão? 

15. E sobre os temas das histórias? Quais podem ser? 

DICA 
Durante a realização dessa atividade pode existir dúvidas. É preciso ficar 

atento, pois se trata do teste inicial e nossa interferência pode burlar o 

verdadeiro resultado. Muitas dessas dúvidas são a respeito da abreviação 

(HQs), da tipologia de balões e, principalmente, quanto à existência de 

ruído ou barulho nas histórias em quadrinhos. Nesse caso, oriente-os em 

relação ao significado de (HQs), quanto aos demais questionamentos, 

solicite que realizem da maneira que eles entenderam, sem medo de errar. 
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 2ªAtividade  

1. Leia a tirinha e responda. 

 

 

1. Quantos personagens compõe a história?  

2. Quem são eles?  

3. O que faz o Cebolinha quando a Mônica se aproxima? 

4. Quantos formatos de balões estão presentes na história acima? 

5. No quadrinho 2, encontramos dois balões que se referem ao personagem Cebolinha. Qual a diferença 

entre eles? 

6. O que esses balões representam ou significam? 

7. A personagem Mônica fica irritada e acaba batendo no Cebolinha. Qual quadrinho comprova essa 

afirmação?  

8. No quadrinho 3, a Mônica fala alguma coisa? 

09. O que significa esse “GRR...”? 

10. Volte ao 4º quadrinho e observe o efeito usado em seu contorno. Dentro está escrito “POF” o que 

isso significa? 

11. Por que o quadrinho 4 é desse jeito, diferente dos outros?  

12. Em nenhum momento observamos Mônica bater no Cebolinha. Como entendemos que isso 

aconteceu? 
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QUADRO 4 - MÓDULO 1 – TIPOS DE HQs  

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Conhecendo as tipologias de HQs; 

- Quebra- cabeça: montando o texto verbo-

visual. 

 

(Sugere-se 1 aula) 

- Imagens de variadas capas de HQs; 

- Pincel atômico azul; 

- Papel ofício; 

- Recortes de tirinhas; 

- Papel duplex; 

- Cola; 

- Caneta. 

 

            Antes dos alunos entrarem na sala, faça a exposição dos cartazes no quadro, pois o 

tempo é muito precioso nesse momento. Nos cartazes exponha imagens de alguns tipos de HQs, 

tentando mostrar a diversificação de publicações, personagens e autores (histórias infantis, 

super-heróis, humorística, aventura e de horror). A partir dessas imagens explique as diferenças 

quanto às características físicas dos personagens, algumas alterações no cenário visual, nos 

diálogos e no contexto da ação de um modo geral. Durante a explanação, pergunte se eles 

conhecem ou se já leram alguma delas, se conhecem alguns dos personagens apresentados, 

porque muitos destes já foram vistos em desenhos animados.  

 

Exposição de cartazes 

 
Fonte: Arquivo próprio 

         

            Depois da explanação a respeito da tipologia de HQs, converse com os alunos a respeito 

de suas preferências e por quais personagens eles se interessam mais dentre aqueles que estão 

expostos. Em seguida, solicite que eles formem cinco grupos para a realização da atividade. 

Entregue a cada um dos grupos um kit contendo: papel duplex, cola, canetas coloridas e um 

envelope contendo tirinhas recortadas. 
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            A proposta dessa atividade é de um quebra-cabeça com o gênero tirinha. Explique que 

em cada envelope contém recortes de cinco tirinhas, as quais se encontram embaralhadas, e o 

grupo necessita reorganizá-las para depois fazer a colagem no cartaz. Concluída essa etapa, 

peça para que eles escrevam ao lado de cada história montada a tipologia de cada uma delas e 

justifiquem suas escolhas (a respeito dos personagens, cenário e a caracterização do ambiente), 

tendo como suporte à classificação feita a partir dos cartazes expostos no quadro.  

 

Realização de atividade 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

            Após a produção dos cartazes, faça a socialização dos trabalhos com os outros grupos 

no sentido conhecer outras possibilidades quanto à classificação. Cada grupo apresenta o seu 

cartaz dizendo a tipologia e sua justificativa para tal classificação. Caso haja necessidade, o 

professor pode interferir.    

 

QUADRO 5 - MÓDULO 2 – TIPOS DE FALAS 

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Leitura silenciosa; 

- Leitura em voz alta dos textos para a 

turma; 

- Produção de cartazes. 

 

(Sugerem-se 2 aulas) 

- Cartazes utilizados na apresentação inicial; 

- Revistas em quadrinho; 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Folha de ofício. 

 

 

            Nessa aula aborde as várias possibilidades de representação das falas dos personagens 

nos quadrinhos por meio de cartazes contendo tirinhas. Primeiramente, faça algumas perguntas: 

Onde acontece a narrativa? A narrativa acontece dentro de quê? Questione também a respeito 

das falas: Onde as falas estão?  
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            Após essa conversa inicial, explique que irá trabalhar com os tipos de fala dos 

personagens.  Como suporte didático, elabore alguns cartazes com algumas tirinhas e também 

você pode reutilizar outros já apresentados na aula inicial. Nesses textos, explore as falas dos 

personagens, ressaltando que a escrita nos diz muito, pois os recursos como negrito, itálico, o 

aumento ou diminuição das letras, ou prolongamento delas, mudança de cor, formatos, dentre 

outros, nos revelam uma série de ações e reações dos personagens. Desse modo, os sentidos são 

alterados, de acordo com o contexto.  

  

Exposição de cartazes 

 
Fonte: Arquivo próprio 

            

            Feito isso, prossiga com a leitura dos textos destacando as possibilidades de alterações 

no tom das falas dos personagens. Antes de fazer a leitura, pergunte a eles se percebem alguma 

palavra destacada, ou seja, em negrito ou com tamanhos diferentes. Em seguida, realize a leitura 

oralmente do primeiro texto dando a entonação necessária. Durante a leitura, os alunos sorriem 

muito, pois acham engraçado a alteração no tom de voz. A partir disso, explique que as letras 

assumem um papel de destaque, pois a sua representação por meio da entonação dada enaltece 

o discurso.  

            Posterior a essa etapa, solicite que eles formem duplas ou trios para realização da 

atividade. Embora entejam sentados dessa maneira, cada um terá sua atividade individual.  

 

 

 

 

DICA 
Essa junção garante mais interação para a realização da atividade e compartilhamento 

dos materiais envolvidos. 
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            Após a organização dos alunos, entregue um kit contendo (uma folha da atividade, 

revistinhas em quadrinhos, tesoura e cola).  

            Em seguida, oriente que folheiem as revistinhas, escolham uma ou duas histórias e 

façam a leitura, atentamente, de modo que observem os momentos em que as falas dos 

personagens apresentam algumas situações semelhantes com as expostas nos cartazes 

(alteração no tom de voz, ênfase dada a palavra ou expressão etc.).  

            Depois, oriente-os para que recortem as partes da história em que eles observam alguma 

alteração nas falas e colem no cartaz, escrevendo ao lado das imagens o que essas alterações 

representam dentro do contexto (espanto, medo, pavor, somente realce, alegria, insatisfação 

aborrecimento, entre outras possibilidades).  

Realização de atividade 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 Proposta de atividade:  

1. Escolha uma história e faça a leitura identificando momentos em que as falas dos personagens 

apresentam mudanças (formato, tamanho e cor), seja para destacar uma palavra ou alteração no tom de 

voz. Lembrem-se, já vimos algumas possibilidades, dar ênfase a uma palavra ou para expressar: espanto, 

desespero, medo, raiva, alegria, dentre outras possibilidades estudadas.  

 

a) Recorte trechos com onomatopeias e cole no espaço abaixo. Depois escreva ao lado o que cada uma 

dela (s) expressa (m).   

 

QUADRO 6 - MÓDULO 3 – TIPOS DE BALÕES 

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Conhecendo as tipologias de balões; 

- Leitura; 

- Roda de conversa. 

 

(Sugere-se 1 aula) 

- Imagens de variadas tirinhas e HQs; 

- Papel cartão; 

- Cola; 

- Fita adesiva 

- Cópia da atividade. 

 



24 

 

     

            Inicie a aula retomando alguns conceitos que foram trabalhos na aula anterior, a respeito 

das falas dos personagens (Onde elas acontecem?). Nesse momento a turma é bem participativa, 

não há dúvidas, responderam com convicção. A partir disso, faça a exposição de vários cartões 

no quadro contendo alguns tipos de balões. Dentro de cada um deles contém o nome 

correspondente para cada tipologia de balão. Explique que, assim como a leitura das imagens 

nos quadrinhos nos dizem muito, os formatos dos balões também revelam características 

importantes. Conforme já mencionamos, são esses espaços que representam a fala, o 

pensamento, ou seja, as expressões dos personagens, e que em sua diversidade de formato, 

surgem efeitos de sentido diferenciados (CIRNE, 1974).  

           Em seguida, prossiga com a leitura explicando um a um, de forma que todos possam 

compreender.  Explique que as diferenças de formatos fornecem as características expressivas, 

destacando alguns aspectos da imagem que contribuem para sua significação (contorno 

ondulado – voz trêmula; contorno pontilhado – cochicho; contorno de nuvem com apêndice 

formado por bolinhas – pensamento, dentre outros). Depois vá apontando aleatoriamente alguns 

cartões com as imagens e faça perguntas, com o intuito de perceber se os alunos internalizaram 

o que foi explicado: “Agora observem essa imagem com o balão e digam o que ela sugere?” 

Ressalte, também, que não são apenas as palavras que transmitem ou comunicam um 

pensamento, mas que as imagens associadas a elas promovem sentidos, ou seja, essas duas 

possibilidades de linguagem nas HQs, a verbal e não verbal, estão intrinsicamente associadas 

no processo de compreensão. Explane, ainda, que o desenho consegue traduzir, juntamente com 

a escrita, o que o autor da história em quadrinhos quer transmitir. Para isso, ele utiliza vários 

recursos, os quais permitem expressar não só quem está falando, como também seu humor. 

Assim, um balão pode ajudar a expressar susto, grito, medo, frieza, desespero, insatisfação, 

cochicho, dentre outras possibilidades, a depender do contorno dado.  

           Após toda a explicação, feche todos os cartões. Concluída essa etapa, distribua uma 

cópia da atividade para cada aluno, A atividade escrita é semelhante ao que foi feito oralmente 

com eles, porém com outras imagens explorando a tipologia dos balões. 

      

 

 

 

DICA 
Nesse momento é perceptível o entrosamento e a desenvoltura dos 

alunos. Todos querem acertar. Surge um ambiente de competição. 
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Realização de atividade 

 
Arquivo próprio 

 

Proposta de atividade:  

1. Leia as tirinhas e responda.     

 

Tipo de balão: _____________________________________________ 

 

Tipos de balões: ____________________________________________________________ 

 

Tipo de balão: _________________________ 
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Tipos de balões: ______________________________________________ 

 

 

Tipos de balões: ______________________________________________ 

 

 

Tipos de balões: ______________________________________________ 

 

Tipos de balões: __________________________________________________________ 

 

 

QUADRO 7 - MÓDULO 4 – ORALIDADE: ONOMATOPEIAS 

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Roda de conversa; 

- Trabalho com a oralidade: identificação e 

produção de onomatopeias; 

- Produção de texto visual. 

(Sugere-se 1 aula) 

- Cartazes com tirinhas; 

- Fita adesiva; 

- Cópia da atividade; 
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            Conversar com a turma a respeito da oralidade nos quadrinhos. Por meio de cartazes ou 

slides mostrar que as onomatopeias são efeitos que expressam sons dentro do contexto das HQs. 

Questionar os alunos a respeito de como seria possível escrever o som de uma régua batendo 

no quadro? Como o som de um cofrinho cheio de moedas sendo balançado? Exemplificar para 

eles que as onomatopeias podem representar sons de pessoas, aparelhos eletrônicos, sons de 

animais, explosão, sono, batida de porta dentre outras possibilidades. 

            Antes de iniciar o conteúdo, retome a primeira atividade realizada na produção inicial, 

quando perguntado a respeito dos ruídos ou barulhos nas HQs. Mencione que alguns alunos 

disseram que isso não existia, que não tinha nenhum som no contexto das HQs, mas que iriamos 

conhecê-lo. Nessa aula será necessário a reutilização de alguns cartazes já expostos na aula do 

módulo 2 (tipos de fala dos personagens). 

            Antes de iniciar a leitura dos cartazes, questione com a turma a respeito da reprodução 

dos sons. Primeiro, pergunte como seria o som de uma pessoa batendo na porta? Como seria o 

som de um lápis batendo na mesa? Seria possível escrevê-los?  

 

 

 

 

 

           

           

           

            Quanto à possibilidade de escrita desses sons, muitos podem ficar receosos em falar a 

respeito, mas solicite que venham escreve como seria esse som, exemplo: “TU TU TU” (para 

batida na porta). Essa constatação no discurso do aluno, mais do que plausível, alinha a estudos 

já realizados por Acevedo (1990), o qual ressalta que a onomatopeia nos quadrinhos não apenas 

imita o som de algo, mas também sugere graficamente o tipo de ruído. 

            Posterior a isso, converse com a turma a respeito da oralidade nas HQs. Para isso, chame 

a atenção para as tirinhas expostas nos cartazes e faça a leitura em voz alta. 

 

DICA 
Nesse momento pode haver a participação de 

muitos alunos, pois cada um quer mostrar 

algo diferente. Tranquilize-os para que todos 

possam participar. 
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Cartaz exposto no quadro 

 
Arquivo próprio 

           

            Em seguida, eles farão a leitura dos próximos textos identificando sons/ruídos. Posterior 

a isso, retome com a leitura de outras tirinhas expostas nos cartazes, apresentando-lhes os 

ruídos/barulhos presentes nesses textos. Explique que esses sons são chamados de 

onomatopeias e são efeitos que expressam sonorização dentro do contexto das tirinhas e HQs, 

podendo representar sons de pessoas, aparelhos eletrônicos, de animais, explosão, batida de 

porta, queda, dentre outras possibilidades.  

           Após a explanação, reúna os alunos em duplas e entregue para cada uma delas uma HQs. 

Solicite que façam a leitura, observando a representação sonora dentro do contexto da história. 

Concluída a leitura, ainda em duplas, entregue uma cópia da atividade para cada dupla e solicite 

que eles primeiro façam a leitura identificando as onomatopeias, recorte-as e colem no espaço 

reservado da atividade e, em seguida escrevam ao lado o que cada onomatopeia representa 

dentro daquele contexto observado. Na segunda parte da atividade, eles devem transcrever 

algumas onomatopeias observadas na revista em quadrinhos para a folha da atividade, 

escrevendo ao lado o que cada uma delas representam. 

Proposta de atividade: 

1. Escreva abaixo da imagem o que cada ONOMATOPEIA representa. 

 

a) 

                                         
____________________________ 
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b)     

 
______________________________ 

c) 

 
______________________________ 

d) 

 
_____________________________ 

e) 

 

 

_________________________________ 

f) 

 

 

___________________________________ 

 



30 

 

g) 

 
____________________________________ 

h)  

 

_________________________________ 

2. Leia a história. Após a leitura, transcreva para o espaço abaixo três ONOMATOPEIAS e escreva ao 

lado o que elas expressam. 

 

QUADRO 8 - PRODUÇÃO FINAL – A TEMÁTICA JUNINA NO CONTEXTO DAS HQS 

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Leitura do texto: “História das Festas 

Juninas”; 

- Roda de conversa; 

- Produção de texto verbo-visual. 

 

 (Sugere-se 2 aulas) 

- Cópia da revistinha; 

- Cópia da atividade; 

- Lápis de cor; 

- Canetas coloridas; 

- Lápis; 

- Borracha. 

 

            No primeiro momento, antes de iniciar a atividade de leitura, organize as carteiras em 

círculo. Antes de iniciar a leitura, converse com os alunos a respeito da temática da Festa Junina, 

perguntando se gostam dos festejos, o que mais gostam de fazer durante esse período e anotem. 

Após todos anotarem, distribua uma cópia da HQs e faça a leitura para a turma em voz alta. 

Concluída a leitura, pergunte o que eles acharam, se já conheciam a origem das festas juninas, 

a caracterização do ambiente, dos personagens e dos símbolos representativos da festa. 

Finalizada essa etapa, abrir espaço para conferir o que eles mais gostam de fazer nessa época.  

            No segundo momento, solicite uma produção final. Nela é que “o aluno pode pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos e, com o professor, medir os progressos alcançados” 
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(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98), isto é, essa fase mostra o que o aluno se 

apropriou do gênero estudado, se construiu uma aprendizagem significativa no que concerne à 

leitura e produção de sentido. Dessa forma, a produção final é o resultado do trabalho com a 

SD, seja ele positivo ou negativo e perceber quais objetivos foram atingidos, e os progressos 

obtidos no domínio trabalhado. Nessa atividade, eles colocarão em prática os conhecimentos 

construídos durante a sequência de atividades. Solicite a produção de sua HQs com a temática 

junina, considerando os aspectos verbais e visuais estudados em sala de aula.  Para cada aluno, 

distribuída uma folha da atividade.  

            Nessa fase, faz-se necessário seguir algumas orientações antes de iniciar as produções. 

A primeira: a temática junina deve ser explorada, assim como os aspectos inerentes ao gênero 

trabalhado (variações no formato de balões, variações no formato de letras e a criatividade na 

construção das onomatopeias).    

 

Proposta de atividade: 

1. Produção textual do gênero HQs com a temática junina. 
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QUADRO 9 - TESTE DE SAÍDA 

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

 - Leitura e compreensão de texto.  

(Sugere-se 1 aula) 

- Cópia da atividade; 

- Lápis e caneta. 

 

            Nessa aula, momento em que verificamos até que ponto a sequência aplicada na turma 

contribui para a aprendizagem quanto a leitura verbo-visual presente em tirinhas e história em 

quadrinhos. A atividade que compõe o teste de saída contempla questões que exploram a leitura 

simultânea das linguagens presentes nos dois gêneros trabalhados, a verbal e a não verbal. A 

atividade consta questões semelhantes as realizadas no teste de entrada, porém são utilizados 

outros textos, a fim de verificar se houve alguma evolução nos mesmos aspectos analisados. 

            Inicialmente os alunos respondem questões relacionadas a composição do gênero, bem 

como questões que, necessariamente, articulam a leitura da palavra e a imagem. Antes de iniciar 

a aula, converse com os alunos que essa atividade final será realizada individualmente.  

Proposta de atividade:          
Leia atentamente os textos 1, 2 e 3. Agora responda as questões a seguir. 

 

Texto 1 

 
 

Texto 2 
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1. A narrativa acontece dentro de quê? 

2. Onde as falas acontecem? 

3. No TEXTO 1, o que foi planejado pelo personagem no 1º quadrinho deu certo? Explique. 

4. No TEXTO 2, o que acontece a partir do 3º quadrinho? 

5. Quais os tipos de balões presentes nos textos acima? 

6. Por que as falas dos personagens, nos 2º quadrinhos dos textos, foram escritas com o tamanho maior 

que as outras? 

7. Ao ler os quadrinhos ouvimos algum ruído ou som/barulho? 

(   ) Sim   (   ) Não 

8. Retire dos textos alguns sons/barulhos ou ruídos que você observou. 

9. Qual o tema que está sendo explorado nos quadrinhos acima? 

 

Texto 3 

 

 
 

10. Quantos personagens compõe a história?  

11. O que faz o Cascão com o Anjinho?  

12. O que representa essa imagem no 2º quadrinho? Por que ela é desse jeito? 

 
Após os módulos, é a vez do jogo... 

            Essa é uma atividade lúdica que envolve a estrutura dos gêneros tirinha e HQs de 

maneira competitiva e prazerosa. A proposta apresentada é semelhante ao jogo da advinha, no 

qual é necessário responder corretamente ao que é solicitado. O principal objetivo do jogo é 

promover aos alunos o contato com a tipologia de balões, bem como o trabalho com a oralidade 

a partir da produção sonora das onomatopeias.     
 

QUADRO 10 - O JOGO 

ETAPA/TEMPO RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Momento interativo e de competição. 

 

 

(Sugere-se 1 aula) 

- Tabuleiros do jogo; 

- Pinos; 

- Dado; 

- Envelopes contendo cartões.  
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            Após toda a realização dos módulos de atividades, chegou a vez de pôr em prática alguns 

conhecimentos adquiridos na sequência proposta.  

            Nesse dia, se possível, tente chegar mais cedo para organizar a sala. Junte duas carteiras 

e reúna 4 cadeiras de forma que a turma fique dividida em sete grupos com quatro participantes 

cada um, totalizando 28 alunos participantes. Antes de distribuir o material para o jogo chame 

à atenção no sentido de que todos eles serão fiscais no jogo. Mas para isso devem ter o 

conhecimento do que será perguntado para que possam manter a penalização ou absolvição do 

adversário durante a partida.  

            Primeiramente, entregue a cada equipe um cartão contendo a legenda com as 

orientações para a partida. Em seguida faça a leitura em voz alta. Logo após essas orientações, 

prossiga com a distribuição do kit do jogo (1 tabuleiro do jogo, 4 pinos coloridos, 1 dado e 4 

envelopes contendo 8 fichas cada um).  

            A partida deve ser iniciada ao mesmo tempo para todos os grupos. Durante sua 

execução, fique circulando na sala observando o andamento do jogo, caso haja a necessidade 

de intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização do jogo 
1. Título: “DE QUADRINHO EM QUADRINHO: QUEM SOU EU?”  

2. Competição: todos respondem o que for solicitado. 

3. Tabuleiro numerado com perguntas e imagens. (60 casas) 

4. Objetivo da atividade: trabalhar a estrutura dos gêneros tirinhas e HQs (tipologia de balões e a 

oralidade por meio da produção sonora das onomatopeias).  

5. Peças: 1 tabuleiro, 1 dado, 4 pinos coloridos, 4 envelopes contendo oito cartões. 

6. Público: alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

7. Número de participantes por partida: 4  

 

DICA 
Esse é um momento muito esperado por eles. É comum muita 

conversa, inquietação e alegria ao mesmo tempo. Solicite que eles 

se acalmem, pois caso contrário, pode interferir no bom andamento 

da partida. 
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Regras do jogo 

            O jogo é constituído por grupos de 4 participantes. Cada um deles recebe um envelope 

contendo 8 cartões-respostas (8 tipologias de balões).  Para dar início a partida é necessário 

fazer um sorteio com cartões numéricos para estabelecer a ordem dos jogadores. Após o sorteio, 

o primeiro participante joga o dado e dá a largada. Dependendo do quadrinho que ele parar no 

tabuleiro, é necessário ler a pergunta e respondê-la para que possa avançar na partida. Caso o 

participante não saiba a resposta, esse deve escolher, dentre os cartões recebidos, um que 

contenha a resposta correspondente para o que foi solicitado e ler em voz alta. Em seguida, 

deve colocá-lo novamente no envelope.  

LEGENDA 

Quem sou eu? Responder o nome do balão. 

Onomatopeias: reprodução sonora correspondente a cada uma delas.  

Animais: reproduzir o som correspondente. 

Bebê chorando: reproduzir o som do choro. 
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            Todos têm apenas uma chance em cada rodada para encontrar o cartão com a resposta 

correspondente. Caso não consiga na primeira tentativa, aguarda a segunda rodada para fazer a 

próxima tentativa e assim sucessivamente, caso contrário permanece onde está até acertar o que 

foi solicitado. Se acertar, continua na partida normalmente.      

            No caso das onomatopeias, especificamente, não há necessidade de cartões-respostas, 

pois a mesma deve ser respondida oralmente pelos participantes. No tabuleiro, ao invés de 

perguntas, há imagens e os participantes que pararem em cima de uma delas, terão que 

reproduzir oralmente, a depender do local, o som compatível com: choro, barulho de 

instrumentos, som de animais, entre outros. Caso mais de um jogador pare na mesma imagem, 

esse não pode reproduzir o som já proferido, anteriormente, pelo adversário. É necessário que 

este esteja atento para que possa fazer outras associações sonoras para a imagem. Ainda em 

relação às onomatopeias, em outras duas situações, ocorre o inverso. Ao invés da imagem, 

existe a representação escrita da onomatopeia para ser identificada, como por exemplo “Nhac” 

– som de mordida. Nesse caso, o participante deve fazer a leitura em voz alta e dizer o que ela 

representa, caso contrário, será eliminado da partida.  

            Além dessas situações no trajeto da trilha, há, ainda, algumas penalidades, as quais todos 

estarão submetidos.  

            Vence o jogador que cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.  
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PALAVRA FINAL 

            Como professores comprometidos com o processo de ensino/aprendizagem de todas as 

interações nas quais a linguagem pode ser concretizada, sempre teremos desafios a vencer, 

principalmente quando se trata da formação de leitores críticos em nosso país. 

            A caminhada não é fácil, contudo devemos persistir. Sabemos que o trabalho com a 

leitura não é algo estanque, necessita de proposta sistematizada cujo objetivo seja a de promover 

ao aluno habilidades de leitura, seja ela verbal ou visual. Partindo dessa concepção, a proposta 

de trabalho com o gênero tirinha e história em quadrinhos possibilitou vivências em sala de 

aula, nas quais os discentes tiveram a oportunidade em realizar atividades de leitura de ambas 

linguagens, a verbal e não verbal presentes nesses gêneros.  

            Observamos, a partir da aplicação da SD, que os resultados que alcançamos ainda não 

refletem a total diminuição dos problemas que afetam os leitores com os quais lidamos, 

contudo, ficou nítido o avanço que eles fizeram em relação ao ato de ler, principalmente quanto 

a articulação das linguagens verbal e não verbal. Desse modo, se tornou evidente que o trabalho 

com gêneros a partir de uma sequência didática é uma opção viável, que organiza o trabalho do 

professor para a construção de uma prática pedagógica ainda mais eficiente e produtiva. 

            Há no percurso possíveis entraves, percalços de natureza diversa que interferem no 

desenvolvimento das etapas de trabalho e, por isso, é preciso estar disposto a enfrentá-los. 

Portanto é necessário reforçar que as atividades aqui propostas são um passo inicial para a 

formação de um leitor capaz de fazer associações das múltiplas linguagens que um texto pode 

apresentar, seja oral ou escrito. É importante um trabalho intensivo e contínuo que não se 

encerra com a etapa final desta SD. Cabe ao professor o desenvolvimento de uma prática de 

ensino da leitura e compreensão de textos que continue priorizando como instrumentos reais os 

diversos gêneros textuais que circulam socialmente, com os quais os estudantes precisarão estar 

familiarizados a fim de compreendê-los e utilizá-los conforme as necessidades de interação. 

            Esperamos que na aplicação desta proposta que aqui se apresenta você possa encontrar 

como nós, novas possibilidades pedagógicas de reflexão e construção de práticas de leitura que 

promovam a formação de leitores mais eficientes e criticamente posicionados, que utilizem a 

leitura de modo pleno, sabendo fazer uso desta em todas as situações e propósitos que lhes 

possibilitem o conhecimento, reflexão e mudança de sua condição histórica e sociocultural. 
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