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Resumo Vivemos em uma sociedade onde a busca pelo 
conhecimento é incessante. E nos dias de hoje 
a  leitura  vem  tornando-se  imprescindível  na 
vida do ser  humano,  com isso,  a  relação do 
indivíduo  com  a  leitura  constrói-se  por  meio 
dos  sentidos  atribuídos  ao  longo  do  tempo, 
dependendo  de  uma  série  de  fatores 
históricos, culturais e sociais. 
Portanto, o ato de ler é uma habilidade que o 
indivíduo só adquire praticando, e para formar 
leitores competentes deve-se desenvolver uma 
prática frequente de leitura para que o leitor 
perceba que existem várias formas de interagir 
com o texto e com o mundo.
Observando  as  dificuldades  de  leitura  e 
interpretação de textos dos alunos pretende-se 
com  este  trabalho  despertar  e  incentivar  o 
gosto  pela  leitura  com  alunos  do  8º  ano  do 
Colégio  Estadual  Almirante Barroso – Ensino 
Fundamental e Médio do Município de Rondon, 
pertencente ao Núcleo Regional de Educação 
de Cianorte,  utilizando o  gênero  “história  em 
quadrinhos’’  por ser um gênero que chama à 
atenção dos alunos e assim, poder motivá-los, 



despertar  a  curiosidade,  fazer  inferências, 
ampliar  a  possibilidade  de  compreensão  e 
interpretação.  Sabemos que muitos alunos já 
estão nos anos finais do ensino fundamental e 
não  têm  o  hábito  da  leitura,  com  isso, 
encontram dificuldades tanto na compreensão 
e interpretação de textos, quanto na produção 
escrita.
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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

1. APRESENTAÇÃO 

Com  esta  Produção  Didático-Pedagógica  pretende-se  mostrar  uma 

proposta de leitura por meio de História em quadrinhos com alunos do 8º ano 

do  Colégio  Estadual  Almirante  Barroso  Ensino  Fundamental  e  Médio,  com 

objetivo de despertar e incentivar o gosto pela leitura e desenvolver o olhar 

crítico e reflexivo,  tornando-se capaz de reconhecer  aspectos de  diferentes 

linguagens e assim, formar leitores competentes.

Vivemos  em  uma  sociedade  onde  a  busca  pelo  conhecimento  é 

incessante. E nos dias de hoje a leitura vem tornando-se imprescindível na vida 

do ser humano, com isso, a relação do indivíduo com a leitura constrói-se por 

meio dos sentidos atribuídos ao longo do tempo, dependendo de uma série de 

fatores históricos, culturais e sociais. Através da leitura o ser humano consegue 

vivenciar experiências que permitem um conhecimento expressivo no processo 

de aprendizagem.

Para Antunes (2009 p.70), através da leitura, ”o leitor pode incorporar 

novas ideias, novos conceitos, novos dados, diferentes informações acerca das 

coisas, das pessoas, dos acontecimentos, do mundo em geral”. 

Seguindo o pensamento da autora, com a leitura abre-se um leque de 

informações,  dando oportunidade  ao  leitor  de  estar  sempre  bem informado 

acerca de tudo que acontece ao seu redor e no mundo. 

 Percebemos que diante das novas tecnologias o ser humano cada vez 

mais está distanciando-se da leitura, muitos de nossos alunos só leem quando 

estão em sala de aula. Observa-se que de um modo geral os alunos não têm o 

hábito  da  leitura.  Portanto,  despertar  o  interesse  pela  leitura  em  nossos 

educandos não é uma atividade a ser conseguida de um dia para outro.

Sabemos  que  muitos  de  nossos  alunos  já  estão  nos  anos  finais  do 

ensino fundamental  e não têm o hábito da leitura,  encontrando dificuldades 

tanto na compreensão e interpretação de textos quanto na produção escrita.



Assim,  para  a  formação  de  um leitor  competente  e  crítico  capaz  de 

interpretar  diferentes  textos,  o  professor  deverá  buscar  formas  para  que  o 

aluno tenha um referencial significativo de leitor. 

Conforme  as  DCE’S  (2008)  é  de  suma  importância  que  o  professor 

coloque em prática atividades que proporcionem a reflexão e discussão, de 

acordo com o gênero apresentado. 

Diante de uma infinidade de gêneros, o professor necessita de muita 

criatividade para despertar nos educandos o prazer pela leitura.  

Portanto, a história em quadrinhos é um gênero que chama à atenção 

dos  alunos,  podendo  aumentar  a  motivação,  despertar  a  curiosidade,  fazer 

inferências,  ampliar  a  possibilidade  de  compreensão  e  interpretação.  As 

histórias em quadrinhos por serem de caráter globalizador abordam diferentes 

temas,  oferecendo  vários  tipos  de  informações  e  recursos.  Também  são 

escritas em linguagem de fácil entendimento e com expressões do cotidiano do 

leitor. Atualmente, as histórias em quadrinhos estão circulando livremente nas 

escolas, são consideradas e valorizadas como um produto cultural com poder 

persuasivo dos desejos humanos e das críticas sociais. 

Para  os  autores  Vergueiro  (2009),  Ramos  (2009),  a  história  em 

quadrinhos só foi oficializada como prática a ser utilizada  em sala de aula após 

a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – 

nº 9394/96 e com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN).

Conforme  Vergueiro  (2012),  a  linguagem  dos  quadrinhos  é  uma 

alfabetização  indispensável  para  que  o  aluno  decodifique  as  diversas 

mensagens presentes neles e com isso o professor poderá obter resultados 

satisfatórios em sua utilização.

Neste trabalho será abordado o tema paquera, namoro, por se tratar de 

um assunto pertinente a essa idade. Sabemos que a adolescência é a fase do 

desenvolvimento  humano  entre  a  infância  e  a  vida  adulta,  é  uma  etapa 

marcante para os adolescentes onde ocorrem as mudanças tanto biológicas 

quanto  físicas.  Nesta  fase  da  vida,  o  ser  humano  começa  olhar  o  mundo 

diferente, e uma das coisas mais prazerosas da adolescência é a paquera, o 

namoro, o surgimento das novas amizades, das paixões. 



Para  a  implementação  deste  trabalho  com  o  gênero  história  em 

quadrinhos primeiramente, será feito atividades reflexivas a respeito do tema 

que  será  realizado  através  de  textos,  slides,  música,  filme,  com intuito  de 

reativar  o conhecimento prévio  dos alunos.  Após essa conversa,  faremos o 

reconhecimento  do  gênero  história  em  quadrinhos  através  de  alguns 

questionamentos a fim de resgatar e ampliar o conhecimento sobre o gênero 

apresentado.  Os textos selecionados para desenvolver atividades de leitura, 

interpretação e análise linguística são:  Mônica em: A Paquera,  Zé Luis  em 

Idade  Difícil  e  Quer  namorar  comigo?  Extraído  do  gibi  turma da  Mônica  e 

Turma da Mônica Jovem.

Para  o  embasamento  das  atividades  de  leitura  serão  usadas  as 

estratégias de leitura segundo Solé (1998), que estabelece três etapas: antes, 

durante  e  depois  da  leitura.  Conforme  a  autora,  “as  estratégias  de  leitura 

devem estar presentes ao longo de toda atividade”. 

A autora destaca ainda que,  “estas estratégias são necessárias para 

aprender a partir do que se lê, mas também quando a aprendizagem baseia no 

que se escuta, no que se discute ou debate. Assim, o ensino de estratégias de 

compreensão contribui  para dotar  os alunos dos recursos necessários para 

aprender a aprender”.(SOLÉ, 1998, p. 72).

2. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

1ª etapa: 

Nesta  etapa  a  professora  fará  uma  breve  apresentação  sobre  a 

importância  do  trabalho  a  ser  realizado  com  a  turma.  Em  seguida  será 

realizado  com  os  alunos  atividades  com  o  tema  proposto  com  intuito  de 

resgatar os conhecimentos prévios.

Objetivos: 
• Refletir sobre os sentimentos e comportamentos afetivos de paquera e 

namoro usando o conhecimento prévio dos alunos. 



• Apresentar seu ponto de vista pessoal sobre o filme “O primeiro amor “ 

de acordo com as questões levantadas.

• Promover  um debate sobre o tema paquera e namoro na época dos 

nossos antepassados, buscando a comparação com os dias atuais.

ATIVIDADE 1 - Reflexão a partir de imagens

Para a motivação dos alunos, a professora usará slides referentes ao tema 

paquera, namoro. Em seguida os slides serão explorados oralmente através de 

questionamentos:

a) Do que trata os slides?

b) O que é paquerar?

c) O que é ficar?

d) O que é namorar?

e) Você gosta de ser paquerado (a)?

f) Atualmente as pessoas preferem namorar ou ficar?

g) Em sua opinião qual é a melhor idade para iniciar um namoro?

ATIVIDADE 2 - Exibição do filme “O primeiro amor”

Sinopse: O filme relata a história de Bryce (Callan McAuliffe)   e Juli 

(Madeline Carroll) que durante a segunda série tem seu primeiro encontro, Juli 

sabe que é amor. Bryce já não tem tanta certeza. Nos dias e anos seguintes, 

Bryce faz de tudo para manter a sua possível namorada à distância – enquanto 

a  inteligente  e independente Juli  continua a dar-lhe o benefício da dúvida. 

Essa comédia  romântica  do  diretor  Rob  Reiner  acompanha  do  primário  ao 

ginásio,  o  casal  através  de  vitórias,  perdas  dramas  familiares  e  o  primeiro 

amor, enquanto eles fazem descobertas que definirão  quem são – e quem são 

eles um para o outro.



Ficha técnica do filme:

Título: O Primeiro Amor 

Gênero: Comédia Romântica 

Tempo de duração: 89 minutos 

Ano de lançamento: 2010 

Direção: Rob Reiner  “Flipped”

Produção: Rob Reiner/Alan Greisman 

Editor: Robert  Leighton

Roteiro: Rob Reiner e Andrew Scheinman 

Informações especiais: O Primeiro Amor: Anatomia de um quase beijo.

Antes  de  assistir  o  filme  a  professora  fará  aos  alunos  um  breve 

questionamento: 

a) O que o título do filme sugere?

b) Alguém  já assistiu a esse filme?

c) O que vocês acham que será retratado neste filme?

d) Que idade vocês acham que os personagens têm?

e) Há um ditado que diz, o primeiro amor a gente nunca esquece, você 

concorda?

Após assistir o filme, o professor estabelecerá com os alunos discussões 

conforme as questões abaixo:

a) Qual é o tema principal do filme?

b) Quantos anos Juli e Bryce tinham  quando se conheceram?

c) Onde se passa a maior parte da história?

d) Para você o que significa o “amor”

e) Quantos anos Bryce demorou  para descobrir a garota inteligente, 

generosa e linda que Juli é? 

f) De  acordo  com  o  filme,  você  acha  que  é  dessa  forma  que 

acontece quando os adolescentes estão apaixonados?

g) Em que ano se passa a história? Justifique.

h) O que você achou do final do filme?



i) Se você fosse o diretor do filme que final você daria?

ATIVIDADE 3- Evolução do namoro.

Nessa atividade, o professor conversará com os alunos sobre o namoro 

de  antigamente,  quais  as  mudanças  que  houve  da  época  dos  nossos 

antepassados até os dias de hoje. Após a conversa será proposto um debate, 

onde  os  alunos  poderão  expor  seu  ponto  de  vista  e  o  que  acham  mais 

interessante, o namoro dos nossos antepassados ou de hoje?

No debate, o aluno deve:

• Esperar sua vez de falar e respeitar a vez do colega.

• Expor sua opinião, justificando quando necessário.

• Ouvir com atenção as opiniões dos colegas.

 

Sugestões de filmes:

ABC do amor - Primeiro amor – Um amor para recordar – Antes 

que o mundo acabe.

Sugestões de livros:

Fala Sério  Amor  de Thalita Rebouças.

Amor de Adolescente de Sueli de Paula Andrade.

A marca de uma lágrima de Pedro Bandeira.

Professor (a): se achar necessário, levar textos sobre o assunto 

proposto para leitura em sala de aula ou propor aos alunos que 

façam uma pesquisa.



Para encerrar essa etapa será apresentada a música “Já sei namorar” dos 

Tribalistas, onde será explorado a letra da música fazendo um paralelo com o 

comportamento amoroso de antigamente.

2ª etapa:

Reconhecendo o gênero textual - História em quadrinhos

Objetivos:

• Ampliar a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de 

textos, a partir do conhecimento prévio.

• Aprofundar o conhecimento através de pesquisas sobre o gênero.

ATIVIDADE 1 - Reativando o conhecimento prévio.

Para iniciar o professor conversará com seus alunos sobre as histórias em 

quadrinhos, fazendo um levantamento prévio.

a) Você gosta de ler? 

b) Qual seu tipo favorito de leitura?

c) Qual a importância da leitura para você?

d) Todos já leram história em quadrinhos? O que acharam?

e) Quais são os personagens que você mais gosta?

f) O que você entende por história em quadrinhos?

Professor(a),  após  esse  bate-papo  com  os  alunos,  se 

necessário, explicar  o que é uma história  em quadrinhos.



ATIVIDADE 2 - Pesquisa sobre o gênero. 

O professor dividirá a turma em grupos para que façam pesquisas em livros, 

revistas e internet sobre: Quando surgiram as histórias em quadrinhos e sua 

evolução. Após a pesquisa os grupos apresentarão os resultados para a sala.

ATIVIDADE 3 - Leitura de textos sobre o gênero história em quadrinhos.

O professor levará gibis de diferentes assuntos para sala de aula para que 

os alunos possam ler e compartilhar suas leituras.

Para Rama e Vergueiro (2012, p.23) a ampliação da familiaridade com a 
leitura de histórias em quadrinhos, propiciada por sua aplicação em sala 
de aula possibilita que muitos estudantes se abram para os benefícios 
da  leitura,  encontrando  menor  dificuldade  para  concentrar-se  nas 
leituras com finalidade de estudo.

Você sabia que, nós lemos os quadrinhos do mesmo modo que lemos 

os textos escritos: da esquerda para direita da página, e de cima para 

baixo. Já no Japão e em alguns países orientais, livros e revistas são 

lidos  da  direita  para  a  esquerda  e  de  cima  para  baixo.  Por  isso,  a 

sequência dos quadrinhos (os mangás)  também é muito  diferente da 

qual estamos acostumados.



3ª etapa

Textos do gênero selecionados para leitura, compreensão e interpretação.

Objetivos:

• Identificar os elementos que constituem uma história em quadrinhos.

• Transformar discurso direto em indireto dando sentido ao texto.

• Possibilitar  ao  aluno  através  de  história  em  quadrinhos  a 

compreensão global analítica e crítica do texto.

• Proporcionar  ao  aluno  leitura  silenciosa,  compartilhada  e 

dramatizada.

 ATIVIDADE 1 - Leitura silenciosa, compreensão e interpretação.

TEXTO – 1 Mônica em “A Paquera”

Ilustração do aluno – João Francisco - 9º Ano “A” - 2012



Nessa atividade os alunos farão leitura silenciosa da história, em seguida 

será feita a compreensão e interpretação textual através das questões abaixo:

a) Qual foi a primeira impressão que Mônica teve do garoto?

b) Que conclusão você teria a respeito do comportamento do garoto?

c) Por que Mônica bateu no garoto?

d) Como  Mônica  sentiu-se  quando  viu  o  garoto  aproximando  de  outra 

menina?

e) Quais foram os tipos de sentimentos vivenciados por Mônica durante a 

história?

f) O que o garoto disse para a menina ao encontrá-la? E qual foi a atitude 

de  Mônica ao vê-los conversando?

ATIVIDADE 2 -  Elementos que compõem a história em quadrinhos.

Agora  vamos  rever  alguns  elementos  que  compõem  a  história  em 

quadrinhos. 

Narração - legenda ou quadro – tipos de balões – onomatopeias – interjeições 

– linguagem verbal e não verbal – discurso direto e indireto – símbolos gráficos 

ou metáforas visuais, inferências etc.

Professor(a)!

Esta história poderá ser encontrada no livro didático: 
Trabalhando com a Linguagem de Givan Ferreira, Isabel 
Cristina Cordeiro, Maria Aparecida Almeida Kaster e Mary 
Marques 7º ano 1ª edição – São Paulo: Quinteto Editorial, 
2009, p. 69 , 70 e 71. ou  Mauricio de Sousa. Almanaque 
da Mônica. São Paulo, Globo, Jan.1997

Professor(a)!

É importante apresentar os elementos que compõem as HQs para os 
alunos, explicando também  suas funções, destacando as onomatopeias e 
também os  balões, que mudam de formato de acordo com o que deseja 
expressar: as falas, os pensamentos ou emoções das personagens, como 
no exemplo abaixo:  



Disponível em:  http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html acessado em 
04/11/2012.

De acordo com Ramos 2010, o levantamento mencionado pelos 

autores Cirne (1970 a 1975), Cagnin (1975) e Eguti (2001), existem mais 

de 72 formas distintas de balões. Segundo o autor, na época do 

levantamento não havia a presença do computador. Hoje as histórias em 

quadrinhos contam com os inesgotáveis recursos da informática para 

serem produzidas. (Ramos 2010 p.42).

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html%20acessado%20em%2004/11/2012
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html%20acessado%20em%2004/11/2012


Alguns  exemplos  de  onomatopeias  que  poderão  ser  usados  fora  dos 

Balões.

Disponível em:  http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html acessado em 
04/11/2012.

Dentro dos balões :

Disponível em:  http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html acessado em 
04/11/2012.

ATIVIDADE 3 – Relacionar os balões ao tipo de mensagem que eles 

comunicam:

a) Após rever os elementos do gênero história em quadrinhos os alunos 

farão atividades relacionando os balões às suas respectivas mensagens. 

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html%20acessado%20em%2004/11/2012
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html%20acessado%20em%2004/11/2012
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html%20acessado%20em%2004/11/2012
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html%20acessado%20em%2004/11/2012


ATIVIDADE 4 – Relendo o texto “A Paquera”

a)  No texto “A Paquera”, qual foi o balão mais utilizado? Justifique.

b) Cite os símbolos gráficos que aparecem no texto e o que eles 

representam?

c) Que tipo de interjeição há nesse texto?

d) No texto, Mônica inferiu incorretamente que a atenção do menino era 

para ela, sem ao menos conversar com ele. Encontre no texto essa 

inferência e explique.

  ATIVIDADE 5 –  Lendo e dramatizando

    TEXTO – 2 - Zé Luis em Idade difícil.

Ilustração do aluno – João Francisco Honorato 9º Ano “A” - 2012



Com essa história os alunos farão a leitura  dramatizada , em seguida o 

professor retomará o texto fazendo reflexões a respeito do assunto tratado. 

Após  essa  reflexão  os  alunos  deverão  reescrever  a  história  utilizando  o 

discurso indireto.

Refletindo

a) O que você entende por idade difícil?

b) O que significa a expressão: Dura de crescer e cheia de falhas!

c) Observe o texto e diga, porque há ponto de interrogação e coração sobre a 

cabeça do Zé Luis?

d) Você tem preferência  por pessoas da sua idade ou mais velhas?

e) Em sua opinião, a mãe da garota foi preconceituosa?

ATIVIDADE 6 - Leitura  silenciosa e compartilhada

TEXTO 3 - Quer namorar comigo?

Ilustração do aluno – João Francisco Honorato 9º Ano “A” - 2012



Com o texto, Quer namorar comigo? Os alunos farão a leitura silenciosa 

e compartilhada, em seguida, com base na leitura responderão por escrito as 

questões  abaixo:

a) Quem são os personagens da história?

b) Onde Mônica e seus amigos combinaram de ir?

c) Qual filme Mônica queria assistir?

d) Quais adjetivos  Cebolinha atribuiu à Mônica?

f) O que  Cebola fez depois que deu o primeiro beijo em Mônica?

g) Que tipo de namorado Mônica quer?

h) Quantos  pretendentes Mônica teve?

i) Qual foi o plano de Mônica para conquistar o Cebolinha?

j) E você, já fez algum plano para conquistar alguém?

k) Por que o Cebolinha queria derrotar Mônica?

l) Qual foi o presente que Mônica ganhou do Cebolinha?

m) Em sua opinião,  você acha que Cebolinha gosta realmente de Mônica? 

Justifique.

n) Por que Cebolinha terminou com Mônica?

o) Qual é a linguagem usada nessa história? 

p) Que som está sendo representado por  CABRUM!  na página 8 e POU !  na 

página 12?

q) Que outras onomatopeias você conhece? Cite-as. 

r) Existem diferentes tipos de balões na história que acabamos de ler, que tipo 

de balões você pode identificar? O que eles estão indicando?



Adaptado de: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1167-2.pdf acessado 

em 04/11/2012

PARA SABER MAIS

Sabemos que no Brasil os quadrinhos são chamados de gibi, que na década de 

30 e 40 era uma revista que significava “moleque”. E, em outros países, você sabe 

como são chamados? Veja:

  - nos Estados Unidos – comic strips (tiras cômicas)

  - na França – bandes dessinées (bandas ou tiras desenhadas)

   -  na Itália – fumetti (fumacinha)

  - na América espanhola – historieta

 - no Japão – mangá

   - em Portugal – história aos quadradinhos

  -  na Espanha – tabeó
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4ª etapa:

Produção escrita: História em quadrinhos.

Objetivos:

• Produzir uma HQs, com base na temática explorada e nas informações 

relacionadas à proposta.

Atividade 1 -  Produção de história em quadrinhos.

Nesta  atividade  o  professor  dividirá  os  alunos  em  grupos  para  que 

produzam uma história  em quadrinhos com o tema paquera,  namoro.  Para 

essa produção os alunos deverão colocar em prática os recursos aprendidos. 

Após produzirem a história em quadrinhos, os alunos farão a apresentação aos 

colegas de sala.  Em seguida,  as produções serão expostas  em murais,  no 

saguão da escola.

Sugestões leitura para os alunos:

• Asterix e a volta às aulas. (René Goscinny e Albert Uderzo)

• Maluquinho por arte: histórias em que a turma pinta e borda. 

(Ziraldo)

• Pequeno Vampiro vai à escola. ( Joann Star e Jorge Zahar)

Para o professor ler:
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Sugestões de avaliação:

• Os  alunos  poderão  ser  avaliados  pelo  seu  desempenho  durante  as 

atividades em sala.

• Apresentação  da  pesquisa  sobre  quando  surgiram  as  histórias  em 

quadrinhos e sua evolução.

• Produção escrita da história em quadrinhos, observando a criatividade, 

personagens, recursos expressivos, coerência, coesão e linguagem.

Dicas para criar sua história em quadrinhos:

• Organize os quadrinhos numa sequência adequada.

• Inclua balões, interjeições, onomatopeias e outros recursos para dar 

expressividade ao texto.

• Crie situações para provocar risos ao leitor.

• Observe se os balões estão adequados às falas dos personagens.

• Antes de passar a limpo, faça as correções necessárias verificando a 

ortografia e a pontuação do texto, etc.

• Sua HQs pode ser colorida ou preto e branco.

• Você pode finalizar sua HQs da forma que preferir, até com lápis de 

cor,  dando  preferência  aos  contornos  com  tintas  mais  escuras, 

deixando sua HQ com boa apresentação visual.
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