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Resumo: Os desafios encontrados no ensino de inglês na escola pública têm levado os professores 
desse contexto a analisar, estudar e buscar alternativas para um ensino de línguas mais significativo. 
Dentre as propostas teórico-metodológicas para o ensino de inglês, há de se considerar o trabalho 
com gêneros textuais (PARANÁ, 2008). Este artigo tem como objetivo analisar a utilização do gênero 
HQs em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Parigot de Souza - EFMP, 
no município de Mandaguaçu – PR. Nesta proposta, foram desenvolvidas atividades com HQs 
através de uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004),  em que se objetivou 
mostrar ao educando formas de desenvolver as habilidades de leitura e escrita de maneira mais 
contextualizada e prazerosa. Foram utilizadas estratégias de leitura como condições de entendimento 
das HQs e consideraram-se as várias possibilidades do uso desse gênero em sala de aula, sem ele 
ser visto como um gênero "pobre" ou "marginalizado". Os resultados do estudo discutem a 
implementação do material didático e trazem a visão dos alunos a respeito da proposta desenvolvida. 
De modo geral, destaca-se a atitude positiva dos alunos frente ao trabalho realizado.  
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1. Introdução  

O presente artigo traz a descrição, a sistematização e a análise das ações 

desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), durante os 

anos 2013-2014, conforme previsto no Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado 

"A História em Quadrinhos no Ensino-aprendizagem de Língua Inglesa". Tal projeto 

teve como objetivo propor um trabalho com HQs para que os alunos adquirissem 

habilidades de leitura e escrita visando um contato mais próximo com o referido 

gênero, considerando, portanto, o contexto da  escola pública do estado do Paraná.  
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Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos tiveram oportunidades de 

conhecer aspectos e características do gênero textual HQs. Foi possível, dessa 

forma, analisar o desempenho e o interesse dos alunos em relação  ao  gênero em 

questão,  e sobretudo,  no que tange à   aprendizagem da língua inglesa.  

É destacada nas DCEs  a importância de se trabalhar com diversos gêneros 

textuais pertinentes e de interesse do aluno,  sejam eles verbais ou não-verbais, e 

que sobretudo,   o professor faça com que o texto seja  o ponto de partida  para aula 

de língua estrangeira como unidade de linguagem e uso.  A respeito disso, Antunes 

(2007, p.130 apud PARANÁ, 2008, p. 63) esclarece que  

 

[...] o texto não é a forma prioritária de se usar a língua. É a única 
forma. A forma necessária. Não tem outro. A gramática é constitutiva 
do texto, e o texto é constitutivo da atividade de linguagem. Tudo o 
que nos deve interessar nos estudos de língua culmina com a 
exploração das atividades discursivas.  

 

No que diz respeito à aprendizagem de línguas, as Diretrizes também 

salientam que tal aprendizagem contribui para o processo educacional como um 

todo, indo além da aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas, ou seja,  

também propõe o desenvolvimento de um processo de estudo em que o aluno 

possa refletir sobre questões sociais, políticas, econômicas e ideológicas com o 

objetivo de desenvolver a criticidade  a respeito do  papel da língua na sociedade. A 

língua, dessa forma, deixa de ser neutra e passa a ser vista como um fenômeno de 

significados culturais. Segundo o téorico Bakhtin, os sentidos assumidos pela língua 

ganham forma, não existindo dessa forma, palavras vazias. Para esse teórico "a 

palavra está sempre carregada de um conteúdo ideológico ou vivencial que 

despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida" (BAKTHIN 

1988, p. 95 apud PARANÁ, 2008, p. 55).  

O referencial teórico utilizado para a elaboração do referido material didático 

foi baseado nos estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) que propõem uma 

sequência didática (SD) organizada em módulos considerados como ferramentas 

em que o professor direciona  o aluno a corrigir seus erros ou fornece caminhos  

para tal e  a aprendizagem consequentemente se efetiva de forma progressiva,  

conforme o desenvolvimento das atividades modulares.  

O material elaborado foi organizado em módulos abordando-se, 

primeiramente, questões para investigar o conhecimento prévio do aluno em relação 



aos gêneros abordados, correlacionados entre si e suas características, além de 

apresentação de personagens de HQs de diversas gerações; e leitura do 1º texto 

(comic strip).   No segundo módulo foi apresentado aos alunos o segundo texto, uma 

HQ com sentenças mais longas e vocabulário mais sofisticado em que foram 

consideradas as estratégias de leitura e apresentação de atividades lingüísticas. No 

módulo três foi apresentada outra HQ, lida criticamente na qual predominava a 

linguagem não-verbal para que o trabalho ficasse focado mais nas características do 

gênero HQ, especialmente onomatopéias e balões.    

Frente ao exposto, este artigo se organiza da seguinte forma: há uma 

discussão sobre gêneros textuais e sequência didática; em seguida, são tecidas 

considerações sobre a implementação do material didático desenvolvido e, em 

seguida, apresenta-se a análise dos dados referentes à referida implementação. Por 

fim, as considerações finais do trabalho são pontuadas. 

 

2. Gêneros textuais e sequência didática 

 

Conforme já destacado no projeto de intervenção, os gêneros podem ser de 

grande valia se o professor se dispuser a realizar uma intervenção prática entre 

aluno e sua realidade social, pois é uma forma do educando se sentir motivado e 

interessado pelo assunto a ser abordado. Sobre a relação do gênero com a 

realidade social, Fiorin (2006, p. 61-62) assevera que:  

 

O gênero estabelece, pois, uma interconexão da linguagem com a 
vida social. A linguagem penetra na vida por meio dos enunciados 
concretos e, ao mesmo tempo, pelos enunciados a vida se introduz 
na linguagem. Os gêneros estão sempre vinculados a um domínio da 
atividade humana, refletindo suas condições específicas e suas 
finalidades. 

 

Em relação ao conceito de gêneros, Bakhtin (1997 apud FIORIN, 2006, p.64) 

afirma que “[...] os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados”. Eles 

são caracterizados pelo conteúdo temático, estrutura organizacional e estilo. Ao usar 

a palavra "relativamente" subtende-se o reconhecimento da importância que jamais 

podemos considerá-los inalteráveis, pois se renovam a cada dia; eles estão sempre 

vinculados a um domínio de uma atividade humana apresentando uma intenção 

sócio-comunicativa.  



Considerando o ensino de línguas e os gêneros textuais, as DCEs propõem 

que o professor trabalhe com uma diversidade de gêneros em sua prática cotidiana 

e que a gramática, que é muito questionada sobre seu uso, pode e deve ser 

ensinada na escola, mas somente após ter trabalhado elementos relacionados a 

informatividade, intertextualidade e a função do gênero que está sendo estudado, 

pois são elementos capazes de provocar no leitor uma reflexão acerca do texto 

abordado levando em  consideração o contexto de uso e seus interlocutores. Com 

relação a isto, cabe lembrar que as práticas discursivas estão interligadas umas com 

as outras e, portanto, não se deve privilegiar uma ou outra, se considerarmos a 

complexidade de um texto em que leitura, escrita e oralidade não podem se separar 

nas diversas situações de comunicação.  De acordo com as diretrizes, o trabalho 

com gêneros textuais em língua inglesa tem em vista esses parâmetros e se 

fundamenta na compreensão e interpretação dos diversos usos da linguagem 

oferecendo condições ao educando no processo de construção significados reais. 

No que diz respeito à sequência didática, ela é definida por Dolz, Noverraz, 

Schneuwly  (2004, p.97) como "um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de gênero textual oral ou escrito". Segundo os 

autores, elas possibilitam aos alunos o acesso às práticas de linguagens novas ou 

de difícil domínio.  Ademais,  "uma sequência didática tem precisamente a finalidade 

de ajudar os alunos a dominar melhor um gênero de texto" (p. 97). Os 

procedimentos a seguir se referem às etapas de uma sequência didática, conforme 

os autores. Tais etapas podem ser descritas da seguinte forma:  

a) Apresentação da situação de comunicação: apresenta-se aos alunos o que 

se pretende desenvolver no decorrer do trabalho;  

b) Produção inicial: é quando o aluno se propõe a realizar sua primeira de 

tentativa de oralidade ou escrita, evidenciando o que já sabe e o que tem de 

dificuldade em relação ao objeto de aprendizagem.   

c) Módulos: é quando o professor aproveita para corrigir os erros e encaminha 

aos alunos para corrigi-los; são atividades que vão do complexo para o simples e 

volta ao complexo novamente que é a produção final.  

d) Produção final: Dolz et al. (2004) afirmam que essa produção permite ao 

professor realizar uma avaliação somativa porque foram dadas aos alunos 

oportunidades diversas de colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Volta ao 



complexo confrontando, (re)construindo os conhecimentos os conceitos trabalhados 

nos módulos.  

Com base nessas etapas da SD, em seguida, será apresentada uma 

descrição das atividades realizadas em sala de aula com base no material didático 

elaborado.  

 

3. Implementação e descrição das atividades da sequência didática 

 

Sendo um dos principais objetivos da aprendizagem dar subsídios aos alunos 

através da leitura para analisar as relações estabelecidas entre texto e língua, a 

implementação do material nessa turma do 7º ano oportunizou aos alunos a 

possibilidade de aprender a língua inglesa em situações significativas. 

Inicialmente foi feita a apresentação da professora aos alunos e explicado a 

eles que as nossas aulas seriam um pouco diferentes, pois no 1º semestre não 

iríamos usar o livro e sim as fichas xerocadas do material didático- pedagógico. Foi 

comentado a respeito do tema e de como seriam desenvolvidas as aulas e todos, de 

um modo em geral, demonstraram entusiasmo. Através das atividades de 

apresentação, já se iniciou a investigação a respeito de como os alunos estavam em 

relação à leitura de associação, dedução e dificuldades já foram detectadas nesse 

sentido em relação a maioria dos alunos.   

De acordo com Doz & Schneuwly (1996 apud LOUSADA, 2007), os gêneros 

têm como função auxiliar o desenvolvimento das capacidades de linguagem, quais 

sejam: a de ação, a discursiva e a linguístico-discursiva. Essas capacidades são 

interativas e nos ensinam na mobilização da leitura, produção e escrita de forma 

mais significativa ao interagirmos nas diversas situações sociais. A capacidade de 

ação diz respeito ao contexto de produção, a discursiva é referente à organização 

textual (formato do texto), e as capacidades linguístico-discursivas referem-se aos 

aspectos linguístico-discursivos. Essas capacidades permearam o desenvolvimento 

do material didático desse projeto. 

Começemos então, pela contextualização, que permite ao aluno ter uma 

relação direta com o gênero, resgata o conhecimento prévio e permite que o mesmo 

tome consciência do gênero em questão. Para isto, o primeiro passo foi proporcionar 

aos grupos de alunos algumas revistinhas em quadrinhos para observarem e  

trocaram informações sobre os materiais. Na sequência, tiveram contato com 



gravuras de diferentes gêneros textuais, mas que apresentavam características em 

comum: editorial cartum, tirinhas, histórias em quadrinhos e caricatura. E, para 

consolidar o conhecimento prévio,  foi exibido um vídeo sobre a origem das HQs, 

momento em que os alunos participaram de um modo em geral e expressaram seus 

conhecimentos prévios em relação ao conteúdo exibido. Embora a narração tenha 

sido feita em inglês, os alunos foram induzidos pela professora a fazerem a leitura 

das imagens, e a medida que  o vídeo ia sendo exibido,  eram feitas as  pausas  e 

explicações de  alguns pontos considerados fundamentais como, por exemplo, a 

origem  das  HQs,  que já existiam  desde os tempos remotos onde os homens 

desenhavam nas rochas das cavernas  e expressavam seu modo de vida daquele 

momento histórico.  Personagens conhecidos e desconhecidos foram exibidos no 

vídeo e os comentários fluíam: "Esse é o Garfield!"; "Aquela é  a Mônica"; "Aqueles 

são o Batman e Robin"; "Olha a Mulher Gato!";  Nossa,  o Capitão América!;  entre 

outros. Os alunos demonstraram conhecer um personagem ou outro do vídeo e 

estes souberam classificar os do bem e os do mal através de discussões e 

exercícios escritos posteriores e relataram  que conheciam os personagens através 

de gibis e da TV ou de canal aberto. As meninas, mais tímidas, quase não se 

manifestavam muito, uma delas disse que não conhecia nenhum daqueles 

personagens. Foi possível perceber bastante entusiasmo por parte dos alunos com 

relação à apresentação do vídeo. Fiquei surpresa em saber que personagens como 

Tio Patinhas, irmãos Metralha, Maga Patalógica que abrilhantaram nos anos 70, 80, 

conhecidos mais pela minha geração que era a geração dos gibis (de papel) — 

época que ainda não existia a Internet ainda aqui no Brasil —  também ainda eram 

conhecidos pela maioria deles, a qual é considerada uma geração de nativos 

digitais, ou seja, esse personagens mais antigos estão mais relacionados com 

revistinhas de papel as quais parecem mais difícil  de circular hoje em dia.  Observei 

dessa forma que ainda se apropriam dos gibis, não com a mesma intensidade, mas 

nota-se que a HQs não de esvaiu.   

Dando continuidade ao trabalho com HQs, destacamos que, no processo de 

desenvolvimento da implementação do referido material didático-pedagógico, a 

produção inicial não foi trabalhada por ser considerada difícil para o 7º ano, uma vez 

que, normalmente nesta série, a maioria dos alunos ainda não adquiriu muito 

vocabulário de língua inglesa, e não se encontram preparados totalmente para tal. 



Em relação ao trabalho com um dos textos, na apresentação da HQs Peanuts 

"observando as nuvens" mais longa e com mais informações que o primeiro texto 

que foi tirinha, iniciamos com atividades de pré-leitura para ativar o conhecimento 

prévio dos alunos, depois  a técnica de leitura skimming (compreensão geral) e em 

seguida, aos poucos,  os alunos foram induzidos a buscarem informações mais 

específicas (scanning), questionando quadro por quadro e com ajuda de vocabulário 

foi possível que a maioria dos alunos participassem, até mesmo aqueles que se 

consideravam inseguros para leitura, que sempre diziam "eu não sei ler, "eu não 

consigo".  Notei que o fato de já estarem familiarizados com os personagens facilitou 

a proximidade dos alunos com texto. O tema da HQs "Observando as nuvens" 

também chamou muito a atenção dos alunos porque já haviam de alguma forma 

vivenciado semelhante situação como a apresentada no texto. A participação foi 

geral sobre os comentários de já terem observado as nuvens: "eu já vi elefante"; 

outro dizia "eu sempre vejo carneirinhos"; "às vezes eu vejo dragão"; "uma vez eu vi 

uma criança chorando"; "já vi grandes blocos de algodão", "eu já vi anjinhos", entre 

outros comentários. 

Com relação ao primeiro texto, o conhecimento lingüístico foi trabalhado com 

as expressões linguísticas que mais se destacaram: "I think..." e  "out of place". Em 

relação à expressão "out of place", o aluno foi convidado a usar a expressão e dizer  

uma situação ele se sentia deslocado. Neste momento foi explorada a tentativa da 

oralidade, uns com mais outros com menos dificuldade, mas, de um modo geral, a 

maioria participou das atividades orais com entusiasmo.  Como o texto não tinha 

quase nenhuma palavra transparente e nem muito conhecida para estabelecer a 

relação com o contexto,  houve bastante necessidade de recorrer ao dicionário / lista 

de vocabulário. Os alunos, em geral, sentiram muita dificuldade em realizar a 

atividade escrita, com exceção de quatro alunos que conseguiram deduzir o 

significado das palavras e relacioná-las ao contexto e, só quando necessário, 

consultaram o vocabulário;  os demais levaram um tempo maior e precisaram da 

ajuda dos colegas ou da intervenção da professora para concluir as atividades.  Em 

especial, ao trabalhar o presente simples, notei que os alunos perceberam a noção 

de tempo sem muita dificuldade, entretanto houve necessidade de explicar várias 

vezes sobre as 3ªs pessoas do singular e a alteração que ocorrem nos verbos, neste 

caso, principalmente para os alunos mais desatentos e que apresentavam bastante 

defasagem de conteúdos. A dificuldade maior foi em estabelecer relação do sujeito 



com o verbo. Houve necessidade então de preparar atividades extras e dar como 

tarefa e, ao corrigi-las, revisamos novamente o conteúdo e sanamos as dúvidas. Foi 

gasto um tempo maior que o planejado, porém acredito que a maioria conseguiu 

aprender porque o objetivo é primar pela aprendizagem.  

No decorrer das atividades seguintes, foi possível perceber que os alunos 

estavam com dificuldades em reconhecer os pronomes pessoais e em substituir 

nomes por pronomes. Só a minoria conhecia "he" e "she", então houve  necessidade 

de preparar e trabalhar atividades orais e escritas extras sobre pronomes pessoais, 

conteúdo não apresentado no projeto, no qual imaginava que eles já tivessem se 

apropriado dos pronomes pessoais no 6º ano de maneira mais sistematizada.  

Dando segmento às atribuições referente à HQ "Observando as Nuvens", o 

foco foi, principalmente, a oralidade para não ser cansativo e também precisaria de 

muito mais tempo para melhor explorar a parte linguística. A HQ apresentava 

sentenças mais longas que a primeira tirinha, poucas palavras conhecidas e 

cognatas. Dessa forma,  exigiu que a professora trabalhasse bastante questões de 

inferência e dedução. Pensando nisto, as questões de interpretação foram 

elaboradas em português e isto colaborou para que os alunos participassem mais, 

uma vez que as diversas estratégias de leituras foram bem exploradas.  

Considerando as várias estratégias de aprendizagem utilizadas pelo 

professor, destaca-se que, para haver um equilíbrio entre a proposta de trabalho e a 

receptividade dos conteúdos pelo aluno, devemos considerar os aspectos mais 

importantes para não tornar o ensino enfadonho e não desestimulá-los na no 

processo de aprendizagem da língua.   

Em virtude do período da greve dos professores e outros contratempos 

escolares, não foi possível trabalhar o verbo could que fazia parte da HQ 

"Observando as nuvens".   

Na unidade II referente a HQs "Turma da Mônica", analisamos que o texto 

apresentava uma linguagem não-verbal e o foco eram as onomatopeias, e  também 

os balões. Inicialmente os alunos tiveram que responder de forma simplificada três 

perguntas em inglês como questões de contextualização do gênero. Um dos alunos 

disse empolgado: "Professora eu já estou conseguindo ler e gravar algumas coisas 

de vocabulário, é muito legal isso!  A gente não precisa traduzir tudo mesmo!"  Outro 

disse: " É só você prestar atenção que não é difícil, Allan, quando não conseguir, vê 

as palavras do lado". 



Ao analisar a HQs Turma da Mônica, foi possível primeiramente explorar a 

linguagem não verbal do texto, uma vez que a HQ não tinha linguagem verbal, em 

seguida, discutir a sequência narrativa das ilustrações, observar  as expressões 

fisionômicas dos personagens, fazer inferências e comentar sobre as principais 

características do gênero HQs: tipos de balões e onomatopeias.  Houve bastante 

participação da turma de um modo em geral. As perguntas em português ajudaram 

no desenvolvimento da compreensão e interpretação da HQs. Foi possível fazer 

uma leitura crítica do texto em relação à personagem Mônica sobre o 

relacionamento dela com seus colegas de turma. Nesta HQ trabalhamos  as 

onomatopeias; os alunos, então, relataram os conhecimentos prévios sobre essa 

característica. Foi uma oportunidade de desenvolver o senso de percepção sonora 

na fala e na escrita de maneira a construir um novo olhar utilizando a onomatopeia 

como recurso. Foi divertido explorar a ludicidade das onomatopeias com os alunos.  

Ainda nesta unidade, no que diz respeito aos balões, os alunos se empolgaram 

diante dos variados tipos de balões, disseram também quais já conheciam e 

acharam interessantes os que ainda não conheciam. As atividades sobre essas 

características das HQs foram desenvolvidas com sucesso.  

Para finalizar o projeto, chegou o momento da produção textual que, segundo 

o planejado,  aconteceria na informática onde baixaríamos um programa chamado 

"Hagaquê", mas devido a mudanças tecnológicas na instituição,  não foi possível  

realizar a referida atividade  de acordo com a proposta do Projeto Material Didático-

pedagógico.   Então, como não havia tempo hábil, a professora teve que recortar 

HQs e montar os quadros sequencialmente de diferentes Histórias em quadrinhos. 

Em seguida, foram distribuídos para as duplas de alunos vários tipos de HQs sem os 

textos; eles, então, teriam que elaborar os balões, as falas e em alguns casos, as 

onomatopeias. Assim que se depararam com os materiais se entusiasmaram e 

demonstraram bastante interesse em iniciar a produção textual. Primeiramente se 

organizaram em duplas e discutiram suas ideias referentes aos quadrinhos em 

português, depois começaram a escrever em inglês, em rascunho. Alguns alunos 

não tiveram muita dificuldade e logo conseguiram escrever a história. Foi possível 

perceber que as duplas que pegaram as HQs mais curtas logo concluíram a 

produção. Entretanto, aqueles que apresentaram mais dificuldades durante quase 

todo projeto, mesmo com HQs com poucos quadros,  ainda demonstraram bastante 



dificuldade na produção. Assim, foi necessária a intervenção da professora e até,  

em algumas vezes,  dos colegas.  

Um dos pontos que merece ressaltar com relação à produção textual é a 

respeito do uso da linguagem oral informal nos balões das HQs, considerando a 

dificuldade em alguns momentos  também, em partes pela professora,  em escrever 

a linguagem do cotidiano, distante muitas vezes, da língua formal que trabalhamos 

na nossa prática pedagógica, baseada e sistematizada através dos livros didáticos.  

Houve necessidade de recorrer a uma aluna recém chegada da Inglaterra do 7º ano 

de outra sala para auxiliar na construção de algumas frases e expressões mais 

usadas oralmente como por ex: "Nossa, que chato!", "É mesmo!". "Foi alto heim!". 

Os alunos utilizaram bastante a informalidade e a linguagem oral nos textos, uma 

vez que foi pedido que fizessem frases curtas e simples para não haver muita 

dificuldade. Outro ponto também que chamou a atenção foi quanto ao uso do 

dicionário, que os alunos demonstraram dificuldade em usá-lo em virtude do mesmo 

apresentar vários significados para uma mesma palavra. Vê-se a necessidade de 

trabalhar com mais frequência e dar esclarecimentos em relação ao uso do 

dicionário que, para os professores, é considerada uma atividade simples, mas, para 

alguns alunos, tal prática é mais difícil. Desse modo, trabalhar com tal recurso em 

sala de aula pode, em alguns casos, ajudá-los a desenvolver autonomia da leitura.  

Os textos foram corrigidos pela professora e, na medida ia sendo feita a 

intervenção, os alunos iam reestruturando e melhorando. Os mesmos foram 

expostos na Semana Cultural e da Família em Outubro do corrente ano.   

 

4. A visão dos alunos sobre a implementação didática 

 

Foi utilizado um questionário para analisar a percepção dos alunos sobre o 

trabalho realizado. Das cinco questões que compunham o questionário, foram 

analisadas apenas duas discursivas, quais sejam: "O que você achou do trabalho 

realizado sobre histórias em quadrinhos (HQs)? Justifique sua resposta" e "O que 

você aprendeu com esse trabalho?" 

Todos os alunos (total de vinte e quatro) da sala responderam ao 

questionário. 

Em relação à primeira pergunta analisada, a qual indaga a opinião sobre o 

trabalho com HQs, dos vinte e quatro alunos que responderam ao questionário, 



quinze deles emitiram opiniões positivas em relação ao trabalho realizado com a 

unidade didática. Tais opiniões foram expressas por adjetivos como: “legal”; 

“interessante”; “bom”, "desenvolvimento novo", dentre outros. Vale ressaltar ainda 

que, segundo as respostas dos alunos, eles expressaram que aprenderam com o 

trabalho desenvolvido. Tal aprendizagem, na visão deles, relaciona-se a questões  

referentes ao mundo das HQs, aos gibis e também da própria língua (como palavras 

novas).  

Seis alunos afirmaram não terem gostado do projeto ou porque não gostam 

da disciplina ou porque não gostam de uma atividade específica que é procurar no 

dicionário3. Diante desse dado, é possível perceber que quando o aluno não gosta 

da disciplina, não demonstra interesse em participar e em realizar as atividades 

propostas, muitas vezes, isso gera indisciplina e um desinteresse por qualquer 

atividade desenvolvida pela professora.  

Ainda quanto à opinião sobre o trabalho com a unidade didática, um aluno 

apresentou aspectos positivos e negativos, no qual o negativo também foi quanto ao 

uso do dicionário.  

Apesar das dificuldades encontradas em relação à leitura, a maioria dos 

alunos disse gostar muito de trabalhar com HQ. Acredito que seja pelo fato de  ser 

um gênero composto de textos curtos e apresentar imagens, interjeições, balões e 

onomatopeias, características estas que são atrativas. Tiveram a oportunidade de 

estudar de maneira mais sistematizada um gênero diferente do que normalmente 

estudam em sala.  De acordo com os resultados expostos, os alunos se envolveram 

e se sentiram motivados para trabalhar com o gênero HQ. 

Em relação à segunda pergunta, "O que você aprendeu com esse trabalho 

das HQs?", dos vinte e quatro alunos que responderam ao questionário, vinte e dois 

destacaram alguns aspectos relacionados à aprendizagem possibilitada com o 

trabalho desenvolvido com a unidade didática sobre HQs.  

Esses aspectos de aprendizagem envolvem questões da língua, ou na 

palavra deles "coisas em inglês" como também questões relacionadas ao gênero, 

como: a própria HQ e elementos específicos dela (onomatopeias e balões). Ainda, 

destacaram oportunidade de aprendizagem quando realizaram a leitura da HQ da 

                                                             
3
 Além do dicionário, trabalhei com as estratégias de leituras de previsão, de associação e de 

inferências; o uso de dicionário foi com mais intensidade na produção de texto no qual os alunos 

precisaram usar de maneira mais sistemática. 



turma do Peanuts, quando leram em inglês sobre Charlie Brown e quando fizeram a 

produção textual.  

Em relação aos outros dois alunos, a respeito da questão de aprendizagem, 

um relatou que teve dificuldades em ler os quadrinhos e o outro que não prestou 

atenção. Esses alunos foram um dos que demonstraram muita defasagem de 

conteúdo, fato  que muitas vezes impede o aluno de demonstrar  interesse para ler e  

participar da aula.  

De um modo geral, percebemos que, quanto menor for o domínio da língua 

alvo, mais dificuldade o professor terá de fazer a transposição didática, 

principalmente no que se refere aos aspectos linguístico-discursivos. Uma 

alternativa, neste caso,  seria o professor  trabalhar com textos curtos e  acessíveis 

e, gradativamente aumentar o nível  leitura e extensão  dos textos.   

Podemos notar que os resultados, de um modo em geral, foram positivos em 

relação ao que consideram a aprendizagem, pois eles relataram conseguir aprender 

a língua, o gênero e seus elementos constitutivos.  

Frente à apresentação e discussão dos dados, pudemos observar 

envolvimento, motivação, aprendizagem e dificuldades por parte dos alunos com o 

trabalho desenvolvido. Entende-se, dessa forma, que o uso do gênero HQ no 7º ano 

propiciou um bom crescimento para turma de um modo em geral. Uma ressalva a 

ser feita seria que, se fosse para utilizar o projeto novamente,  faríamos algumas 

alterações, como, por exemplo,  a HQ  "Observando as nuvens" apresentou um nível 

muito elevado para o 7º ano -  essa HQ precisa ser adaptada para ser novamente 

proposta a essa série.   

Em seguida dessas discussões apresentadas, tecemos, na próxima seção, as 

considerações finais.  

   

5. Considerações finais  

  

O propósito deste artigo foi descrever, sistematizar e analisar as ações 

desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), durante os 

anos 2013 - 2014. O trabalho desenvolvido teve como objetivo proporcionar aos 

alunos o contato com o gênero HQs, por meio de uma sequência didática (DOLZ, 

NOVERRAZ; SCHNEWLY, 2004), para desenvolver habilidades de leitura e escrita 

de forma mais envolvente.   



Observou-se que com o trabalho com HQs, os alunos, em geral, reagem 

positivamente e a aula torna-se mais dinâmica e interativa e, ainda, os mesmos  não 

se cansam facilmente, pois os quadrinhos têm uma forma própria de contar que lhes 

é peculiar. Em relação a essa característica, Vergueiro (2011) explica que, nos 

quadrinhos, parte da narrativa é passada graficamente, enquanto o restante o leitor 

consegue imaginar e criar. Isso, segundo o autor, é motivo do fascínio.   

Constatamos, então, que os gêneros textuais podem ser uma das propostas 

teórico-metodológicas para ser usada no ensino de línguas, ou de qualquer outra 

área do conhecimento. Tal proposta pode ser encaminhada por meio da elaboração 

de uma sequência didática. As atividades assim organizadas orientam o trabalho do 

professor e favorecem a compreensão para o aluno se situar sobre o que ele está 

fazendo, o porquê e para que. 

 As reflexões, então, apontaram que o ensino de língua inglesa com o uso do 

gênero HQs é pertinente a qualquer série desde que o professor saiba selecionar o 

texto de acordo com a realidade da turma. É um gênero bastante significativo, aguça 

a curiosidade e estimula os alunos à leitura.  

Para finalizar, vale destacar que experiência no programa PDE nos 

proporcionou a ação de elaborar o projeto de intervenção e de construir o material 

didático e, numa etapa posterior, a realização da implementação do referido 

material. Durante a construção dos projetos foi possível analisar diversos problemas 

encontrados em sala de aula, tais como: dificuldades relacionadas com leitura e 

aquisição de vocabulário, alunos desmotivados, carência de recursos didáticos e 

tecnológicos, mas também  nos possibilitou estudar, analisar e buscar  possíveis 

soluções para alcançar resultados positivos em relação aos problemas 

apresentados. Participar desse projeto nos possibilitou a oportunidade de repensar 

nossa prática pedagógica em relação ao ensino de Língua Inglesa, de aprimorar 

nossas aulas e, sobretudo, de encontrar caminhos para contribuir com a formação 

de um aluno mais ativo e participativo. 
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