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Resumo 

 

Fundamentamos nosso material didático na 
proposta sugerida pelas Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica para o ensino de Línguas 
Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná (DCE) 
(2008) com base em gêneros textuais. Além disso, 
ancoramos nosso trabalho na perspectiva 
sociointeracionista de linguagem oriunda do 
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 
(BRONCKART, 1999/2007), no ensino de gêneros e 
nas capacidades de linguagem, (SCHNEUWLY; 
DOLZ, 2004; MACHADO; CRISTOVÃO, 2006; 
CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009; CRISTOVÃO; 
STUTZ, 2011), bem como em uma abordagem de 
sistematização de aulas, considerando-se os 
seguintes tipos de atividades: Pre-activity, While-
Activity e Post-Activity (UNDERWOOD, 1989, 1990; 
OXFORD, 1990). Quanto aos aspectos 
metodológicos, utilizaremos os seguintes 
instrumentos para a coleta de dados: questionários 
aplicados aos alunos, atividades dos alunos e 
diários de aula pela professora pesquisadora. 
Dentre as práticas discursivas, optamos por 
trabalhar a compreensão de textos com foco no 
gênero textual história em quadrinhos (HQs),em 
uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, por 
se tratar de um  gênero difundido entre os jovens, 
contribuindo para uma maior compreensão do papel 
da Língua Inglesa e sua função social pelo 
reconhecimento das características dasHQs a partir 
das capacidades de linguagem, no sentido de 
formar o cidadão crítico capaz de agir no mundo 
para transformá-lo. 
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APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

A partir de nossas experiências de ensino de Língua Inglesa, constatamos 

uma falta de percepção por parte dos alunos de que a língua não é somente 

estrutura ou um código a ser decifrado e que há outros aspectos relevantes a serem 

estudados e aprendidos como, por exemplo, a função social do gênero a ser 

estudado.  Com isso, as dificuldades de compreensão do uso da Língua Inglesa e de 

sua função social podem ser evidenciadas em seu processo de ensino e 

aprendizagem. Além disso, a partir de nossa participação no processo de formação 

continuada no Programa de Desenvolvimento Educacional, o PDE, temos 

constatado a necessidade de aprofundarmos a importância da utilização de gêneros 

textuais e de sua aplicabilidade no ensino de língua inglesa, uma vez que trata-se de 

uma abordagem de ensino orientada por um dos documentos que prescrevem o 

trabalho do professor de línguas estrangeiras no Estado do Paraná, as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Básica em relação ao ensino de língua estrangeira 

moderna (2008), e que visa a “formar sujeitos agentes do mundo e no mundo, 

agentes que irão transformar o mundo”, pois, conforme defende Abreu-Tardelli 

(2007, p.2), o ensino de línguas com base em gêneros textuais não é apenas 

ensinar a se comunicar, mas compreender a função social dos gêneros estudados e 

suas relações com a situação de comunicação e o contexto de produção em que tais 

gêneros estão inseridos.  

Por essas razões, pensamos em uma proposta de intervenção que possa 

contribuir para o desenvolvimento de um aluno crítico, agente no mundo e, portanto, 

transformador, por meio de uma maior compreensão do uso da Língua Inglesa e de 

sua função social, considerando-se os gêneros textuais como instrumentos para agir 

no mundo. Para tanto, elencamos o gênero textual história em quadrinhos (HQs) 

como uma ferramenta e instrumento para o processo de ensino e aprendizagem de 

Língua Inglesa no Ensino Fundamental. 

A seleção deste gênero textual ocorreu pelo fato de se tratar de um gênero 

difundido entre os jovens que pode servir de instrumento para a aprendizagem da 

Língua Inglesa, bem como contribuir para consolidar a autonomia leitora. Além 

disso, este instrumento oferece os recursos da linguagem verbal e não verbal e suas 

relações como aspectos fundamentais à compreensão do gênero textual em foco. 
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Buscamos, com isso, proporcionar práticas de compreensão textual significativas por 

meio das capacidades de linguagem, a saber, capacidade de ação, discursiva e 

linguístico-discursiva. Consideramos a importância de se trabalhar gêneros textuais 

centrais e periféricos para que o aluno possa compreender melhoras diversas 

situações comunicativas em que os gêneros se inserem e suas possíveis relações. 

Em relação às práticas discursivas, focamos na compreensão de textos por 

meio do gênero textual história em quadrinhos em uma turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental. Trabalho este fundamentado na perspectiva sociointeracionista de 

linguagem oriunda do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 

1999/2007), no ensino de gêneros e nas capacidades de linguagem, (SCHNEUWLY 

E DOLZ, 2004; MACHADO E CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009) 

e em uma abordagem de ensino baseada em três momentos, considerando-se os 

seguintes tipos de atividades: Pre-activity, While-Activity e Post-Activity 

(UNDERWOOD, 1989, 1990; OXFORD, 1990). 

Assim, como um objetivo mais amplo, buscamos contribuir para uma 

formação crítica e transformadora do aluno de Língua Inglesa pelo trabalho com a 

linguagem como prática social no sentido de criar condições para o desenvolvimento 

humano e social do aluno. A partir deste objetivo, nossos objetivos específicos são 

os seguintes: 

 Criar condições para a compreensão do gênero História em Quadrinhos no 

sentido de se entender a situação de comunicação em que se inserem; 

  Desenvolver a compreensão das capacidades de linguagem como 

elementos constitutivos do gênero a ser estudado na compreensão textual do 

gênero História em Quadrinhos, bem como da sua função social; 

 Identificar em que aspectos o trabalho com as HQs possibilitam o ensino e 

a aprendizagem da Língua Inglesa como prática social para o 

desenvolvimento do aluno; 

 Reconhecer outros gêneros textuais que podem ser considerados 

periféricos e que tenham relações com o gênero História em Quadrinhos para 

contribuir na identificação de suas semelhanças e diferenças, bem como sua 

função social. 

 

1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
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Na perspectiva do ISD, reconhecemos a importância de se ensinar línguas 

considerando-se os gêneros textuais, pois o indivíduo age num grupo social por 

meio de textos, que, por sua vez, se organizam em gêneros. Conforme Bronckart 

(1999/2007, p.35) explica, a atividade humana é mediatizada pela linguagem e se 

organiza em discursos ou em textos. E estes textos “diversificam em gêneros”.  

Segundo o autor, isto explica a importância da inserção do adjetivo “discursivo” à 

expressão interacionismo social, proposto por Vygotski em um momento anterior. 

Além disso, ao discutir o papel dos textos, o autor (1999/2007, p.72), defende 

que “os textos são produtos da atividade humana e, como tais, estão articulados às 

necessidades, aos interesses e às condições de funcionamento das formações 

sociais no seio das quais são produzidos.”  

Quanto ao ensino de línguas com base em gêneros textuais, pautamos nossa 

proposta de trabalho nos estudos de Schneuwly e Dolz (2004) ao proporem um 

ensino de línguas envolvendo as capacidades de linguagem tanto para a 

compreensão como para a produção textual.Pois, de acordo com os autores, é 

fundamental que o aluno aprenda a identificar as características e as finalidades dos 

gêneros textuais ao compreender e produzir textos, e não apenas decifrar palavras 

ou identificar algumas informações de um texto. 

No que diz respeito a estas capacidades, Cristovão (2007, p.12) explica que 

são um “conjunto de operações que permitem a realização de uma determinada 

ação de linguagem, um instrumento para mobilizar os conhecimentos que temos e 

operacionalizar a aprendizagem”. Dolz e Schneuwly (1998) categorizam tais 

capacidades como sendo: capacidades de ação, capacidades discursivas e 

capacidades linguístico-discursivas, consideradas pelos autores como 

indissociáveis. No entanto, os autores as dividem apenas com o propósito de facilitar 

a compreensão de cada operação.  

Sendo assim, as capacidades de ação abrangem o contexto em que a 

situação ocorre. Segundo Cristovão (2009, p. 321), refere-se às “representações do 

ambiente físico, do estatuto social dos participantes e do lugar social onde se passa 

a interação”. Ou seja, para reconhecermos a situação de comunicação em que o 

texto foi produzido, conforme explica Abreu-Tardelli (2007, p.4), é preciso analisar os 

seguintes aspectos: “quem produziu, para quem, com que objetivo, onde o texto foi 

produzido, onde e do que trata”.  
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As capacidades discursivas referem-se à organização textual e à progressão 

textual, isto é, à organização textual, considerando-se o tipo de informação que 

aparece no texto, à constituição do início do texto, seu desenvolvimento e como é 

finalizado, bem como ao emprego de conectivos ou operadores argumentativos que 

contribuirão para determinar o raciocínio lógico do texto.  

As capacidades linguístico-discursivas são constituídas pelo processo de 

textualização, em que o indivíduo desempenha operações, tais como (CRISTOVÃO, 

2007, p.13): “as operações de textualização (conexão, coesão nominal e verbal), os 

mecanismos enunciativos de gerenciamento de vozes e modalização, a construção 

de enunciados, oração e período, e, por fim, a escolha de itens lexicais”, e também 

referências pronominais.  

Além destas três capacidades de linguagem apresentadas pelos autores, com 

o objetivo de explicitar as relações entre a linguagem e os aspectos mais amplos em 

relação à atividade geral, Cristovão e Stutz (2011 apud LANFERDINI, 2011, p.3), 

propõem a inclusão de uma quarta capacidade de linguagem, denominada de 

capacidade de significação. De acordo com Lanferdini (2011, p.3), com base nas 

autoras, esta capacidade de linguagem: 

 

[...] possibilitam ao indivíduo construir sentido mediante 
representações e/ou conhecimentos sobre práticas sociais (contexto 
ideológico, histórico, sócio-cultural, econômico, etc) que envolvem 
esferas de atividade, atividades praxiológicas em interação com 
conteúdos temáticos de diferentes experiências humanas e suas 
relações com atividades de linguagem. (CRISTOVÃO; STUTZ 2011, 
no prelo).(LANFERDINI, 2011, p.3) 

 

As pesquisas centradas no ensino-aprendizagem por meio de gêneros 

textuais abrangem tanto o campo da didática da língua materna (SCHNEUWLY; 

DOLZ, 2009; MACHADO, 2005), quanto o campo da didática de línguas estrangeiras 

(LOUSADA, 2010; CRISTOVÃO, 2009, 2010). 

Segundo Schneuwly e Dolz (2004, p.71), o gênero pode ser “utilizado como 

meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mais 

particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos” e, a 

nosso ver, este trabalho pode ser feito por meio de uma reflexão crítica acerca do 

conteúdo ensinado. Assim, os gêneros textuais, considerados instrumentos e (mega) 

instrumentos para agir em situações de linguagem, de acordo com os autores (2004, 
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p.52), podem oferecer ao aluno a ampliação das suas capacidades individuais a fim 

de agir no mundo e transformá-lo. 

Assim, o ensino de línguas com base em gêneros textuais, orientado ao 

desenvolvimento de capacidades de linguagem é legitimado por Schneuwly e Dolz 

(2004).  

Em relação ao gênero História em Quadrinhos (HQs), optamos em trabalhar 

com tal gênero em função da relevância de temáticas variadas e cotidianas, o que 

pode contribuir para que o aluno se reconheça no personagem, ao verificar 

situações semelhantes à sua vida, podendo compreender a sua realidade social de 

um modo mais ativo e crítico (MATTAR, 2010). A partir deste trabalho, o aluno pode 

desenvolver um engajamento discursivo pelos contextos e valores culturais que se 

apresentam nas HQs. Além disso, há uma familiarização deste gênero em língua 

materna, o que pode facilitar a transposição didática para a língua inglesa (MATTAR, 

2010). E, ainda, pautamos nosso trabalho nos estudos de Silva (2013), por meio dos 

quais desenvolveu análises de duas sequências didáticas, uma destas tendo foco na 

história em quadrinhos. Assim, a autora (2013, p.161) ressalta que  

 

De acordo com o que consta no PCNLP, “a utilização de textos em 
quadrinhos constitui instrumental eficiente para auxiliar as crianças 
na organização sequencial dos fatos, na percepção de que a história 
precisa ter um princípio, um desenvolvimento e um final” (BRASIL, 

1997).(SILVA, 2013, p.161) 
 
 

Em relação documento das Diretrizes Curriculares para o ensino de línguas 

estrangeiras (DCE) (PARANÁ, 2008, p.75), ao tratar dos conteúdos básicos da 

disciplina de língua estrangeira moderna como conhecimentos fundamentais para 

cada série da etapa final, do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, bem como 

ao explicitar a questão da seleção de conteúdos específicos e a importância de se 

ter claro o objetivo de ensino do gênero textual selecionado, o documento orienta o 

professor que 

 
Para selecionar os conteúdos específicos, é fundamental considerar 
o objetivo de ensino e o gênero escolhido. Como exemplo: ora a 
história em quadrinhos será levada para a sala de aula a fim de 
discutir o conteúdo temático, a sua composição e suas marcas 
lingüísticas; ora aparecerá em outra série para um trabalho de 
intertextualidade; ora para fruição, ou seja, dependerá da intenção, 
do objetivo que se tem com esse gênero. (PARANÁ, 2008, p.76) 
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Além disso, o documento (2008, p.76) orienta o trabalho do professor, 

apontando que “importa menos a quantidade de gêneros trabalhados e mais a 

qualidade do trabalho pedagógico com aqueles selecionados pelo professor”. Isto 

não significa que o professor deve trabalhar dois ou três bimestres somente com um 

gênero textual, no entanto, a realidade de aprendizagem e de desenvolvimento dos 

alunos deve ser respeitada a fim de se cumprir o objetivo de ensino com 

determinado gênero textual. Por isso, o professor deve elaborar uma sequência 

lógica de atividades a serem trabalhadas de modo que o processo não seja moroso. 

No que diz respeito às características constitutivas deste gênero, 

primeiramente, o gênero história em quadrinhos provém da esfera social de 

circulação literária/artística, segundo as DCE (2008). Quanto às outras 

características deste gênero, Silva (2013, p.162), com base em Vergueiro (2009), 

esclarece que a HQ é constituída por dois códigos considerados complementares no 

processo de criação de sentido por abordar  

 

recursos verbais e linguísticos como o discurso direto marcado pelo 
uso dos balões, a onomatopeia, expressões populares ou gírias, uma 
sequência lógica de acontecimentos. Aborda também recursos não 
verbais que complementam ou contribuem com a construção de 
sentido das verbalizações como, por exemplo, o uso dos balões 
marcando o discurso direto ou o pensamento dos personagens, os 
gestos faciais e corporais dos personagens, identificadas por meio 
dos desenhos e imagens, que favorecem a compreensão de suas 
ações; as marcas em caixa alta representando a fala em voz alta ou 
um grito de um personagem, o uso dos quadrinhos indicando a 

sequência ou a ordem lógica da história, etc. (SILVA, 2013, p.162) 
 

 

Com isso, levando em conta a linguagem verbal e a linguagem não verbal, 

considerando-se a questão do signo ideológico. No que se refere a este aspecto, 

Bakhtin (1992, p. 33) esclarece que:  

 

[...] cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da 
realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Todo 
fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação 
material, seja como som, como massa física, como cor, como 

movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Bakhtin (1992b, 
p. 33) 
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Além disso, devido às especificidades culturais de cada povo percebemos 

que os países não usam as onomatopeias da mesma forma, segundo explicitado por 

Vergueiro (2010), que são uma das características constitutivas do gênero textual 

história em quadrinhos. As onomatopéias não são de uso exclusivo dos quadrinhos, 

uma vez que também podem ser usadas em outros gêneros discursivos. Um 

exemplo disso é o fato de que alguns autores e editores do Brasil costumam usar 

onomatopeias em inglês nas HQs com “[...] apreensão de uma cultura e psicologia 

alienígenas, com diversas consequências para os leitores” (VERGUEIRO, 2010, p. 

63). Com relação às metáforas visuais, como outro elemento constitutivo das HQs, 

Vergueiro (2010, p.221) explica “que as metáforas visuais podem auxiliar 

significativamente na abrangência da linguagem verbal no decorrer da leitura”.  

E ainda, Ramos e Feba (2011) salientam que, para a leitura das HQs, não 

somente a compreensão e interação da linguagem verbal e não-verbal são 

relevantes, mas também a compreensão de cada quadro em particular 

simultaneamente com a união de todos os quadros presentes nas histórias, 

vinculados aos signos visuais e linguísticos. Além disso, conforme Vergueiro (2010, 

p.35) ressalta, o quadrinho ou vinheta, 

[...] constitui a representação, por meio de uma imagem fixa, de um 
instante específico ou de uma sequência interligada de instantes, que 
são essenciais para a compreensão de uma determinada ação ou 
acontecimento. Isso que dizer, portanto, que um quadrinho se 
diferencia de uma fotografia, que capta apenas um instante, um 
átimo de segundo em que o diafragma da máquina fotográfica ficou 
aberto. Assim, dentro de um mesmo quadrinho podem estar 
expressos vários momentos, que, vistos em conjunto, dão a ideia de 
uma ação específica (VERGUEIRO, 2010, p. 35).   

 

Um outro aspecto a ser observado, é o que Mattar (2010, p. 48) explica, que 

embora use os termos “tiras em quadrinhos”, este gênero textual pode apresentar 

sequência narrativo-dialogal em formato de quadrinhos, em que as falas são representadas em 

balões. 

  Além dos elementos constitutivos das HQs, mencionadas anteriormente, as 

linhas que contornam cada quadro podem representar o significado expresso pelas 

informações contidas nas HQs. Nesse sentido, Vergueiro (2010) esclarece que, para 

expressar a ação real em que os personagens estão atuando, utiliza linhas 
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contínuas, ao passo que, para uma ação ocorrida no passado ou ainda no plano da 

fantasia, utiliza linhas pontilhadas. No entanto, podemos nos deparar com autores 

que preferem abster-se do uso da linha que marca os quadrinhos.  

Enfim, ao internalizar uma língua, seja pelos recursos da linguagem verbal ou 

não verbal, internalizamos a cultura de um povo e, ao desenvolvermos um ensino de 

línguas com base em gêneros textuais, contribuímos para que os alunos 

reconheçam as características de cada gênero textual, entendendo porque, quando 

e como utilizá-lo de acordo com as diferentes situações de comunicação, suas 

finalidades e o contexto de produção no qual cada gênero se insere. Pois, 

corroboramos o que Cristovão (2007, p.3) defende ao explicitar que 

 

“[...] o domínio dos gêneros se constitui como instrumentos que 
possibilita aos agentes produtores e leitores uma melhor relação com 
os textos, pois ao compreender como utilizar um texto pertencente a 
um determinado gênero, pressupõe-se que esses agentes poderão 
também transferir conhecimentos e agir com a linguagem de forma 
mais eficaz, mesmo diante de textos pertencentes a gêneros até 
então desconhecidos”.  (CRISTOVÃO, 2007, p.3) 
 

 

Em outras palavras, o ensino de línguas com base em gêneros é fundamental 

à aprendizagem e ao desenvolvimento do aprendiz de língua inglesa no sentido de 

contribuir para sua formação humana e social enquanto agente transformador. 

 

 

2 UNIDADE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

Esta unidade didática será desenvolvida em uma turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz – EFM e P 

no Município de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no período que corresponde ao 

primeiro semestre do ano letivo de 2015, totalizando uma carga horária de 32 horas.  

Em relação ao plano organizacional das atividades propostas neste trabalho, 

seguimos uma divisão de três etapas: uma pre-activity –  preparação ao assunto a 

ser estudado; uma while-activity, compreensão textual mais aprofundada; e, uma 

etapa final, uma post-activity, para discussão crítica sobre o assunto estudado; 



10 
 

sistematizadas de acordo com três momentos: pre-reading activity, while-reading 

activity e post-reading activity(UNDERWOOD, 1989, 1990; OXFORD, 1990), 

conforme a explicitação abaixo: 

1) Pre-activity: neste momento, o professor pode trabalhar questões para discussão ou 

vocabulário prévio sobre o conhecimento cotidiano do aluno em relação ao conteúdo 

a ser estudado. O professor pode elaborar algumas questões em Língua Inglesa 

para que o aluno tenha o contato com a língua estrangeira, no entanto, a discussão 

pode ser feita em língua materna. Conforme as práticas discursivas trabalhadas, 

podemos denominar esta fase de Pre-Reading Activity, por exemplo, se o objetivo for 

o de trabalhar atividades de compreensão textual. O mesmo pode ocorrer com as 

outras práticas discursivas como é o caso do  writing, listening e speaking. Esta 

primeira atividade da aula pode durar de 5 a 10 minutos; 

2) While-Activity: neste momento, atividades de compreensão oral ou textual são 

elaboradas para o desenvolvimento das capacidades de ação, discursivas e 

linguístico-discursivas. Tais atividades podem duram um tempo maior da aula, em 

torno de 20 a 25 minutos, pois constituem o momento principal da aula. Como na 

fase de Pre-Reading Activity, se o objetivo for o de trabalhar atividades de 

compreensão oral, podemos denominar esta fase de While-Reading Activity ou 

somente Reading Activity e assim por diante; 

3) Post-Activity: Neste momento final, atividades semelhantes às do Pre-Reading 

podem ser elaboradas. Uma das possibilidades é trabalhar tais atividades por meio 

de discussão na língua materna, fornecendo questões em Língua Inglesa, no sentido 

de se obter opiniões críticas sobre o conteúdo estudado. Assim como na Pre-Activity, 

esta atividade pode durar de 5 a 10 minutos. 

 

Assim, trabalharemos diferentes atividades de compreensão textual no 

sentido de oferecer condições de aprendizagem e desenvolvimento aos alunos, 

contribuindo para que os próprios alunos possam reconhecer e superar as próprias 

necessidades e dificuldades de aprendizagem.  Para isso, primeiramente, 

aplicaremos um questionário inicial; uma atividade inicial de compreensão de texto, 

considerada como uma avaliação diagnóstica com o objetivo de identificar o que o 

aluno já sabe em relação à compreensão de texto de acordo com as três etapas 

explicitadas anteriormente, considerando-se as capacidades de linguagem 

defendidas pelo ensino de gêneros textuais, assim como também serão 

desenvolvidas as atividades subsequentes; uma atividade final de compreensão de 
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textos para estudo comparativo com a atividade inicial de compreensão textual 

acerca do processo de ensino e aprendizagem pelo material didático proposto; e, um 

questionário final também para estudo comparativo com o questionário inicial. Além 

disso, serão utilizados diários de aula pela professora pesquisadora, registrando as 

ações do trabalho realizado, os tipos de interação ocorridos nas aulas, além dos 

aspectos positivos e negativos deste trabalho, que poderão servir como 

instrumentos de investigação sobre o próprio processo de desenvolvimento do 

professor, contribuindo também para a sua (re)organização do trabalho. Com isso, 

por pensarmos que uma unidade didática, a partir de uma proposta como essa, pode 

contribuir para a reorganização do trabalho do professor, bem como para o processo 

de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa é que optamos por este formato de 

material didático. 

Cada módulo poderá ser constituído de 3 ou 4 aulas, conforme a necessidade 

e a realidade do professor e da turma em que as atividades serão desenvolvidas. 

Durante a realização das aulas nos módulos, serão aplicadas algumas 

atividades avaliativas semelhantes às atividades propostas neste material, bem 

como algumas das atividades deste material poderão ter um papel avaliativo como 

parte de uma avaliação contínua a fim de se concretizar as notas bimestrais. 

Enfim, nosso trabalho constitui-se pela seguinte sistematização: 

1) Questionário inicial acerca da identificação dos conhecimentos prévios dos 

alunos em relação aos elementos que geralmente aparece em uma história em 

quadrinhos; se o aluno considera importante ler histórias em quadrinhos e por quê; 

se costuma ler histórias em quadrinhos e histórias em quadrinhos em Língua 

Inglesa, justificando sua resposta; e, se o aluno se identifica com algumas histórias 

em quadrinhos que lê ou com os personagens, justificando seus argumentos. 

2) Atividade inicial diagnóstica – identificação do nível de compreensão textual 

dos alunos, bem como de suas dificuldades e necessidades em relação às 

capacidades de linguagem. Esta atividade poderá ser aplicada em 1 ou 2 aulas por 

se tratar de uma avaliação.   

3) Após identificar as dificuldades e necessidades de compreensão textual 

dos alunos pela atividade inicial, desenvolveremos aulas constituídas de vários 

textos do gênero central e/ou de gêneros periféricos com o intuito de contribuir para 

a solução ou a amenização das dificuldades e necessidades de aprendizagem dos 

alunos. 
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4) Uma atividade final de compreensão textual será aplicada para identificar 

em que aspectos o aluno obteve desenvolvimento em termos de capacidades de 

linguagem e de reconhecimento das características do gênero história em 

quadrinhos. Esta atividade também poderá ser aplicada em 1 ou 2 aulas por se 

tratar de uma avaliação. 

5) Por fim,  aplicaremos um questionário final com a finalidade de comparar 

os resultados obtidos com os dados iniciais no sentido de identificarmos as 

contribuições desta proposta de trabalho, em relação aos elementos que geralmente 

aparece em uma história em quadrinhos, e, se este trabalho ajudou a compreender 

melhor outras coisas para a vida do aluno, e, se for o caso, em que o aluno acredita 

que este trabalho o ajudou, ou seja, as possíveis contribuições deste trabalho para a 

vida do aluno para melhor sistematizarmos os resultados finais deste trabalho. 

No que diz respeito ao item 3, sobre as aulas constituídas de atividades de 

compreensão textual apresentando vários textos do gênero central e/ou de gêneros 

periféricos, temos as seguintes unidades: 

Unidade 1 – as aulas serão constituídas por atividades de compreensão 

textual com uma introdução sobre o gênero textual HQ, apresentando os objetivos 

da unidade, definições e características de uma comic strip, bem como uma 

contextualização sobre a origem das comic strips. 

Unidade 2 - as aulas serão constituídas por atividades de compreensão 

textual com o tema Comics and Cartoons - Part II. 

Unidade 3 - as aulas serão constituídas por atividades de compreensão 

textual com o tema Comics and Cartoons - Part III. 

A seguir, apresentaremos a produção da unidade didática. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.1 SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIAL ACTIVITY 

 

 
Responda a estas perguntas antes de estudarmos a unidade: 
1. Quais elementos geralmente aparece em uma história em 

quadrinhos?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2. Você acha importante ler histórias em quadrinhos? Por quê?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3. Você costuma ler histórias em quadrinhos? E histórias em 
quadrinhos em Língua Inglesa? Por quê? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4. Você se identifica com algumas histórias em quadrinhos que lê ou 
com os personagens? Por quê? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Picture 2 
Picture 3 

Answer some questions about what you are going to study. 
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Look at what the teacher says to you about comic strips! 

 

1 - Discuss the questions with your teacher and friends. 
1. What is the definition of comics? 
2. What can we see in comics? 
3. Where can we find comics? 
4. Do you know the difference between comics and comic strips/editorial/political 

cartoons?  
5. Have you ever read any comic books? Why? 
6. When you read a comic book do you pay attention to the verbal language or to the 

non verbal language? Why? 
7. What do you think about the non verbal language, do you understand it? Why? 
8. Where can we find a genre like that? 

(    ) television               (    ) radio   (    ) newspaper 
(    ) comic books   (    ) magazines  (    ) magazines 

            (    ) outdoor    (    ) folder   (    ) books 

Para ser um bom leitor, é preciso saber 

analisar as linguagens verbal e não- verbal 

que aparecem no texto, as intenções do 

autor, entre outros. 

 

Os objetivos deste material didático são os seguintes: 
1. Reconhecer o gênero história em quadrinhos (HQs) e as suas 

características, a partir das capacidades de linguagem (ação, 
discursiva, linguístico-discursiva e de significação); 

2. Identificar as situações comunicativas em que o gênero pode ser 
utilizado; 

3. Compreender textos dos gêneros selecionados para esta unidade  
por meio de um trabalho com o letramento crítico e/ou leitura 
crítica; 

4. Discutir a temática apresentada nos gêneros selecionados. 

Neste material didático, nós leremos alguns gêneros 

textuais divertidos, mas eles também poderão nos 

ajudar a pensar sobre diferentes temas do nosso 

cotidiano. Esses gêneros textuais são  as histórias 

em quadrinhos (HQs), denominados em Inglês de 

comics, comic strip ou editorial ou political 

cartoons. 
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2 - Read the information in the box and discuss its content with your friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMIC BOOK   X  COMIC STRIPi 

A comic book is an extension of the comic strip. Instead of delivering the story 
three or four panels at a time, the comic book delivers the story through several 
pages of panes. This opens the door to an entire universe of narrative techniques. 
Although dismissed for decades as strictly juvenile entertainment, comic books are 
being more widely recognized for their sophisticated storytelling qualities. 

http://www.netplaces.com/cartooning/comic-books/  

 
Comic strip - a brief sequence of drawings, usually with characters drawn only 
sketchily, as in a cartoon, with dialog written in "balloons" over a character's head, 
and depicting a fictional and usually comical incident; -- also called a cartoon. Each 
comic strip contains typically from four to six panels arranged horizontally, but widely 
varying arrangements are published. In modern newspapers, weekly comic strips 
are in color, and daily strips are usually in black and white. In some, the story 
depicted may be serialized and continuous, carried over from day to day or week to 
week.  

Adapted from http://onlinedictionary.datasegment.com/word/comic+strip 

 

 

 

DID YOU KNOW...? 
"[...] histórias narrativas que são contadas sequencialmente, independente da quantidade de 
quadrinhos." (MATTAR, 2010, p.45) 
 

HQs são "narrativas longas e completas ou em continuidade serial com características e contexto 
de produção própria" e "abarcam diversos gêneros narrativos". (MATTAR, 2010, p.46) 
 

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN COMICS AND COMIC STRIP? 
 

"Ramos (2007) considera as tiras (quer seja em quadrinhos, cômicas, de humor ou 
somente tiras) uma narrativa com desfecho inesperado, que leva ao humor, utilizando-se de 
recursos verbais e não-verbais dentro de uma linguagem própria, a dos quadrinhos, ou seja, balão, 
requadros, pictogramas, etc. O tipo textual narrativo é o predominante e tem nos diálogos um de 
seus elementos constituintes apresentando começo, meio e fim." (MATTAR, 2010, p.49) 

 
 "Tiras em Quadrinhos são histórias contadas em uma seqüência narrativo-dialogal em formato de 
quadrinhos, em que as falas são representadas em balões. Conjugando textos curtos e divertidos 
com imagens (coloridas ou não) têm a intenção de fazer críticas, denunciar atuações ou 
comportamentos de elementos da sociedade, e também de produzir humor através da sátira e 
ironia. As tiras têm como suporte o jornal." (MATTAR, 2010, p.172) 
 

A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to 
display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons 
and captions. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip
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3 - Tick (√) what you are able to do in English and what you need to improve.ii 

OBJECTIVES/CHARACTERISTICS OF COMIC STRIPS EVALUATING EVALUATING 

I am able to ... Am I ok? Do I need to 
improve it? 

... recognize and read comic strips..   

… identify the characteristics of comic strips.   

… recognize the different kind of balloons and their use.   

… read the implicit in comic strips.   

…recognize and use onomatopoeias.     

… evaluate my own progress.   

 

4 - Discuss about these questions with your teachers and friends. 

1. Do you know this character Garfield? 
2. What can you guess about Garfield's personality? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARACTERISTICS OF COMIC STRIPS - FOR EVALUATION AND REFLECTION 



17 
 

 

1 - Read the text and do some activities about it. 

Text available at: http://verdadeabsoluta.net/wp-
content/uploads/garfield/index.php?ano=1997&mes=1, published on January 12th,1997; 
Access on December 10th, 2014, at 3 p.m. 
 

Understanding some contextual elements: 
1) What is the comic strip about? It is about... 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2) What is the objective of this comic strip? It is to... 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3) Where can we find a text like this? 
(    ) books   (     ) magazines    (      ) newspapers   (     ) blogs   (     ) different sites 
Others:__________________________ 
 
4) What are the possible readers of a comic strip like that? 
(   ) children  (   ) adolescents, young people, teenagers  (    ) adults   (     ) old people 
(    ) teachers   (     ) students     (     ) hairdressers    (     ) doctors   (    ) sweethearts 
 
5) Circle the words you know in the text. 
 
Understanding the text in a better way: 
1) What do you think about Arlene? Describe her personality, according to the text. 
___________________________________________________________________ 
 
2) What does the comic strip reveal about the relationship between the couple of 
cats? 
___________________________________________________________________ 
 
3) What kind of reaction Garfield expected from Arlene? He expected that... 
 
(   ) she would be afraid of him. 
(   ) she wouldn't say anything. 
(   ) she would love him.    
 
4) What does the sentence "I'm sure you have to run..." indicate? Why? 
___________________________________________________________________ 
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5) And what is Arlene's conclusion about him? She uses a word to describe him, 
what is it? ___________________________________________________________ 
 
5) Where does the comic strip take place?  
(   ) In a house.   (   ) At the cinema.  (    ) At street. 
(   ) At school.   (   ) On the sidewalk. 
 
6) What do the balloons represent? Thoughts or oral expressions? Justify your 
answer. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Understanding the textual organization and some linguistic aspects: 
1) What actions can we see in the sequence of the story?  

First: ___________________________ 
Second: ________________________ 
Third: __________________________ 

Fourth: ____________________________ 
Fifth:______________________________ 
 

 
2) As the verbs can be the central part for understanding some linguistic aspects, 
identify the verbs that appear in the text and write them here. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

VERBAL TENSES 
Available at: http://www.english-grammar-revolution.com/verb-tenses.html; Access on July 
16th, at 4:21 p.m.. 

 
3) Can you identify one of these verbal tenses in the text? If so, what tenses can you 
identify?  
(    ) Simple Past    (    ) Simple Present   (    ) Future    
(    ) Present Continuous    (     ) Past Continuous 

Others: _____________________________________________________________ 

4) Write the verbs that show an example for each verbal tense that appear in the text: 

Verbal Tenses Verbs 

  

  

  

  

 
5) Let's reflect upon these verbal tenses. Why was each one of them used? 
Maybe you can use some of these verbs and phrases to help you: 

to show expectation -  to reinforce the situation  - to value the character or the feeling 
to convince the other character  -  to show his/her feelings  -  to emphasize a desire 

to show self-assurance/assurance  -  to show a habitual action 

__________________: It was used to _____________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
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6) Whom does the word "vanity" belong to, Garfield or Arlene? Justify your answer. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7) Some greetings appear in the comic strip. What are they? Write them down here. 
What do they indicate? 

Greetings Usage 

  

  

  

 
8) What does the phrase "Here comes Arlene!" mean to Garfield? Look at his 
expression. What feelings does he have at this moment? Why? What is the meaning 
of the words "Here comes..."? And what do they represent? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9) There are two expressions that can be considered opposite/antonyms. What are 
they? Write them down here matching them to whom has said each expression. 
Arlene: _____________________________________________________________ 
Garfield: ____________________________________________________________ 
 
10) Whom does the word "thy" refer to? It is an old word for one of the words below. 
Tick the best alternative. What can the use of this word "thy" indicate? 
(     ) my     (    ) our     (     ) your     (     ) their     (     ) his    (     ) her    (     ) their 
___________________________________________________________________ 
11) Whom does the word "you" refer to in the fourth balloon? Why? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
12) Whom does the word "you" refer to in the fifth balloon? Why? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
13) Whom does the word "I" refer to in the fifth balloon? Why? 
___________________________________________________________________ 
 
14) Whom does the word "I" refer to in the sixth balloon? Why? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Understanding the meaning of the comic strip: 
1) Can this comic strip be related to human being's behavior or sweethearts' behavior 
nowadays? Justify your opinion. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2) What can we learn from this comic strip? Justify your ideas. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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1 - Go to the following address on the internet: 
https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=AwmoVcq_JYak8wfxnYHoDQ&gws_rd=ss
l#q=garfield+and+arlene+love+story,  and watch the video to know something else 
about Garfield and Arlene's love story, relating it to other stories. 
 
2 - Listen to the song Love Story (By Taylor Swift) and do the activities about it. 

a) Listen to the song, identify the missing words and write them in the right place. 
b) Try to understand the words related to their love story. 

 c)  Watch the video about Garfield and Arlene's love story again following the  
      lyrics. How about singing the song? 
 d) Watch the videoclip about the 

 
Love Story (By Taylor Swift) 
 

We were both young 
When I first ______ you 
I closed my ______ 
And the flashback starts 
I'm standing there 
On a balcony in ______ air 
 
I see the lights 
See the ____ the ball gowns 
Available at: http://www.vagalume.com.br/taylor-

swift/love-story-traducao.html#ixzz3fRDRpO3x; 
Access on December 10th, 2014, at 4 p.m. 

 
3 - Answer the following questions about the lyrics. 
a) What is the song about? It is about... 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
b) Whom does the word "we" refer to in the first line? 
___________________________________________________________________ 
 
c) Whom does the word "I" refer to in the second line? 
___________________________________________________________________ 
 
d) Whom does the word "you" refer to in the second line? 
___________________________________________________________________ 
 
d) Do you know Romeo and Juliet's love story? Is there a relationship between the 
story of lyrics and Romeo and Juliet's love story? Identify some sentences that can 
prove your answer.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

EXTENSIVE ACTIVITY 

Juliet - eyes   

your - Story 

you -know   

were  - just   

said  -     me    

see -  

summer  -

Prince  -  

saw   -   

they  party  -   

say  Romeo 

was  - alone 

http://www.vagalume.com.br/taylor-swift/love-story-traducao.html#ixzz3fRDRpO3x
http://www.vagalume.com.br/taylor-swift/love-story-traducao.html#ixzz3fRDRpO3x
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DID YOU KNOW...? 

 

 

4 - Watch a scene from the movie The Scarlett Letter to discuss about what it 
indicates with relation to the woman's role in society and in the family and if 
this issue is current as well. Justify your opinion. 

 

1 - Which of the themes below can be related to the comic strip? Circle the 
possible  options. 

 

 
 
 
 
 
 
a) Why do you think that?  
b) What do you think about Garfield's reaction at the end of the comic strip?  
c) How do you think the boys and girls should behave when they are falling in love 
with a person? Justify your opinion. 
d) How do you behave if you live a situation like that? Would you do the same as 
Garfield? Why? 
 
2 - Discuss the questions with your teacher and friends. 
 

1. Did you like the comic strip you read? Why?  
2. Do you think we could read more comic strips? Why?  
3. What do you think comic strips are written for? Justify your opinion. 
4. Do you believe it is possible to read a comic strip in a critical way? Why do you 
think that? 
5. If you could, what suggestion would you give to improve English learning through 
comic strips reading? 

 

friendship   -   traveling  -  relationship   -   studying       

going to the supermarket   -   going to the cinema   

teaching English   -   flirting someone    

 

Text available at: http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=scarlet+letter; 
Access on December 11th, 2014, at 4 p.m. 
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1 - Read the text below and do the activities. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Oh my God! I 

have to study 

now! It's 

time to go to 

school! 

Oh, it's time to 

go to school. I 

have to teach 

my students! 

Did you do the 

homework the 

teacher asked 

us to do? 

Yes, I 

did. 

No, I 

didn't. 

Hello, dear 

students...how 

are you.? 

 

Picture 8 Picture 7 

Fonte: 

 Pixabay 

Picture 6 

Fonte: Pixabay 
Fonte: 

 Pixabay 

UNIT 1 
COMICS AND CARTOONS - AN 

INTRODUCTION 

 

Fonte: Pixabay 

 

Picture 4 

Picture 5 

Fonte: Pixabay 
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1. What is the text above about? Is it similar to other texts? If so, what other texts it is 

similar to? 

1. How is a text like this called? Why? 

2. Do you know how this kind of text can be called in English? If so, what is it? 

2. What do we read texts like this for? Why? 
 

 

 

 

 

 

Curiosities - Introduction - ‘Monica’s Gang’ é o nome da versão em inglês dos quadrinhos. 
 
Available at: http://wiseup.com/magazine/aprenda-ingles-turma-da-monica.html; Access on 
December 12th, 2014, at 4 p.m.. 

 

2 - Read the text that introduces Monica's Gang and do the activities. 

 

Text available at:  © MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES - BRASIL/2012 - #33 - 
EDITORA PANINI COMICS; Access on December 12th, 2014, at 5 p.m.. 
 
 

1) Circle the transparent words in the text. 

2) Underline the words you know in the text. 

3) What is the text about? It is about... 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4) What qualities belong to each character? Write them in the corresponding space. 

Characters Qualities/Characteristics 

Monica  
 

Samson  
 

Jimmy Five  
 

Smudge  
 

Maggy  
 

One of the comics we know in Brazil is Monica's Gang by Mauricio de Souza. Let's 

know something about Monica, her friends and the author of her Gang!! 
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5) According to the text, what are the actions related to each character? 

Characters Their actions 

Monica  
 
 

Samson  
 
 

Jimmy Five  
 
 

Smudge  
 
 

Maggy  
 
 

 

6) Do you believe people like Monica's Gang? Why do you think that? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

WHO IS THE AUTHOR OF MONICA'S GANG? 

3 - Read his biography, discuss its content with your friends and do the 

activities. 

Mauricio de Sousa 

Text  and picture available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_de_Sousa; 
Access on December 12th, 2014, at 5.30 p.m.. 

 

 Observe the transparent and known words, maybe they can help you to 

understand the text in a better way. 

 

4 - Write T for True or F for False. 

a) Mauricio de Sousa is an American cartoonist. (     ) 

b) The author has created more than 350 characters for his comic books.  (     )  

c) He worked as an author of comic books for a daily newspaper when he was 17 

years old. (     ) 

d) The author began writing comic books in 1959. (     )  

e) Sousa inspired his characters in children he knew from his childhood and by his 

own children. (     )  

f) His later style is based on a famous Australian writer. (     ) 
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5 - Read the comics below and do the activities. 

Available at: http://wiseup.com/magazine/wp-
content/uploads/2014/11/171114monica1.jpg; Access on December 13th, 2014, at 6 p.m.. 

 
Understanding some contextual elements: 
1) Where do you think this story happens? 
__________________________________________________________________ 
 
2) Where and when do you think this comic strip was produced? 
___________________________________________________________________ 
 
3) What are the possible readers of a comic strip like that? 
(  ) children    (   ) adolescents, young people, teenagers  (    ) adults   (   ) old people 
(    ) teachers   (     ) students     (     ) hairdressers    (     ) doctors   (    ) sweethearts 
 
4) What is the objective of this comic strip? It is to... Justify your answer: 

(    ) to entertain                      (    ) to criticize                         (     ) to teach a lesson 

___________________________________________________________________ 
 
5) Where can we find a text like this? 
(    ) books   (     ) magazines    (      ) newspapers   (     ) blogs   (     ) different sites 
(    ) recipe books   (    ) a phone book   (     ) on the internet 
Others:__________________________ 
 
Understanding the text in a better way: 
1) What kind of feelings do you think Monica had when she saw the tree? 

___________________________________________________________________ 

 

2) What did she want to do with the tree in the second balloon? 

___________________________________________________________________ 

 

3) Do you really believe she could put the tree in its right position? Why? 

___________________________________________________________________ 

 

4) Does her attitude about her worries with the tree work at the end of the comic 

strip? Why do you think that? 

___________________________________________________________________ 

 

5) What happens in the end of the story? Justify your opinion. 

___________________________________________________________________ 

 

6) What news does Monica receive from her mother? Does she like this news? Why? 

___________________________________________________________________ 

 

6) Is it possible to understand what happens to tree in the end of the story? Why? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7) Do you believe Monica forgot why the tree wasn't straight? Why do you think that? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8) Do you think Monica's mother like Monica's reaction? Justify your opinion. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Understanding the textual organization: 
1) How does the comic strip develop? Match the information. 

1. First balloon 
2. Second balloon 
3. Third balloon 
4. Fourth balloon 
5. Fifth balloon 
6. Sixth balloon 
7. Seventh balloon 
8. Eighth balloon 

(     ) Monica tries to get the right position for the tree. 
(     ) Monica listens to her mother who tells her some news. 
(     ) Monica sees the tree and is amazed at its position. 
(     ) Monica doesn't want to go to the dentist and hold the tree in a   
        strong way. 
(     ) Monica finally gets the right position for the tree. 
(     ) Monica gives some little pushes in the tree. 
(     ) Monica decides to make the tree straight. 
(     ) Monica sees her action is working.  

 

 

 

 

 

2) Identify the qualities that appear in the text and write them here. Are their meaning 

positive or negative? What do they indicate? Justify your answer. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3) What/Whom do these qualities refer to? 

- The tree: ___________________________________________________________ 

- The dentist: ________________________________________________________ 

4) Identify the verbs that appear in the text and write them here. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5) Identify the verbal tenses and write the verbs that show each verbal tense in the 
board: 

Verbal Tenses Verbs 

  

  

  

  

 
 
 

Understanding some linguistic aspects: Adjectives 
Available at: http://www.grammarbook.com/grammar/adjAdv.asp; Access on January 15th, 
2015, at 11 a.m.. 
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6) Let's reflect upon these verbal tenses. Why each one of them was used? 

Maybe you use some of these verbs and phrases to help you: 
to express a decision make   -  to show something is happening  - to indicate a 
current action   -   to convince the other character  -  to show his/her feelings  -  to 
emphasize a desire  -  to show a habitual action   -  to indicate an action that began 
in the past but still continues in the present 

__________________: It was used to _____________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
 
7) Look at Monica's expression of amazement "What a crooked tree!". 
We can have other phrases like this to show other kinds of surprise. Use these words 
to complete some suggestions for that. 
 

strong  -   beautiful   -  wonderful    -    delicious  -  big 

 
- What a ________________________ house! 
- What a __________________________ school! 
- What a _________________________ cake! 
- What a __________________________ boy! 
- What a ________________________ woman! 
 
8) What do the expressions "a few little pushes" in the third balloon and "a little more" 
in the fifth one indicate? Justify your answers. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9) What does the word "you" refer to in the second balloon? Why? 

___________________________________________________________________ 

 

10) What does the word "it" refer to in the sixth balloon? Why? 

___________________________________________________________________ 

Understanding the meaning of the comic strip: 
1) Do you believe there are children, adolescents or even students who don't like to 

go to the dentist? Why do you think that? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Have you ever done anything similar to what Monica did? Have you ever reflected  

about your attitude? What could you conclude about it? 

___________________________________________________________________ 

 

3) What is your opinion about Monica's mother? How would you describe Monica's 
mother? Justify your answer. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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4) Is your mother or any other person in your family like Monica's mother? What do 
you think about that? What do you think about parents' responsibility and taking care 
of their children's health and welfare and their relationship as well? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5) Do you believe Monica could go to the dentist without her mother's help? Justify 
your opinion. 
___________________________________________________________________ 
 
6) And what about the nature? What do you think about Monica changing the position 
of the tree? Does this mean anything? Justify your opinion. 
___________________________________________________________________ 

 

1 - Discuss the questions with your teacher and friends. 

Care for people: 
1. Do the dentists have an important role in the society? Why? 
2. Is it important to go the dentist regularly? Why? 
3. How much does it cost to people? Why? 
4. Are there any kind of public service to help people to go the dentist? 
Who can take advantage of a service like that? Why? 
5. How often do you brush your teeth? 
6. Is it important to use floss? Why? 
7. Do you use floss? If so, how often do you do that? 
8. What do you think about members of the families who take care of 
their children? Justify your opinion. 
 
Care for nature: 
1. And what about the nature, do you believe people take care of it? 
Justify your opinion? 
2. What do people do to take care of nature? 
3. What could we do to take a stand? 
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1 - Discuss the questions with your teacher and friends. 
 

1. What do you think we can learn reading comics? 
2. What about reading comic strips? They are usually a very short story as we saw 
in the first unit. Is it possible to learn anything with them? 
3. What is it necessary to have a conversation? 
4. What are the words in English related specifically to conversation? 
 
(    ) speaking      (     ) films    (     ) talking    (      ) TV   (     ) listening  (    ) reading 
 

 

 

 

2 - Read the information in the box and discuss its content with your friend. 
1) What do you think this text is about? 
2) What are the main information? 
3) What are the key words to understand the text? 
 

Text and picture  available at: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFj
AAahUKEwjT_P7Lp4vGAhVHhg0KHXT5AF8&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2
Fwiki%2FPeanuts&ei=RGt7VdPKBceMNvTyg_gF&usg=AFQjCNGVaVjw3toyIKlI1ou8YJ
RUvHGY-A&sig2=-ZMthCnYnAljIA2_E8yggw&bvm=bv.95515949,d.eXY; Access on 
December 14th, 2014, at 2 p.m.. 

 

4) Write T for True or F for False: 

a) Peanuts is a Monday Japanese comic strip. (     ) 

b) Peanuts was written and illustrated by John M. Schulz. (     ) 

c) This comic strip is the most popular and influential one. (      ) 

d) Peanuts reached 75 countries and was translated into 20 languages.(  ) 

e) This comic strip was successful with television specials. (     ) 

f) Charlie Brown, the main character is not nervous, he is patient and confident. (    ) 

g) Peanuts is a short series of events, characterized by a joke. (     ) 

h) There will be a computer-animated feature film about Peanuts in 2015. (     ) 

UNIT 2 
COMICS AND CARTOONS - PART II 

 

CONTEXTUALIZING - UNDERSTANDING THE ORIGIN OF PEANUTS 

 

 

 



30 
 

DID YOU KNOW...? 
The Peanuts gang 

Text available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Peanuts; Access on December 14th, 2014, at 
2.30 p.m.. 
 
Picture available at: 
https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=JRKjVeDQJsGU8Qfaq6uQCA&gws_rd=ssl#q=Charl
es+M.+Schulz; Access on January 15th, 2015, at 4 p.m.. 
 

 

 
 

1 - Read the comic strip and do the activities. 

 

Text available at: http://jenesl760.com/2014/05/01/cartoon-fri-com/; Access on January 17th, 
2015, at 2:30 p.m.. 

 

Understanding some contextual elements: 
1) What is the text about?  
__________________________________________________________________ 
 
2) Who would like to read a comic strip like that? 
(    ) children    (     ) adolescents, young people, teenagers  (     ) adults    
(    ) English teachers   (     ) students      
 
3) What can the function of this comic strip be? Justify your answer. 
___________________________________________________________________ 
 
Understanding the text and its elements: 
1) The story shows us some words that indicate some actions, these actions can be 
understood by the verbs. Identify the verbs in the text and write them here. 

__________________________________________________________________ 
 

2) What are the verbs that indicate an ability of the human beings? 
 

 
3) What verbal tenses can we observe in the text? 
(    ) Simple Past    (    ) Simple Present   (    ) Future    
(    ) Present Continuous    (     ) Past Continuous 

4) What does the use of these tenses indicate? Justify your answer. 

__________________________________________________________________ 
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5) What tense predominates in the text? What does this mean? 

__________________________________________________________________ 
 

6) Identify the questions and write them here. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

7) One of the questions is different? What is it? Write it down here.  

__________________________________________________________________ 
 
8) Whom does the word "you" refer to in the first balloon? 
__________________________________________________________________ 
 
9) Whom does the word "you" refer to in the second balloon? 
__________________________________________________________________ 
 
10) Whom does the word "I" refer to in the third balloon? 
__________________________________________________________________ 
 
11) What does the word "it" refer to in the second balloon? 
__________________________________________________________________ 
 
Understanding some linguistic aspects: 
 
The use of the words "never" and "anyway" 
Available at: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/verbs/present-
tense/present-simple; Access on January 20th, 2015, at 3 p.m. 
 
Available at:  https://lucidedit.wordpress.com/2013/02/22/anyhow-anyway-anyways/; Access 
on January 20th, 2015, at 3:15 p.m. 
 
Available at: THOMSON, A.J.; MARTINET, A.V. A Practical English Grammar. Fourth 
Edition. Oxford University Press, 1986; Access on January 20th, 2015, at 3:30 p.m.. 

 
 
12) What does the word "never" mean in the second balloon, in this situation? Justiy 
your answer. 
__________________________________________________________________ 
 
13) What does the word "anyway" mean in the second balloon, in this situation? 
Justiy your answer. 
__________________________________________________________________ 
 
14) What does the word "just" mean in the third balloon for this situation? Justiy your 
answer. 
__________________________________________________________________ 
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15) What does the phrase "you have to listen" mean for this situation? What does the 
verb "have to" mean in this case? Why do you think that? 
__________________________________________________________________ 
 
Expanding the meaning of the comic strip: 
1) People sometimes are not patient with each other or they don't know how to listen 
to other people, what do you think about that? 
__________________________________________________________________ 
 
2) What would it be necessary so that people can understand themselves in a better 
way? 
__________________________________________________________________ 
 
 

 

1 - Discuss the questions with your teacher and friends. 
 

1. What do you think about listening to other people?  
2. Is it important to listen to people when we are talking to them in a conversation? 
Why? 
3. Do you usually listen to your friends when you are having a conversation? 
4. What do you think people can do to help each other when making conversations? 
Why? 
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1 - Discuss the questions with your teacher and friends. 
 

1. What do you know about non verbal language? 
2. What can we see as non verbal language in a comic strip or in a comic book? 
3. How can the expression of language be represented in these comics? 

 

 

 Before reading another comic strip, let's know something else about the 

balloons used in comic strips. 

 

Types of balloons: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text available at: 
http://www.lataco.com.br/zipzapzup/downloads/elementosdoquadrinho.pdf;  Access on 
January 20th, 2015, at 5:08 p.m.. 

 

The use of language in comic strips: 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3 
COMICS AND CARTOONS - PART III 

 

Os balões devem ser lidos em uma ordem predeterminada, para que se saiba 

quem é o primeiro a falar, em um diálogo, ou em uma cena na qual há vários 

falantes. Eles são lidos seguindo as mesmas convenções do texto escrito, i.e.: 

da esquerda para a direita e de cima para baixo nos países de cultura 

ocidental, e em relação à posição do falante. 

Available at: http://www.rua.ufscar.br/do-que-sao-feito-os-quadrinhos/; Access 

on January 15th, 2015, às 2 p.m.. 

 

There can be verbal and nonverbal language. The nonverbal language in 

comic strips has important roles. We must pay much attention towards 

the pictures when we are reading the comic strips. 

 

 

 

 

http://www.rua.ufscar.br/do-que-sao-feito-os-quadrinhos/
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2 - The balloons reproduce the dialogues between the characters. The four 

most common speech balloons are the ones below. Match them to their use 

and function: 

 

 

 

 

 

Some more examples of different types of balloons: 

Available at: http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/baloes-e-cobrinhas/*****crônica 
Mauricio; Access on January  25th, 2015, at 8:45 p.m.. 

 

The use of onomatopoeias in comic books: 

Available at: http://www.lataco.com.br/zipzapzup/downloads/elementosdoquadrinho.pdf;  
Access on January  20th, 2015, at 5:10 p.m.. 

 

 
1 - After having studied some important things about the language used in 

comic books, read the comic strip and do the activities. 

TTeexxtt  aavvaaiillaabbllee  aatt::  hhttttppss::////zzuupplleemmeennttoo..wwoorrddpprreessss..ccoomm//22001122//0044//0066//eevvoolluucciioonn--iiii//;;  AAcccceessss  oonn  

JJaannuuaarryy  1144tthh,,  22001155,,  aatt  33  pp..mm....  

  
Understanding some contextual elements: 
1) What is the text about?  
__________________________________________________________________ 
2) Who would like to read a comic strip like that? Why? 
__________________________________________________________________ 
 
3) What is the objective of this comic strip? It is to... Justify your answer: 

(    ) to entertain                      (    ) to criticize                      (     ) to impress Popeye 
_________________________________________________________________ 

Texts available at: 
 http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html; Access on January 20th, 
2015, at 6:15 p.m.. 
http://www.lsdores.com.br/util/Programas%20Laborat%F3rio/HagaQue/Ajuda/baloes.html20
/01/2015 17:30 
 

Available at: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_balloon#mediaviewer

/File:Comic_balloons_4_types_1x4.svg; Access on 

January  25th, 2015, at 8:45 p.m.. 

 

http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/baloes-e-cobrinhas/
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
http://www.lsdores.com.br/util/Programas%20Laborat%F3rio/HagaQue/Ajuda/baloes.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_balloon#mediaviewer/File:Comic_balloons_4_types_1x4.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_balloon#mediaviewer/File:Comic_balloons_4_types_1x4.svg
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Understanding the meaning of the comic strip: 
1) Why does Olivia want to change her appearance? 
(    ) because she wants to live in a better way 
(    ) because she wants to impress Popeye 
(    ) because she likes different kinds of hair 
 
2) Who is the person who helps Olivia with her hair? 
(     ) a hairdresser    (    ) a teacher    (     ) a magician   (    ) her mother 
 
3) Where does Olivia look at when the person gives her a different hairstyle? 
(     ) She looks at a box.   (     ) She looks at the mirror.   (    ) She looks at Popeye. 
 
4) What is Olivia's reaction when she looks at her new different hairstyles? Does she like 
them? Why? _______________________________________________________________ 
 
5) What is Olivia's suggestion to her own new hairstyle? 

___________________________________________________________________ 
 
6) What is Popeye's reaction when he sees Olivia's new hairtyle? 

___________________________________________________________________ 
 
7) Do you think Olivia's plan worked well? Why do you think that? 

___________________________________________________________________ 
 
Understanding the text and its elements: 
1) Identify the verbs in the text and write them here. 
__________________________________________________________________ 
 

2) What verbal tenses can we observe in the text? 
(  ) Simple Past  (   ) Simple Present  (  ) Future  (  ) Present Continuous  (  ) Past Continuous 

 
3) What does the use of these tenses indicate? Why do you think that? 
__________________________________________________________________ 
 
4) What tense predominates in the text? What does this mean? 
__________________________________________________________________ 
 
5) Identify the adjectives that appear in the text and write them here. 

__________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 

Understanding some linguistic aspects: 
What is the difference caused by using “nope” instead of ”no”? 
 
Available at: http://ell.stackexchange.com/questions/30/what-is-the-difference-between-
nope-and-no; Access on January 16th, 2015, at 9 a.m.. 
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1 - Discuss the questions with your teacher and friends. 
 

1. Would you do the same as Olivia? Why? 
2. Is it important to have a new hairstyle nowadays? Why? 
3. What is it necessary to have a new hairstyle nowadays? Why? 
4. What other things a woman can do to impress a man? Why do you think that? 
5. Is it really important to impress a man or other people? Why? 
6. How do you think a relationship between a man and a woman should be? Why? 
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1 - Discuss the questions with your teacher and friends. 
 

1. What do you think about having some friends at home? Why? 
2. What do you think about people who think other people are talking about them? 
Justify your opinion. 
3. Do you have any friends who are like that?  
4. Have your parents or family ever watched this kind of situation? 
5. What do you think we have to do to deal with these kind of people? Why? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL ACTIVITY 
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1 - Read the comic strip and do the activities. 

TTeexxtt  aavvaaiillaabbllee  aatt::  hhttttpp::////ssttaannlleeyyssttoorriieess..bbllooggssppoott..ccoomm..bbrr//22001100//1100//ttoowwaarrddss--jjoohhnn--ssttaannlleeyy--ttoopp--

tteenn--ttaaoo--ooff--yyooww..hhttmmll;;  AAcccceessss  oonn  JJaannuuaarryy  1177tthh,,  22001155,,  aatt  1111  aa..mm.... 

 
Understanding some contextual elements: 
1) Where do you think this story happens? 
 ___________________________________________________________________ 
 
2) Where and when do you think this comic strip was produced? 
___________________________________________________________________ 
 
3) What is the comic strip about? It is about... 
___________________________________________________________________ 
 
4) What are the possible readers of a comic strip like that? 
(    ) children    (     ) adolescents, young people, teenagers  (     ) adults   
(    ) old people  (    ) teachers   (    ) students  (    ) families  (    ) doctors 
 
5) What is the objective of this comic strip? It is to... 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6) Where can we find a text like this? 
(    ) books   (     ) magazines    (      ) newspapers   (     ) blogs   (     ) different sites 
Others:__________________________ 
 
7) Circle the transparent words in the text. 
 
8) Underline the words you know in the text. 
 
Understanding the text in a better way: 
1) What happens in the situation? Why do you think that? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2) Why was the boy so angry with Little Lulu? 
___________________________________________________________________ 
 
3) What did the boy think people were doing inside the house? Why? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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4) What do Little Lulu's parents say when she asks them if they were talking about 
Alvin just to confirm the situation? 
___________________________________________________________________ 
 
5) What is Little Lulu's reaction when she sees Alvin doesn't understand what is 
happening? What does she do with Alvin, the boy? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6) How does Little Lulu consider the boy?  
(    ) an intelligent boy   (    ) a handsome boy   (    ) a silly boy 
 
7) What does Little Lulu think the boy is doing after having closed the door? 
___________________________________________________________________ 
 
8) What was Little Lulu's parents' reaction after the boy went out? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Understanding the textual organization: 
1) As the verbs can be the central part for understanding some linguistic aspects, 
identify the verbs that appear in the text and write them here. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2) Can you identify any verbal tenses? If so, what tenses can you identify? Write the 
verbs that show each verbal tense in the board: 

Verbal Tenses Verbs 

  

  

  

  

 
3) Let's reflect upon these verbal tenses. Why each one of them was used? 
__________________: It was used to _____________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
__________________: ________________________________________________ 
 
4) Whom do the words "you" and "all" refer to in the fifth balloon? Why? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5) Whom do the words "you" refer to in the sixth balloon? Why? 
___________________________________________________________________ 
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6) There are two phrases that are used to ask someone to do something. What are  
they? Write them down here and say what they are used for. 

  

  

 
7) Whom does the word "me" refer to in the third balloon? Why? 
___________________________________________________________________ 
8) What phrase does Little Lulu's father use to make an invitation to Little Lulu and 
her mother at the end of the comic strip? Why does he do that? 
___________________________________________________________________ 

 

1 - Which of the themes below are related to the comic strip? Circle the right 
options. 
 
 
 
 
a) Why do you think that?  
b) What do you think about Alvin's reaction? Why? 
c) How do you think the boys and girls should behave as friends? Justify your 
opinion. 
d) Do you know people who think that other people are laughing at them or speaking 
about them all the time? How are they? 
e) Are you like this? Why? 
f) What can we do when we see people acting like that? Justify your answer. 
 
2 - Discuss the questions with your teacher and friends. 
1. Did you like the comic strip you read? Why? 
2. Do you think we could read more comic strips? Why? 
3. What do you think comic strips are written for? Justify your opinion. 
4. Do you believe it is possible to read a comic strip in a critical way? Why do you think that? 
5. If you could, what suggestion would you give to improve English learning through comic 
strips reading? 

Understanding some linguisistic aspects: 
 
Imperative 
The imperative form of the verb gives instructions or commands. It is the base form of the 
verb, like the infinitive. 

be Don’t be afraid. 

play Play quietly. 

talk Talk to me! 

 

friendship   -   traveling  -  relationship   -   studying       
going to the supermarket   -   going to the cinema   

teaching English   -   family's relationship  -  friends' relationship 
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2 - Tick (√) what you are able to do in English and what you need to improve.iii 

OBJECTIVES/CHARACTERISTICS OF COMIC STRIPS EVALUATING EVALUATING 

I am able to ... Am I ok? Do I need to 
improve it? 

... recognize and read comic strips..   

… identify the characteristics of comic strips.   

… recognize the different kind of balloons and their use.   

… read the implicit in comic strips.   

…recognize and use onomatopoeias.     

… evaluate my own progress.   

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda a estas perguntas antes de estudarmos a unidade: 
1. 0 que geralmente aparece em uma história em quadrinhos?  

___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Por que precisamos ler histórias em quadrinhos em Língua 
Inglesa?  
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 
 

3. Este trabalho com a compreensão de histórias em quadrinhos 
em Língua Inglesa te ajudou a compreender melhor outras 
coisas para sua vida? Se sim, em que você acredita que este 
trabalho te ajudou?  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 
 

Picture 2 
Picture 3 

Answer some questions about what you had been studying. 

CHARACTERISTICS OF COMIC STRIPS - FOR EVALUATION AND REFLECTION 
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