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Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

Desenvolver nos alunos a reflexão, criatividade, senso crítico e a interpretação através 
das leituras de imagens como charges e histórias em quadrinhos. Análise de 
linguagens verbal e não verbal.  

Duração das atividades 

03 aulas de 50 minutos cada.  

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

Não é necessário conhecimento prévio.  

Estratégias e recursos da aula 

Aula 01: Na sociedade atual o texto não é o único a transmitir mensagens, as imagens 
refletem inúmeras idéias e conceitos. Quando as palavras não são suficientes 
aderimos a imagens, aliás, os significados das imagens podem variar de acordo com o 
repertório de quem faz a leitura. 

O homem primata utilizava-se de imagens, desenhos para se comunicar, os egípcios 
para registrar sua história, na Idade Média para repassar os conceitos religiosos, no 
Renascimento para despertar a ilusão, nos “ismos” da história da arte, expressavam 
sentimentos de amor, ódio, revolta, etc. até chegar a nossa atualidade, onde as 
imagens são repletas de significados. 
  

 

Para complementar a explicação do professor, ele pode utilizar os seguintes vídeos: 



“Do papiro à tela do computador” 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_o
bra=50432 

“A escrita e as imagens nos meios de comunicação” traz as diferentes formas de 
abordar o mesmo tema, a associação entre texto e imagem 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_o
bra=50453 

 “Caminhos para ler o mundo” fala sobre o caminho, as imagens que encontramos 
no caminho e como desenvolver a leitura, técnicas de leitura 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_o
bra=51464 

“Da imagem ao verbo” fala do uso do Gibi na sala de aula, a análise da linguagem 
verbal e não verbal e ensina como fazer história em quadrinho 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_o
bra=50516 

 Uma sugestão para leitura e interpretação de imagens é o uso do Gibi na sala de 
aula portaldoprofessor.mec.gov.br/resourceView.action  

Gibi em sala de aula 

 

O professor pode levar para sala de aula diversos gibis e charges e propor a 
leitura com os alunos. 

Aula 02: Após a análise das histórias e vídeos o professor pode propor aos alunos 
que façam uma imagem que represente o conteúdo que acabaram de discutir. Para 
realizar o trabalho sugerimos a técnica da colagem em papel tamanho A3. O professor 
deve orientar os alunos, para que não identifiquem o trabalho e não utilizem imagens 
óbvias, que remetam facilmente a idéia. 

Os desenhos serão expostos na parede da sala de aula ou se possível no 
pátio/corredor (uma área ampla onde os alunos possam visualizar as obras e circular 
pela exposição). Os alunos deverão escolher até cinco trabalhos e fazer uma redação 
sobre o tema. 

 

Caso o professor tenha disponibilidade, é interessante que haja a troca entre as turmas, 
isto é, a turma A analisa os trabalhos da turma B, para que os alunos não questionem os 
colegas de turma sobre suas propostas. 

Aula 03: Os alunos deverão escolher uma das redações e representar novamente 
com colagem em tamanho A3. 

O professor deverá reunir novamente os trabalhos das turmas de origem, e propor que 
cada aluno identifique o trabalho que se relaciona com a colagem realizada na aula 
01. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=50432
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=50432
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=50453
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=50453
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=51464
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=51464
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=50516
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=50516
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/603/gibi_em_sala_de_aula.mp3
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/603/gibi_em_sala_de_aula.mp3
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/603/gibi_em_sala_de_aula.mp3


Durante as apresentações, os alunos devem compartilhar com a turma qual era a 
proposta da imagem representada e qual leitura ele faz da imagem feita pelo colega 
da sua obra. O professor deve orientar a discussão no sentido de promover a troca 
entre os alunos, o respeito pela diversidade, pois cada um interpreta de acordo com o 
seu referencial, com a sua cultura. 

 

Avaliação 

  

  

Recursos Educacionais 

Nome            Tipo 

Gibi em sala de aula Áudio 

Recursos Complementares 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/4882 Vídeo sobre o cartunista 
Arthur de Carvalho http://www.uff.br/mestcii/tania1.htm Artigo sobre “Discurso e 
Imagem: perspectivas de análise do não verbal” de Tânia C. Clemente de Souza 
http://www.artenaescola.org.br/sala_relatos_artigo.php?id=175 sugestão para adaptar 
esse plano de aula http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html como 
criar uma história em quadrinhos http://www.cbpf.br/~eduhq/index2.html Projeto sobre 
o uso de histórias em quadrinhos na sala de aula 
http://www.cartunista.com.br/abertura.html algumas charges e HQ de Mauricio Reet  

Avaliação 

Ao apresentar a proposta de trabalho para turma, é importante que o professor deixe 
claro os critérios de avaliação, para que os alunos tenham ciência do que precisaram 
desenvolver e quais objetivos terão de ser alcançados. O professor pode propor uma 
avaliação em conjunto com a turma, isto é, os alunos também podem avaliar o 
trabalho dos colegas, dessa forma irão desenvolver senso crítico.  
 

Critérios 100 80 60 

Participação 
Participou das 
atividades e contribuiu 
para discussão 

Participou em alguns momentos das 
atividades e fez poucas contribuições 
para discussão 

Realizou algumas atividades, 
mas não contribuiu para o 
grupo 

Qualidade 
Articulou bem as idéias, 
trabalho bem acabado 

Dificuldades de articular as idéias, 
precisa melhorar acabamento 

Idéias desarticuladas e deve 
melhorar acabamento 


