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Habilidades
FOCO

 Ler sequência de imagens e reconhecer 
a relação entre imagem e texto verbal na 
atribuição de sentido ao texto.

	Identificar	a	unidade	temática	do	texto.

Habilidades
RELACIONADAS

 

 Ler texto escrito, com ajuda do professor, 
demonstrando compreensão global.

 Utilizar indicadores de suporte, de autoria, 
de	características	gráficas	e	de	gênero	
para atribuir sentido ao texto e à intencio-
nalidade do autor.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

História em quadrinhos

Situação
DIDÁTICA

 

 Roda de conversa sobre suportes de tex-
tos narrativos – livro e gibi – comparando 
as formas como as narrativas são orga-
nizadas em cada um deles e sua relação 
com as imagens.

 Leitura compartilhada de História em 
quadrinhos	com	a	personagem	Suriá	
(apresentação dela e de seu autor aos 
alunos,	se	necessário),	com	destaque	para	a	
compreensão do texto verbal, de sua relação 
com	o	texto	imagem	e	com	a	unidade	temá-
tica.

 Leitura, em duplas, de outras duas histórias 
com	a	personagem	Suriá	com	o	intuito	de	
responder	às	questões	colocadas	pelo(a)	
professor(a).	Compartilhar	ideias	coletiva-
mente	sob	orientação	do(a)	professor(a).

 Leitura em grupos de histórias em quadri-
nhos da Tuma da Mônica para produção de 
questões a respeito delas; leitura de outra 
história a partir das questões criadas por 
outro grupo; compartilhamento de ideias 
sobre os textos lidos e sobre a atividade; 
comparação entre personagens de Mauricio 
de	Sousa	e	de	Laerte	Coutinho.

 RECURSO(S)  

Textos impressos e/ou projetados em data 
show.
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LP
Anos Iniciais 3º Ano

IV Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Produção de Texto

Ponto de
PARTIDA

Com certeza você conhece muitas histórias, não é mesmo? E, também, deve saber muitas coisas a respeito 
desse gênero de texto. Então, participe da roda de conversa organizada pelo seu professor para trocar ideias impor-
tantes com os colegas. 

Atividade 1

Você conhece a personagem Suriá? Você e seus colegas poderão conversar a respeito dela depois de ler a histó-
ria em quadrinhos a seguir.
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Atividade 2

Agora que você conhece a personagem Suriá, que tal ler outras duas histórias em quadrinhos com essa persona-
gem para responder às perguntas que o(a) professor(a) fará? Faça a leitura e suas descobertas com um colega!

Texto 1

Texto 2

https://www.google.com/search?q=tirinhas+com+Suri%C3%A
1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQcuyt6jkAhVgLLkGHQxDOUQ_

AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=IfLzzdu5pBGslM: (Acesso em agosto de 2019).
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Atividade 3

Com certeza você já está craque em ler histórias em quadrinhos e em descobrir com que intenção elas foram 
criadas. Que tal, então, enfrentar um novo desafio? Seu professor organizará grupos de alunos para fazerem a leitura 
de outras histórias em quadrinhos, agora com personagens da Turma da Mônica. Fique atento às instruções!

Turma da Mônica_Cascão_Nº 59 Turma da Mônica_Magali_Nº 61
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Turma da Mônica_Histórias de 
uma página_Nº 8

Turma da Mônica_Chico Ben-
to_Nº 66

Orientações ao professor

Introdução

Textos do gênero narrativo, especialmente os destinados ao público infantil, podem se apresentar de diferentes 
maneiras: a) em livros somente com texto verbal, sem nenhuma imagem – podendo ter mais de uma história, inclu-
sive; b) em livros com textos verbais e algumas imagens; c) em livros cujas páginas associam imagens aos escritos 
nelas contidos; d) em livros somente de imagens. 

Além dos livros, outro suporte de textos apresenta um gênero narrativo bem aceito e querido tanto de crianças 
quanto de adultos: o gibi. Nele, as histórias se organizam numa sequência de quadrinhos, lidos da esquerda para a 
direita e de cima para baixo, tal qual os textos narrativos em prosa. Mas apresentam características bem distintas 
deles:

a) por vezes, têm título, ou somente o nome da personagem principal em destaque no primeiro quadrinho.

b) podem ser constituídas de poucos quadrinhos – as tirinhas – ou muitos. 

c) o texto verbal é, basicamente, construído com discurso direto (conversa entre personagens), tendo, algumas 
vezes, em histórias mais longas, pequenas anotações do narrador no alto do quadrinho, indicando passagem do 
tempo, por exemplo. 

d) as falas das personagens são escritas em tipos diferentes de balões, cada qual marcando/representando uma 
entonação de fala e, na maioria das vezes, em letra bastão.

e) o texto escrito também explora bastante o uso de onomatopeias.
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f) o texto imagem apresenta símbolos gráficos que representam movimento de elementos e das personagens, e 
também de sentimentos. 

g) há histórias em quadrinhos que são contadas somente por imagens.

h) esse gênero de texto pretende divertir, por isso seus enredos baseiam-se em situações de humor.

Ponto de partida

O gênero de texto narrativo proposto para leitura neste Passaporte Didático – História em Quadrinhos faz parte 
do trabalho pedagógico previsto para o segundo semestre. Apesar disso, é bem possível que eles o conheçam e 
utilizem com frequência, em atividades espontâneas de leitura. Para a roda de conversa não proporemos um rol de 
questões que poderia engessar a atividade, tirando-lhe a espontaneidade e a fluidez própria e necessária de con-
versas, mas sugerimos que o(a) professor(a) tenha, em mãos, ao menos um exemplar de cada tipo de livro com 
histórias descritos na introdução (relação imagem X texto verbal) e, também, alguns gibis. Partindo do suporte livro 
dos textos narrativos, peça que descrevam como são organizados, o que podemos encontrar em suas páginas. Os 
livros selecionados podem ser apresentados ao grupo conforme citem suas características, confirmando as ideias 
veiculadas. Se preciso, o professor pode, por meio de dicas, levá-los a lembrar de alguma forma de organização não 
citada. Esgotado o assunto em relação aos livros, pergunte que outro portador de texto apresenta histórias para 
serem lidas. Quando os alunos se referirem aos gibis, o professor pode orientar a conversa no sentido de querer 
saber: quem lê história em quadrinhos?; que personagens conhece e gosta?; por que lê esse tipo de texto? O que 
se encontra nas histórias em quadrinhos? etc., permitindo que as crianças exponham os conhecimentos que têm a 
respeito do gênero. Depois, pode disponibilizar os livros e gibis para que os alunos tenham um momento de leitura 
por escolha de título, portador etc., em dupla, trios.

Atividade 1

Esta proposta atende ao desenvolvimento das habilidades foco e das habilidades relacionadas citadas no início 
deste passaporte e que se referem às maiores dificuldades apresentadas pelos alunos dos terceiros anos na ava-
liação externa. Proponha que os alunos se organizem em duplas para a leitura do texto e, em seguida, exponham 
o entendimento que tiveram da narrativa. A partir de então, encaminhe questões ao grupo para um processo de 
entendimento do texto que também aborde aspectos de suas características. Antes, pergunte o que podem dizer a 
respeito da personagem: como ela é?; que idade pode ter?; onde vive?; o que gosta?; se já a conhecem? Etc. Depois, 
passe ao grupo as informações sobre autor e personagem.

Sobre a personagem e autor

Suriá – criada por Laerte Coutinho – é uma menina negra, de nove anos, que mora com sua família (seus pais são 
malabaristas) em um circo, onde trabalha como trapezista. Sua vida é bastante diferente da de outras crianças de sua 
idade, pois como não tem uma residência fixa (o circo é itinerante) Suriá passa por inúmeras cidades e acaba trocando 
muito de amigos. Mas, em compensação, sua relação com as pessoas é muito intensa e tem como grandes amigos os 
animais do circo: Daniel, o leão; Úrsula, a elefanta; Kurtz, o urso e Fred o macaquinho.

Para encaminhar as perguntas necessárias ao processo de leitura, é importante lembrar que, em uma história em 
quadrinhos, o texto imagem e o texto verbal estabelecem entre si uma relação que precisa ser considerada para o 
entendimento do enredo, cujo tema, no caso, é o desejo da personagem de estar com amigos.

No primeiro quadrinho, vê-se Suriá sozinha, sentada numa calçada e com expressão facial que denuncia certa 
tristeza e/ou preocupação. O texto verbal confirma um descontentamento – seus amigos foram viajar. No segundo 
quadrinho, ao contrário, sua expressão é de certa alegria com a ideia que teve – fazer uma nova amizade. Lida até 
aqui a história, pode-se pensar que Suriá andará pelas ruas em busca de alguém com quem fará amizade, mas, no 
terceiro quadrinho, o que se observa é ela fazendo um desenho na parede em que estava encostada no primeiro qua-
drinho. Teria ela mudado de ideia? O quarto quadrinho confirma a ideia feliz do segundo e apresenta a amiga que ela, 
literalmente, fez (desenhou). A expressão de Suriá – bem feliz! –, então, se antepõe à que apresentava no primeiro 
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quadrinho. O autor não faz uso, nestes quadrinhos, de recursos gráficos próprios do gênero. A pontuação usada nos 
balões (que são representativos da fala – ou seja, Suriá fala com ela mesma!) denotam um ‘pensar’ interrompido 
(uso das reticências finais no primeiro balão) por uma ideia animadora (uso da exclamação no segundo balão) e que 
é retomado no quarto balão (reticências iniciais na fala de Suriá). No quarto quadrinho ainda podemos destacar a 
função das exclamações tanto na fala de Suriá quanto de sua ‘amiga’ – expressando o contentamento de ambas. A 
letra usada nas falas de Suriá também é diferente da que se observa no balão de fala de Muriel, esta última produ-
zida não pelo autor da história, mas, justamente, pela personagem. O traço de humor que se depreende da narrativa 
está no fato de Suriá ‘brincar’ com os sentidos atribuídos à palavra ‘fazer’ (encontrar e desenhar) nesse contexto. 

Atividade 2

A atividade 2 também visa a desenvolver todas as habilidades descritas no início deste passaporte didático. O 
encaminhamento da atividade anterior deve ter favorecido aos alunos certa autonomia para fazerem um processo 
de leitura, inicialmente, compartilhado entre colegas. De qualquer forma, as questões a serem propostas pelo(a) pro-
fessor(a) deverão constituir-se num suporte para que possam atentar aos detalhes necessários para a compreensão 
do texto. Antes de entregá-las, dê um tempo para que as duplas leiam a narrativa e observem detalhes da imagem e 
do texto verbal. Esse primeiro momento é importante para que um auxilie o outro nas descobertas e/ou troquem im-
pressões. O professor pode optar por entregar uma única história a cada dupla e, no momento de compartilhamento 
das leituras, todas as que receberam a mesma história podem expor suas ideias. Esse recurso também é válido se 
o professor considerar as diferentes necessidades e níveis de compreensão de seus alunos em relação aos enredos 
dos textos.

Questões para o Texto 1

1. O que se vê no primeiro quadrinho?

2. Quem pode ser Luca?

3. Por que as taturanas estariam numa caixa?

4. Por qual razão Luca pergunta se as taturanas queimam?

5. O que se vê no segundo quadrinho?

6. A fala de Suriá faz sentido quando se pensa em taturanas reais?

7. Qual a situação de humor que a história apresenta?

8. Quem muda de expressão facial no segundo quadrinho em relação ao primeiro? Por quê?

9. Qual a ideia central da história em quadrinhos?

Questões para o Texto 2

1. O que se vê no primeiro quadrinho? Quem pode ser Kurtz? E as outras três crianças?

2. Como estão as expressões faciais das crianças e também de Suriá? E como está a expressão do urso?

3. O que a fala de Suriá indica? De que ela está brincando? 

4. Há pequenos traços abaixo do corpo do urso e de Suriá. O que eles indicam?

5. O que se vê no segundo quadrinho?

6. Pela expressão do urso, pode-se afirmar que ele sabe tocar o instrumento?

7. Em torno do urso há vários sinais: o que eles representam? O que indicam?

8. O que se vê no terceiro quadrinho?

9. A expressão facial e a fala de Suriá dão a entender qual foi a atitude da plateia ao ouvir o urso tocar tuba? Qual foi?

10. Além de Suriá e seu balão de fala, o que mais está presente no terceiro quadrinho?

11. O que se vê no quarto quadrinho?

12. Qual a expressão de cada uma das personagens que aparecem nesse quadro? Por quê?
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13. O autor desenhou os colegas de Suriá com muitos braços. Qual o sentido que isso dá ao texto?

14. O que a palavra ‘KLA’ representa? Por que está repetida várias vezes e até em tamanhos diferentes?

15. Qual a situação de humor que a história apresenta? Qual a ideia central da história?

Atividade 3

Nesta atividade, os alunos devem ser orientados sobre os seguintes procedimentos:

a) Cada grupo receberá uma das três histórias em quadrinhos selecionadas (o professor pode selecionar outras, 
desde que sejam de uma página). 

b) Depois de ler/compreender a história, cada grupo produzirá uma lista de questões sobre ela a ser entregue, num 
segundo momento, a outro grupo.

c) O professor redistribuirá as histórias, desta vez com as questões, para que os grupos a leiam respondendo-as.

d) Ao final das duas leituras, o grupo se organiza em roda para comentar sobre as histórias, sobre os desafios da 
atividade, sobre as aprendizagens que realizaram, sobre as comparações que podem ser estabelecidas entre a 
personagem Suriá e as da Turma da Mônica etc.


