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 TEMPO DE AULA: 30min
 GÊNERO TEXTUAL: HQ’s
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Definição, elementos composicionais, estrutura e função das
HQ’s.

 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,

fotos, etc.)
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D18 – Reconhecer efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou

expressão.
 D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou

morfossintáticos.
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Narrativa criada para o entretenimento, em
que a combinação de linguagens torna
rápida a comunicação e proporciona
diversão visual e literária.

SOUSA, M. de. Turma da Mônica. Disponível em: http://turmadamonica.uol.com.br. Acesso em: 12 ago. 2020.

http://turmadamonica.uol.com.br/home/
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“Os quadrinhos representam hoje, no mundo

inteiro, um meio de comunicação de

massa de grande inserção popular. Nos

quatro cantos do planeta, as publicações do

gênero com uma enorme variedade de títulos

e tiragens de milhares ou, às vezes, até

mesmo milhões de exemplares, avidamente

adquiridos e consumidos por um público fiel,

sempre ansioso por novidades”
(VERGUEIRO, 2009, p. 07). 
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Apesar de o gênero ter surgido na França, na primeira metade do século XIX, a primeira
história em quadrinhos de que se tem notícia no mundo foi criada pelo artista
americano Richard Outcault, em 1895.
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No ano de 1933, três americanos pensaram em uma maneira de faturar com as tiras de
jornais em forma de revista. Surge o “comic books” (ou gibi).

As palavras não eram obrigatórias, mas foram logo adicionadas para dar mais informação
e acentuar o fluxo da narrativa.
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Esta Foto de Autor Desconhecido está 
licenciado em CC BY-SA Disponível em: https://pt.wikipedia.org/. Acesso em: 12 ago. 2020.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pricing
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://pt.wikipedia.org/
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Disponível em: https://plenarinho.leg.br/. Acesso em: 12 ago. 2020.

https://plenarinho.leg.br/
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A legenda é um pequeno texto que descreve algum fato, informa algo
relacionado com o quadrinho anterior ou com o seguinte e marca a passagem
do tempo.
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La Vie en Rose (Foto: ENEM)

1. [ENEM] Os quadrinhos exemplificam que as Histórias em Quadrinhos
constituem um gênero textual

A) em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da
mensagem contida no texto, como pode ser constatado no primeiro
quadrinho.
B) cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a
compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho: “</DIV>
</SPAN> <BR CLEAR = ALL> < BR> <BR> <SCRIPT>”.
C) em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos
expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho.
D) que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação
face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho.
E) que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa
com clareza a sucessão cronológica da história, como pode
ser percebido no segundo quadrinho.


