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Liceciando/a: 
Dados de Identificação: 
Escola: do Professor Raimundo 
Professor/a: Raimundo 
Disciplina: Artes 
Série, Turma, Agrupada: Nono ano.  
Período letivo: 2015. Segundo Semestre. 
Tema:  
- Narrativa Visual- Ilustração, Estética e Leitura  
- Há a necessidade histórica do ser humano se comunicar, por vezes, fazendo uso das imagens. Hoje me dia a demanda é grande devido a novas mídias como 
hqs, cinema, séries e etc. 
PILLAR, Analice Dutra. A educação do olhar do ensino das artes. Porto Alegre: Mediação, 1999. 
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/170/artigo234958-1.asp acesso em 05 do 10 de 2015, as 21:00h. 
http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/mundo-imagens-ler-426380.shtml acesso em 05 do 10 de 2015 as 20:00h.  
Conteúdo:  
Aula 1: Apresentação das Hqs para os estudantes: Explicando o exercício para os estudantes e deixando- os ler as histórias. (grupos de 5 cada grupo com uma 
hq) Apreciar 
 
Aula 2: Discussão com a turma sobre o estilo de desenho das Hqs, como se diferem e como atuam esteticamente na história que contam. Contextualizar 
 
Aula 3: Produção de uma ilustração feita pelo estudante (individual) contando uma história desenvolvida por ele mesmo (um fato do dia, um filme ou etc…). A 
ilustração deve ter estética coerente com a história escolhida pelo estudante.  Produzir 
 
Aula 4: Feedback por meio de discussão sobre os trabalhos realizados pelos estudantes. 
Atitudes: Os estudantes devem compreender que a estética de uma narrativa visual depende dos elementos estruturais de sua ilustração. Construindo visão 
critica sobre este tema (se ilustração é ou não adequada a determinada narrativa). 
Objetivos: Compreender a relação estética entre ilustração e narrativa; gerar uma visão crítica sobre as ilustrações das narrativas visuais que encontram no dia a 
dia. 
Objetivo geral: O estudante deve ter a capacidade de reconhecer criticamente o(s) motivo(s) dos traços e estruturação formal da ilustração, para poder analisa- la 
e crítica- la. 
Objetivos específicos: especificam resultados esperados observáveis (geralmente de 3 a 4).  
OBS.: começa-se sempre com verbos indicativos de habilidades como, por exemplo: 
ao nível de conhecimento – Constatar que existem inúmeras possibilidades de estruturações formais e que cada uma estimula uma determinada sensação, que 
pode ou não ser coerente a narrativa. Ou seja um “desenho” é bom ou ruim devido sua estética. 
ao nível de aplicação – Demonstrar que diferentes estilos de desenho causam diferentes sensações.  
ao nível de solução de problemas – Construir visão crítica para ilustrações de narrativas visuais (hqs, filmes, séries e etc.) 
Avaliação: Diagnóstica 
- atividades O estudante deve produzir uma ilustração de uma história inventada por ele (ou já existente), e escrever a sensação que ele deseja passar.  
- critérios Os elementos formais devem ser coerentes à sensação que o estudante estabeleceu. 
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Situação Didática: Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa e Construtivismo de Vygotsky. Por meio do funcionamento do Apreciar e Contextualizar as hqs e 
depois produzir uma ilustração; tem- se, ainda, aplicação do conceito de Ana Mae, e por meio da discussão em grupo tem- se a relação “social” de Vytgosky. onde 
o estudante maneja e produz sobre o tema artístico e linguagem e tem contato com fatos históricos, pelo tema das hqs. Espera- se que o estudante entenda a 
função estética da ilustração. 
 
Hqs: Maus e Guerra 1939-19345, Liberdade guiando o Povo, Guernica- objeto de conteúdo 
 
Apresentação e discussões: objeto didático 
 
Mídia: turma tranquila, material impresso e apresentação de data show.  
 
Aula I: Separa- se a turma em grupos e para cada grupo entrega- se um pedaço da cada historia em quadrinho, cede- se 20 minutos de leitura, e os grupos trocam 
de material. Após duas trocas, o professor começa uma discussão sobre as sensações que os estudantes tiveram e o porque delas (e pede para eles, 
individualmente escreverem isso)  
 
Aula II: O professor começa a aula explicando o porquê e como as ilustrações podem afetar a narrativa apresentando exemplos como as das próprias Hqs da aula 
passada, e outros exemplos como a Guernica de Picasso e Liberdade Guiando o Povo de Delacroix; hq online A 2 Guerra Mundial. E novamente pede aos 
estudantes para discutirem sobre as sensações que os novos exemplos proporcionam e comprar ccom os anteriores. (o estudante deve relatar no mesmo papel da 
atividade anterior suas experiências novas) 
 
Aula III: Produção, onde o estudante inventa, ou adota uma história já existente (escrevendo em um novo papel qual a história); e faz uma ilustração relatando qual 
era a sensação que esta deveria causar (tudo isso em um mesmo papel, diferente das aulas I e II). Apos termino do exercício o estudante entrega os dois papeis 
ao professor. O trabalho escrito é todo individual. 
 
Aula IV: O professor forma os grupos (mesmos da aula I) e envia as produções dos estudantes para os grupos (deve se ter o cuidado do trabalho não irem para o 
grupo de seu autor). Apos vinte minutos e duas trocas os estudantes juntos ao professor discutem sobre os trabalhos. 
 
OBS: Se necessário deve- se ter uma aula extra, ou reutilizar o tempo, devido a demanda da turma. 
 
 
Recursos didáticos: Maus, de Spielgeman 
Guerra: 1939 – 1945, de Julius Ckavalheiyro 
Impressora CH440 
Projetor (Data Show) 
 
Materiais de desenho: Papel, lápis, giz de cera, canetas hidro cor. 
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