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Artigos 
científicos 

SCHELL, Deise Cristina. Os índios na conquista espanhola da América: Leyes nuevas e 
representações à época da Jornada de Omagua y Dorado. Disponível em: 
<http://www.revistahistoria.ufba.br/2010_1/a02.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018.  

Livros THEODORO, Janice. Pensadores, exploradores e mercadores. São Paulo: Scipione, 1994.  

 

7. Projeto integrador 

Esta proposta de projeto integrador entre História e Língua Portuguesa, intitulado “A História 

em HQs”, visa a contribuir para a aprendizagem dos objetos de conhecimento e do desenvolvimento 

das habilidades propostas para o 1° bimestre por meio da produção de uma história em quadrinhos 

com base em temáticas apresentadas nos capítulos 3 e 4. 

 

Título: “A História em HQs” 

Tema A biografia como forma para se compreender fatos históricos. 

Problema central 
enfrentado 

Como é possível apreender a História por meio da trajetória de vida de personagens históricos? 

Produto final História em quadrinhos  

 

Justificativa 

Atualmente, cada vez mais historiadores têm dedicado suas pesquisas ao estudo biográfico 

de sujeitos atuantes em certos eventos ou em determinados contextos, de modo a extrair dessas 

biografias informações que ajudem na compreensão de determinados processos históricos. No 

entanto, deve-se ressaltar que o objetivo de uma biografia, como resultado de pesquisa histórica, 

não é simplesmente destacar os principais fatos da vida de uma pessoa, e sim identificar em eventos 

motivados por ações individuais os elementos estruturais que compõem uma sociedade e que 

muitas vezes são imperceptíveis para o indivíduo em seu cotidiano, mas que são fundamentais para 

o esclarecimento de questões sociais e econômicas relacionadas à mentalidade de uma dada 

população, em um período específico. 

Assim, pensando em estimular o aluno tanto a refletir sobre o contexto em que viveram os 

viajantes espanhóis do período da conquista quanto a estimular sua criatividade por meio da criação, 

este projeto integrador propõe a produção de histórias em quadrinhos que contenham a trajetória 

de vida dos indivíduos que tiveram participação importante nos eventos estudados ao longo desse 1º 

bimestre.  

 

http://www.revistahistoria.ufba.br/2010_1/a02.pdf
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Competências gerais desenvolvidas 

• Ler e interpretar informações implícitas e explícitas. 

• Relacionar e comparar contextos históricos. 

• Compreender como contextos macro-históricos determinam a vida de indivíduos. 

• Identificar aspectos específicos das sociedades pré-colombianas. 

• Perceber os fatores motivadores das navegações oceânicas. 

 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 
na concepção de História 

Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da 
Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a 
complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico 
e Pacífico. (EF07HI02) 

A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 
americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas 
de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 
(EF07HI03) 

Língua 
Portuguesa 

 
 
Textualização  
 

Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao 
contexto produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, ao modo (escrito ou oral; 
imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 
relacionada às propriedades textuais e do gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e 
avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, 
pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, 
ordenamentos etc. (EF69LP07) 

Duração 

Uma semana letiva, englobando quatro aulas de História e quatro aulas de Língua 

Portuguesa, e um momento para a apresentação do painel a representantes da comunidade escolar.  

Material necessário 

• Projetor multimídia conectado ao computador com acesso à internet e a caixas de som. 

• Folha de sulfite, lápis de cor, lápis grafite, cartolina, papel kraft. 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Os coordenadores do projeto devem ministrar aulas de História e Língua Portuguesa em uma 

mesma turma do 7º ano do Ensino Fundamental II. Além disso, espera-se que os professores tenham 

alguma familiaridade com este gênero textual de histórias em quadrinhos, recorrendo, caso 

considerem conveniente, ao auxílio de professores da disciplina de Arte, que possam também vir a 

integrar o projeto. 

Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido em uma semana letiva, englobando quatro aulas de História e 

quatro aulas de Língua Portuguesa e um momento, previamente agendado com a direção da escola, 

para uma exposição das histórias em quadrinhos à comunidade escolar, conforme detalhamento 

abaixo. 

Etapa 1 – Escolha do personagem e pesquisa biográfica 

1ª aula (História): 

Nessa primeira aula, apresente à turma a proposta deste projeto integrador. Em seguida, 

solicite que cada aluno escolha um personagem histórico estudado nos capítulos 3 e 4, sendo 

plenamente possível que ocorra a repetição de personagens. No entanto, oriente para que as 

escolhas sejam as mais variadas possíveis. Após isso, solicite que cada aluno selecione atentamente 

as informações sobre seu personagem contido nesses dois capítulos. Se considerar necessário, 

solicite uma pesquisa em outras fontes. Caso seja possível, permita que o aluno faça uma pesquisa 

na internet, de modo que possa também levantar informações visuais sobre o personagem e o 

contexto em que estava inserido. Sugira ao aluno que salve essas imagens, pois elas contribuirão 

para a elaboração dos quadrinhos.  

Etapa 2 – Resumo biográfico  

2ª aula (História): 

A partir das informações biográficas levantadas pelo aluno na aula anterior, oriente-o na 

produção de um resumo sobre a vida do personagem selecionado, incluindo dados como ano e local 

de nascimento e morte (se houver), eventos dos quais eles participaram etc. É importante que o 

resumo seja minucioso, uma vez que a realização da história em quadrinhos será feita com base 

nesse texto. Leia os textos, apontando correções quando necessárias.  

Solicite que o aluno traga o material a ser usado na elaboração dos desenhos, a ser iniciado 

na próxima aula de História.  

Etapa 3 – O que é o gênero textual História em quadrinho (HQ)? 

3ª aula (Língua Portuguesa) 
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O professor deve dedicar essa aula à explicação do que é o gênero textual HQ. Apresente 

alguns exemplos de HQs à turma, chamando a atenção para suas características principais: a 

presença de diálogos curtos em discurso direto, as imagens, as divisões de cena etc.  

Apresente à turma a reportagem “Quadrinho: a nona arte”, veiculada pela TV Brasil 

(Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=olbkFxXATAg>. Acesso em: 15 out. 2018).  

Etapa 4 – Elaboração do roteiro da HQ 

4ª e 5ª aulas (Língua Portuguesa) 

Nessas aulas, o aluno deve elaborar o roteiro, levando em consideração a construção de cada 

quadro e o texto geral da HQ. Ajude o aluno na elaboração desse roteiro. O ideal é ele ter em mente 

a história que quer contar. Sugira que elabore o texto já pensando na quebra dele quadro a quadro.  

Nesse momento, ainda não é necessário produzir os desenhos, mas, sim, a parte textual do 

quadrinho. 

Etapa 5 – Início da criação dos desenhos  

6ª aula (História):  

Retome as imagens que foram pesquisadas na primeira aula para o início da elaboração dos 

desenhos. Acompanhe o trabalho da turma. Caso algum aluno tenha resistência em desenhar, sugira 

que trabalhe com recortes de jornais e revistas.  

Etapa 6 – Finalização da História em quadrinhos  

7ª aula (Língua Portuguesa) 

Reserve essa aula para que o aluno finalize os desenhos e a HQ. 

8ª aula (História)  

Faça uma leitura compartilhada dos trabalhos desenvolvidos pela turma. Verifique a 

necessidade de ajustes. Caso o aluno necessite fazer correções, seja pontual e preciso, de modo que 

a HQ seja finalizada nesta aula. Oriente o aluno a colar sua HQ em cartolinas ou papel kraft.    

Etapa 7 – Exposição das Histórias em quadrinho para a comunidade escolar 

Os professores envolvidos no projeto devem definir com a direção e a coordenação 

pedagógica o local em que os cartazes poderão ser expostos. Em colaboração com a turma, elaborem 

um convite a ser enviado à comunidade escolar.  

https://www.youtube.com/watch?v=olbkFxXATAg
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

Avalie o projeto integrador em todas as etapas, considerando o interesse e a participação do 

aluno, além do produto final e da aprendizagem das habilidades propostas.  

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Artigo  

LIMA, Douglas Mota Xavier de. Histórias em quadrinhos e ensino de História. Disponível em:  

<https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/332>. Acesso em: 26 ago. 2018. 

Livro 

 

SCHWARCZ, Lilia. Uma amizade (im)possível: as aventuras de Pedro e Aukê no Brasil 

colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.  

 

 

https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/332
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/332%20%20

