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Narrativas visuais  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propicia a prática de processos criativos e a exploração da 

materialidade por meio da produção de uma tira, composta em três quadros. Ela será feita em grupos 

e vai compor um painel coletivo com todas as histórias da turma. Os alunos vão criar uma narrativa 

visual, usando a imaginação para fazer uma composição visual com desenhos, textos verbais ou 

colagens. Ao final, farão um exercício coletivo e colaborativo, em que as partes devem ser pensadas 

de modo que se relacionem com o todo, na montagem do painel coletivo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Estimular o processo criativo para elaboração de uma tira. 

• Explorar diversos materiais para produção de uma narrativa visual. 

• Desenvolver o processo criativo nas artes visuais. 

• Desenvolver o processo colaborativo para a produção de um painel coletivo. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.). 

Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Narrativas visuais: planejamento 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: exemplos de tiras, caderno, lápis preto ou caneta e borracha. 

Atividade 1 – Apresentação do tema e análise de tiras (20 minutos) 

Inicie a aula fazendo o levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. Pergunte a eles o 

que entendem por narrativas visuais. Deixe que respondam livremente e, se considerar interessante, 

escreva na lousa algumas respostas. Em seguida, comente que narrativas visuais são formas de 

expressão por meio de ilustrações, pinturas, colagens, HQs, tiras, imagens em movimento, fotografias, 

entre outras linguagens predominantemente visuais. Diga-lhes que essas narrativas podem contar 

histórias com começo, meio e fim, como é o caso de muitas HQs, tiras, séries fotográficas e filmes.  

Se considerar interessante, leve para eles alguns exemplos de tiras, como Mafalda, de Quino, 

Calvin & Haroldo, de Bill Watterson, ou tiras de jornais, como as de Laerte, Allan Sieber, etc. Comente 

que a tira é um gênero textual que teve origem nos Estados Unidos como passatempo dos leitores de 

jornal. Seu tamanho curto está relacionado ao pouco espaço destinado a elas nos jornais.  

Analise algumas tiras com os alunos e leve-os a perceber como as narrativas são formadas. Por 

meio de imagens, com ou sem textos verbais, essas tiras, muitas vezes, são construídas em três 

quadros: início ou estabelecimento de uma situação; desenvolvimento ou ápice da situação; final ou 

quebra da expectativa construída, que gera o humor. Essa análise servirá de apoio para a produção da 

segunda atividade. 

 

Atividade 2 – Planejamento de uma tira (25 minutos) 

Peça à turma que se organize em grupos de quatro alunos e criem esboços de uma tira, 

organizada em três quadros, com início, meio e fim e, se possível, trabalhando o humor por meio da 

quebra de expectativa. Peça que escrevam ou desenhem suas ideias iniciais no caderno e levantem 

temas que lhes interessem. Comente com os alunos que essa tira poderá ser composta de texto, 

desenhos e colagens de jornais e revistas ou fotografias. Por isso, é importante que eles planejem quais 

materiais desejam usar e, caso os tenham, levem esses materiais para a escola. No caso de fotografias, 

é importante que tenham autorização dos pais ou responsáveis para levá-las. 
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Aula 2 – Narrativa visual: materialização 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em grupo, para a atividade de criação. 

Recursos e/ou material necessário: lápis coloridos, canetas, papéis diversos para colagem, revistas, jornais, fotografias, 

cartolina, papel cartão, papel para desenho com gramaturas acima de 180 g, cola branca, tinta guache, tesouras de 

pontas arredondadas. 

Peça aos alunos que formem os mesmos grupos da aula anterior e retomem as tiras que 

começaram. Solicite que releiam, conversem sobre elas, verifiquem se desejam alterar algo na 

narrativa. Você deve acompanhar esse momento para se inteirar das histórias que foram criadas e das 

ideias para as tiras, ajudando no processo de criação da narrativa. 

Em seguida, distribua os materiais que estiverem disponíveis, como lápis, revistas, fotografias 

e peça que deem continuidade ao trabalho deles materializando sua concepção. Para o suporte, 

oriente-os a usar cartolina, papel para desenho ou papel cartão. Caso optem por fazer colagens, podem 

utilizar os diversos materiais disponíveis e o que eles quiserem explorar, como tinta guache ou outros 

materiais para colorir, criando formas e cores em suas composições. 

Caso alguns grupos não se interessem em criar uma narrativa com a estrutura proposta, você 

pode ampliar as possibilidades e propor que produzam três imagens que se somem, compondo uma 

quarta, ou imagens que funcionem como um mosaico, sem sequência de tempo linear. 

Lembre a turma de que as tiras criadas por eles vão compor um grande painel que será exposto 

na escola, para que todos possam apreciar suas histórias. Por isso, cada uma fará parte de um todo 

maior que será criado coletivamente.  

Ao final da aula, peça que todos ajudem na limpeza e organização da sala. 

 

Aula 3 – Criando um mural de narrativas visuais 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala com mesas e espaço na escola para abrigar o mural. 

Organização dos alunos: trabalhando coletivamente. 

Recursos e/ou material necessário: materiais para a montagem das colagens em um mural, painel ou varal de exposição. 

Esta última aula será para a criação coletiva e colaborativa de um mural ou painel com as 

narrativas produzidas pela turma, a ideia é criar uma obra que seja uma coletânea de histórias. 

Comece pedindo aos grupos que distribuam nas mesas suas tiras. Em seguida, peça que a 

turma percorra as mesas e conheça as histórias produzidas dos outros grupos.  

Enquanto eles apreciam o que foi produzido, proponha que observem quais narrativas têm alguma 

ligação. Pode ser na temática, pode ser na forma, nas cores, no estilo, no uso dos materiais, etc.  
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A partir desses pontos de ligação, peça ao grupo que pensem como as tiras serão organizadas 

para compor o mural. Estabeleça os critérios de composição. Esse é um momento muito importante 

de criação coletiva, assim, estimule a participação de todos, propondo ideias e garantindo que todos 

sejam ouvidos e respeitados.  

Lembre-se de levar em consideração, para a criação do mural, o espaço no qual ele será 

exposto na escola e qual será a melhor forma de fixar as colagens, em um painel coletivo, varal ou 

outro tipo de exposição. 

Ao final da montagem do painel, reúna os alunos para a apreciação coletiva e oriente uma 

conversa sobre as narrativas visuais realizadas, que dificuldades tiveram ao fazer o trabalho e quais 

foram as soluções encontradas. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades de 

criação propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada 

um dos alunos nos grupos e a sua atuação no grupo e no trabalho coletivo. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de se expressar utilizando 

a linguagem visual para construir uma narrativa visual. Em um segundo momento, é esperado que os 

alunos sejam capazes de trabalhar coletivamente de forma colaborativa. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. O que você entende por narrativas visuais? 

2. Cite alguns exemplos de narrativas visuais. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos entendam que narrativas visuais são formas de expressão 
predominantemente visuais. 

2. Espera-se que os alunos reconheçam que são exemplos de narrativas visuais ilustrações, tiras, 
histórias em quadrinhos, fotografias, desenhos animados, colagens, animações, filmes, etc. 


