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Recém-curado da gripe espanhola, Pedro descobre que sua mãe, 

acometida pela mesma doença, acaba de morrer. O garoto parte então 

rumo a uma importante jornada: dar um funeral digno ao corpo da 

mãe, ignorado pelas autoridades sanitárias.

Graças às impactantes ilustrações de Jefferson Costa, acompa-

nhamos essa jornada de perto e, ao longo do caminho, somos levados 

às mais profundas reflexões sobre vida e morte, sobre humanidade 

e desumanidade, nos piores momentos da nossa história.

Com texto de Lillo Parra, La Dansarina é uma história de fic-

ção que representa inúmeras histórias reais ocorridas no Brasil 

e no mundo em 1918, durante a Gripe Espanhola, mas que poderiam 

muito bem ter ocorrido também em 2020, durante a pandemia do novo 

coronavírus.

Embora esta premiada história em quadrinhos tenha sido pu-

blicada pela primeira vez em 2015, é impossível não encontrar se-

melhanças entre a sociedade em que vive Pedro, o protagonista, e a 

que vivemos hoje: uma sociedade, que, em pouco tempo, começa a se 

ver dizimada pela força letal de um vírus invisível.
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CARTA AO PROFESSOR

Cara professora, caro professor,
A obra La dansarina, dos quadrinistas Lillo Parra e Jefferson Costa, é uma 

história em quadrinhos que já começa surpreendendo pelo título, tanto no uso 
de outro idioma quanto na expectativa que cria. O uso de outro idioma nos dá 
uma ideia da riqueza linguística que estará presente no percurso de leitura. Além 
disso, a expectativa criada pelo título, e depois quebrada nas primeiras páginas 
da história, é um fato que fascinará o leitor, trazendo um impacto que o aproxi-
mará ainda mais do enredo.

Provavelmente, ao ler o título La dansarina pela primeira vez, o estudante 
imaginou que encontraria páginas que o levariam para o mundo da dança, talvez 
uma história romântica envolvendo uma bela dançarina e seu poder de encantar 
com o movimento do corpo. Até que, após algumas páginas, a expectativa criada 
é quebrada, e se descobre que a imagem de uma encantadora mulher dançarina 
de flamenco é, na verdade, uma metáfora da morte.

Essa situação traz como consequência outra surpresa: uma história em 
quadrinhos, terreno fértil para heróis e grandes conquistas de vida, leva o leitor 
a uma reflexão sobre a morte. Ainda mais dentro de um contexto histórico tão 
difícil para a humanidade como foi o início do século XX. O termo “la dansarina” é 
uma referência a como muitas pessoas chamavam a gripe espanhola. Essa doença 
matou aproximadamente 3% da população mundial, trazendo a tragédia de uma 
pandemia para um momento já marcado por outro duro momento da história 
humana: a Primeira Guerra Mundial.

Além disso, ler uma história em quadrinhos é participar de outra “dança”: 
aquela que se dá entre o texto e a imagem. Seus olhos caminham sobre duas lin-
guagens que se completam e contam, cada uma à sua maneira, a história. Não é 
possível construir todo o imaginário da narrativa sem se colocar em movimento 
para acompanhar ora texto, ora imagem.

Na obra La dansarina, a palavra, ou o roteiro, é de Lillo Parra, um quadri-
nista que nasceu em São Paulo.

Já no que diz respeito à imagem, ou aos quadros, em La dansarina, o autor 
é Jefferson Costa. O ilustrador e quadrinista nasceu em São Paulo em 5 de março 
de 1979 e é autor de diversos quadrinhos.

Dentre outros temas, é possível perceber que a obra aborda também ques-
tões políticas e sociais que envolvem a saúde pública em um contexto de pande-
mia, algo que encontrará eco no coração dos estudantes inseridos em um recente 
episódio de pandemia mundial em virtude do covid-19.



4

Este manual busca ajudar o professor a lançar luz sobre essas questões junto 
aos estudantes por meio de diferentes recursos e atividades. Em sintonia com as 
postulações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, que 
viabilizam um encontro das práticas educativas com campos de atuação diversos, 
você, professora ou professor, tem diante de si um livro rico de possibilidades 
de leitura, sobretudo se pensarmos no atual contexto social, em que as discus-
sões sobre saúde pública se tornaram um ponto central durante a pandemia de 
covid-19 que atingiu profundamente a humanidade neste início de século.

Assim, para que tenhamos um roteiro organizado para as inserções a serem 
feitas por meio da leitura, este livro está estruturado em camadas que dialogam 
entre si: uma primeira parte dedicada às atividades que podem ser colocadas em 
prática no domínio do Componente de Língua Portuguesa; uma segunda parte 
dedicada às propostas de leitura situadas no entrecruzamento com outros cam-
pos de saber; uma seção de aprofundamento com subsídios para uma leitura mais 
plena do livro; um espaço dedicado às sugestões complementares de leitura e 
atividades e, por fim, a bibliografia comentada.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
(Destinadas aos professores de Língua Portuguesa)

Nesta seção, vamos trabalhar em conjunto propostas de atividades em sin-
tonia com as competências, habilidades e campos de atuação por meio dos quais 
o Componente Língua Portuguesa está organizado na BNCC. Por isso, apresen-
tamos a seguir uma pequena explanação sobre as formas de organização do do-
cumento e suas linhas diretivas. Em seguida, dividimos as propostas de leitura 
em três subunidades: atividades de pré-leitura (prática social e problematização), 
leitura (instrumentalização e apreensão sensível dos conhecimentos por meio 
de análise e estudo do livro) e pós-leitura (possibilidades de intervenção e ações 
propositivas a partir da vivência do texto). 

Em linhas gerais, a BNCC estabelece um conjunto de “aprendizagens es-
senciais” que devem integrar todas as etapas da Educação Básica. Isso ocorre 
por meio da reunião de dez competências gerais (conceitos importantes que 
devem ser mobilizados para instrumentalizar o aprendizado) a serem desen-
volvidas pelos alunos no decorrer de sua vida acadêmica. Para o documento, 
deve haver uma associação entre saber conteúdos e conseguir mobilizá-los em 
determinadas ocasiões, como o que faremos nesta seção. 

A Base ainda se compromete com a educação integral que, nesse caso, 
não está associada apenas ao tempo de aula ao qual os alunos devem ser sub-
metidos, mas a uma visão mais ampla de formação, que vai além dos limites da 
escola. De forma geral, isso significa que as escolas que acolhem as juventudes 
devem proporcionar a consolidação e o aprofundamento de conhecimentos, 
preparar para o trabalho e a cidadania, colaborar para a evolução do aluno (for-
mação cidadã) e propiciar o acesso aos fundamentos científico-tecnológicos. 

Outra perspectiva levantada pela BNCC consiste na promoção das múl-
tiplas culturas que caracterizam as juventudes. Ela refere-se à necessidade 
de reconhecer as especificidades de cada jovem que faz parte do ambiente 
escolar. Ao entender melhor seu público, a escola consegue oferecer uma edu-
cação transformadora que vai dialogar com as identidades e perfis dos alunos 
e alunas. 

Para isso, é necessário oferecer experiências que ultrapassem aquelas 
delimitadas pelo ensino tradicional. Esse aspecto traz mudanças interessantes 
quanto à condução das aulas e às novas forma de diálogo, especialmente se 
considerarmos que o documento ressalta o estudo a partir de uma perspec-
tiva muito mais contextualizada e condizente com a realidade dos alunos. Daí a 
importância das atividades de pré-leitura e pós-leitura que desenvolveremos, 
pois elas trazem para a sala de aula experiências anteriores vivenciadas pelo 



6

conjunto da turma, como também instigam que novas vivências, a partir da lei-
tura, possam ser implementadas na vida dos alunos e alunas. 

Para o Ensino Médio, a BNCC separa as competências gerais em quatro gran-
des áreas de conhecimento: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tec-
nologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais 
aplicadas. Na área de Linguagens e suas tecnologias, temos Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa. A Língua Portuguesa apresenta suas habi-
lidades de acordo com campos de atuação social (campo da vida pessoal, campo 
das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático, campo de atuação 
na vida pública e campo artístico-literário). O intuito da organização dos campos é 
promover vivências além daquela no meio escolar. No campo artístico-literário, o 
maior objetivo é incentivar a fruição artística e promover a formação leitora, o que 
contribui para o processo de construção da apreciação estética. É nesse campo 
que está inserido o estudo do livro La dansarina.

Um ponto importante: todas as etapas de pré-leitura deste manual (tanto 
“Propostas de atividade I” quanto “Propostas de atividades II”) dialogam com as 
teorias pedagógicas que orientam que o processo de ensino-aprendizagem parta 
das vivências do aluno, adotando a concepção de que nenhum aluno é uma “folha 
em branco” e que todo novo aprendizado se dá por uma ação comparativa (ou seja, 
não se aprende algo a partir do nada). A base para esse pensamento está no socio-
construtivismo de Vygotsky, que traz a perspectiva USO  REFLEXÃO  USO, na 
qual o primeiro “uso” é aquele que o aluno já faz do conhecimento no seu coti-
diano, mesmo que de forma inconsciente; a “reflexão” é o trato científico-teórico 
dado pela orientação do professor; e o segundo “uso” acontece quando o estu-
dante refaz ou transforma o seu conhecimento de mundo a partir do processo 
científico-teórico.

PRÉ-LEITURA
ATIVIDADE 1
Uma das oportunidades que o estudo do gê-

nero história em quadrinhos traz é a discussão do 
conceito de herói, uma vez que a geração atual de 
estudantes e outras anteriores encontram nos per-
sonagens eternizados pelos quadrinhos figuras para 
admirar ou mesmo para se espelhar. 

Pode-se começar a abordagem desse trabalho na observação de um fato: 
tornou-se comum encontrar na mídia a frase “Nem todo herói usa capa”, quando 
se faz referência a ações importantes ou extraordinárias que foram praticadas 
por pessoas comuns. 

Mostre aos estudantes alguns exemplos, como a reportagem e a imagem 
a seguir:

Diálogos com a BNCC

Habilidades trabalhadas: 

EM13LGG102, EM13LGG202, 

EM13LP10, EM13LP14.
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 f “Grupo Business Bahia homenageia profissionais de saúde durante pan-
demia”. Disponível em: https://bahia.ba/mais_noticias/grupo-business 
-bahia-homenageia-profissionais-de-saude-durante-pandemia/; acesso 
em: 6 dez. 2020.

Em seguida, promova uma discussão 
a partir dos seguintes questionamentos:

 f Qual é o conceito de herói que está 
sendo empregado com o uso dessa 
frase? (Não perder de vista a ideia 
de “usar capa”.)

 f Por que as pessoas referidas estão 
sendo consideradas heroínas?

 f A partir do conceito pessoal de herói 
que os estudantes têm, eles concor-
dam com os exemplos mostrados?

 f Pode-se dizer que existem diferen-
tes tipos de heróis?

A partir dessa discussão, pode-se le-
vantar outra: indivíduos que são considera-
dos heróis por alguns, mas que na verdade 
praticam ou praticaram atos reprováveis socialmente, desde exemplos mais sim-
ples, como pessoas populares na escola entre os estudantes (e de certa forma ad-
miradas) por desobedecerem às regras, até figuras históricas que despertam 
a admiração em alguns, mas cometeram crimes contra a humanidade, como 
certos ditadores.

Essa contextualização é uma interessante oportunidade para a exposição 
e análise das construções de personagens nas narrativas, especialmente o pro-
tagonista, algo importantíssimo nos estudos literários. Além disso, proporciona 
uma discussão e, consequentemente, um questionamento sobre cidadania, direi-
tos e deveres, o que oportuniza desenvolver no estudante a consciência cidadã, 
bem como o reconhecimento de seus deveres sociais.

Além disso, a análise de personagens acarreta a necessidade de olhar para 
os outros elementos que compõem o enredo, algo essencial nos momentos de 
leitura da obra. Em La dansarina, por tratar-se de uma narrativa marcada pro-
fundamente pelo plano histórico, os elementos tempo e espaço exercem uma 
influência direta na criação do enredo.

ATIVIDADE 2
O trabalho com questões relacionadas à língua encontra na obra La dansa-

rina um terreno fértil. Nesse contexto, um trabalho produtivo a ser desenvolvido 
é o estudo das variações linguísticas. Por meio da obra, podemos abordar:

Re
pr

od
uç

ão

 Imagem da campanha virtual do Grupo 

Business Bahia.
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 f as variações de registro (formal e informal) próprio da linguagem dos 
quadrinhos, bem como da caracterização dos personagens ou da intimi-
dade entre ele;

 f as variações sociais, que além de se relacionarem à caracterização dos 
personagens, na obra La dansarina também farão referência a uma ca-
racterização sócio-histórica (o período das imigrações no Brasil no início 
do século XX), com a utilização inclusive de marcas de outro idioma;

 f as variações temporais, essas de maneira mais sutil, marcadas principal-
mente pela fala do neto de Pedro.

Para contextualizar o tema, converse com os estudantes sobre a existência 
de variações linguísticas nas suas regiões de origem ou naquelas em que eles mo-
ram. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio das seguintes perguntas: 

 f Se você fosse construir uma história em que um dos personagens per-
tencesse à sua região e quisesse deixar isso explícito, ele teria uma forma 
de falar diferente da dos demais personagens? (Essa pergunta pode ser 
feita em todas as regiões do país, pois há várias marcas de regionalismo.) 

 f Se você fosse construir uma história em que os personagens represen-
tassem a riqueza linguística da sua região, eles poderiam falar idiomas 
diferentes? (Essa pergunta pode ser feita em regiões marcadas pela imi-
gração ou pela presença de povos indígenas e/ou quilombolas.)

 f Há textos que representam de alguma maneira o falar da sua região ou 
povo, como músicas de festas tradicionais, de canções de ninar, rezas 
ou parlendas, e que por isso são marcas de uma identidade cultural ou 
memória ancestral? (Você pode fazer uma seleção prévia de textos que 
exemplifiquem isso para a discussão do assunto.)

Após essa contextualização, é interessante fazer uma exposição sobre 
o assunto variações linguísticas, adaptando essa exposição à necessidade da 
turma ou do planejamento curricular, e não perdendo de vista que o foco não é 
a definição dos diferentes tipos de variação da linguagem, mas como essas va-
riedades constroem ativamente ou participam da construção de uma identidade 
cultural e social, além de serem reflexos de contextos históricos.

Além disso, quando questões que envolvem a linguagem aparecem, muitas 
vezes parece inevitável (e necessário) que se chegue ao ponto de discutir o que é 
“certo x errado” na língua, e assim se possa debater também preconceito linguís-
tico e língua como forma de dominação ou segregação social. O essencial é que o 
jovem compreenda a característica dinâmica da linguagem e como os vários usos 
da língua se adequam aos diferentes contextos comunicativos.

ATIVIDADE 3
A multimodalidade é a característica da comunicação que se efetiva simul-

taneamente por vários meios e formas (gesto e fala; escrita e leitura; imagem e 
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texto etc.). Atualmente, dentro de um cenário em que essa característica precisa 
ser levada em conta no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da es-
crita, as histórias em quadrinhos são um recurso pleno de possibilidades, já que 
é necessário orquestrar durante a leitura diferentes modos de comunicação (lin-
guístico e visual), outro motivo que torna a obra La dansarina uma boa escolha 
pedagógica. A principal abordagem nesta atividade será relacionada ao modo de 
comunicação visual; contudo, não perderemos de vista sua colaboração ou inter-
ferência no linguístico.

Pode-se iniciar solicitando aos alunos que façam uma autorreflexão sobre 
suas fotos em redes sociais, caso tenham. Que eles observem os ângulos que 
escolheram e porque fizeram essa escolha. Em seguida, peça que cada um com-
partilhe sua autorreflexão com a turma, se desejar. Talvez essa parte da atividade 
encontre uma melhor aceitação se o compartilhamento for feito em grupos.

Em seguida, se possível, projete duas imagens comparativas: uma em que 
se mostra uma pessoa chorando, de corpo inteiro; e outra em que aparece dessa 
pessoa apenas os olhos com lágrimas. Pergunte se a turma é afetada de maneiras 
diferentes pelas imagens quanto à mensagem de tristeza que se pretende passar 
e discuta a diferença de efeito na comunicação que pode haver na escolha de uma 
ou outra imagem.

Projete também uma cena clássica de filme de suspense na qual se pode 
perceber que uma tensão crescente é produzida com o passar das imagens. Uma 
cena que sugerimos é a do filme O iluminado, disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=uGGzW8PE8lQ; acesso em: 6 dez. 2020.

Nessa cena também é possível observar a questão da sonorização na cons-
trução dos sentidos do texto, o que nos leva mais uma vez à multimodalidade.

Caso não seja possível a projeção, pode-se conversar com os alunos se eles 
conhecem esse tipo de cena ou se há, para eles, um tipo de cena comum nos fil-
mes de suspense, e qual o efeito de sentido que essas cenas produzem, citando 
exemplos.

Por fim, trabalhe o uso de diferentes planos nas artes visuais, especifica-
mente nas HQs, bem como os tipos de vinhetas. Uma base teórica para isso pode 
ser encontrada na parte “Aprofundamento” deste manual. Aproveite para que os 
alunos apontem exemplos nas páginas da obra La dansarina.

LEITURA
ATIVIDADE 1
Quando se trabalha gêneros que contam histórias, 

como é o caso dos quadrinhos, um dos elementos essen-
ciais do enredo a ser estudado são os personagens. A figura 
do protagonista salta aos olhos e ocupa lugar central no 
desenrolar da trama. A construção do protagonista ou da 

Diálogos com a BNCC

Habilidades trabalhadas: 

EM13LP03, EM13LP10, 

EM13LP14, EM13LP15, 

EM13LP46, EM13LP49.
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ideia do que é um protagonista muitas vezes se confunde com a perspectiva de 
“herói”, chegando ao ponto de, em alguns casos, as duas palavras serem usadas 
como sinônimos nos estudos da narração. Entretanto, isso não é um fenômeno 
que aconteceu à toa, possuindo uma base teórica. 

As primeiras figuras de protagonistas, se pensamos em estudos literários, 
estão nos textos que pertencem ao gênero épico, primordialmente designados 
como textos que têm o objetivo de narrar feitos grandiosos ou heroicos. Ou seja, 
literalmente o protagonista de um texto épico é um herói. E não é um herói qual-
quer, mas alguém que possui uma característica sobre-humana, como Hércules, 
que era um semideus.

Na Idade Média, essa figura de protagonista-herói continua, porém modi-
ficada, já sem a característica sobre-humana. Essa nova figura, que alguns estu-
diosos chamam de herói moderno ou romanesco, continua a ser alguém que se 
diferencia do restante da humanidade por sua personalidade nobre e disposta a 
todos os sacrifícios pelos seus ideais, por amor e honra. Como exemplo, podemos 
citar os protagonistas das novelas de cavalaria. 

Em seguida, no século XVI surge o romance picaresco. Nesse tipo de nar-
rativa, o protagonista é um pícaro (herói malandro de classe social baixa). Aqui, 
a figura do personagem principal muda completamente em relação à história 
das narrativas literárias. Pessoas comuns passam a ser retratadas nas histórias, 
mesmo que muitas vezes de modo satírico ou ridicularizante.

Nos três séculos que seguem (até o Romantismo), a figura do herói ou he-
roína romanescos será predominante, mas, a partir do Realismo, os protagonistas 
ganham novas faces, passando de figuras que representam o bem em oposição ao 
mal para indivíduos que incorporam a complexidade humana.

Todos esses tipos de protagonistas compõem as narrativas produzidas até 
hoje, quer seja nos romances, no cinema, no teatro ou nos quadrinhos. E é inte-
ressante que o estudante perceba que a utilização de um ou outro tipo de pro-
tagonista vai muito além do gênero literário: está relacionada à construção da 
narrativa, às ideias pretendidas.

Encerre esse momento de pré-leitura expondo essas informações sobre 
protagonistas ao longo das diferentes épocas e gêneros literários, de preferência 
apresentando exemplos que você acredita serem de conhecimento da maioria 
da turma (livros, novelas ou filmes). Pode solicitar que eles também apontem 
exemplos, contribuindo, assim, para o compartilhamento da “biblioteca” pessoal.

Após essa abordagem, faz-se necessária uma breve exposição sobre espaço 
ou cenário na narração. Pode-se também comparar com os cenários privilegiados 
pelas narrativas em diferentes estilos e gêneros literários. Como exemplos, temos 
o espaço bucólico no Neoclassicismo, a natureza exuberante no Romantismo bra-
sileiro, o ambiente degradante no Naturalismo e o regionalismo do Modernismo 
brasileiro de 1930. 
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Para finalizar o trabalho nesse momento da atividade, aborde a perspectiva 
da construção temporal na narração. Além de observar os conceitos de tempo 
cronológico e psicológico, é necessário destacar a quebra de linearidade no 
tempo psicológico, por ser uma marca que se destaca na construção do enredo 
de La dansarina.

Para observar a utilização desses três elementos narrativos na obra La 
dansarina, comece analisando, junto a seus alunos, a construção psicológica do 
personagem Pedro nas páginas 8 a 16 e 21 a 28, em que ele é mostrado em dois 
momentos distintos da sua vida, velhice e infância. Que adjetivos poderiam ser 
utilizados para designar o personagem nessas fases, mostrando o que permanece 
e o que se modifica na personalidade do protagonista? Não se deve perder de 
vista também que, no primeiro contato do leitor com Pedro, nos dois momentos, 
ele está doente e que a doença se desenvolve de maneiras diferentes em cada 
uma dessas fases.

Outro detalhe interessante é que em cada um desses momentos ele inicia 
uma jornada, e as duas jornadas levam ao mesmo destino ou cenário, como 
uma referência ao ciclo da vida, um retorno, um início e um fim em si mesmo. 
Aqui temos uma perspectiva psicológica do cenário, mas não se deve perder 
de vista também a abordagem geográfica-social do espaço, que leva o leitor 
a diferentes estados brasileiros e diferentes cenários sociais (hospital, casa, 
cortiço etc.).

E diretamente relacionada a esses dois momentos da vida de Pedro, temos a 
linha temporal da narrativa, que se configura de maneira não linear. Entendendo 
que não está no campo da memória, o leitor vai acompanhar o desenvolvimento 
dos acontecimentos em duas épocas diferentes de maneira simultânea.

Dois detalhes sobre essa atividade:
 f Os estudantes podem levantar a questão da morte como protagonista, 
o que é válido. Caso deseje desenvolver essa perspectiva e a construção 
desse personagem, escolha outras páginas para fazer a análise.

 f Você pode se sentir livre para escolher mais páginas também se quiser 
aprofundar a análise da construção do personagem Pedro, assim como 
do cenário e do tempo.

ATIVIDADE 2
Nas atividades de pré-leitura, uma das discussões levantadas trabalha a lin-

guagem, especificamente a abordagem das variações linguísticas. A leitura da 
obra La dansarina pode proporcionar a discussão sobre questões relacionadas 
à língua, à linguagem e às variações linguísticas (espelho de uma comunidade, 
identidade cultural, aspectos histórico-geográficos). Essa discussão leva ao re-
conhecimento de um aspecto muito importante: a língua como espelho de iden-
tidade cultural. E este é um ponto do qual se pode partir para várias estradas: 
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cidadania, cultura no cotidiano dos jovens, diálogos sociológicos e antropológi-
cos, entre outros. Contudo, independente do caminho tomado, todas essas estra-
das tem o mesmo objetivo, que é a formação pessoal e social do jovem a partir do 
repensar a identidade. 

E para dar continuidade a esse rico diálogo iniciado na pré-leitura, realize 
uma leitura comentada das páginas 17 a 19 e 56 a 63. Realizar uma leitura comen-
tada pressupõe pausas para comentários sempre que os participantes desejarem. 
Os comentários podem ser das mais diferentes ordens: conexões com exemplos 
da realidade, inferências, intertextualidades com outras obras, opiniões sobre o 
que está sendo dito no texto etc., mas o principal é que sejam feitas observações 
sobre a linguagem utilizada pelos personagens e como essa linguagem contribui 
para a caracterização dos indivíduos e a construção do enredo.

Você, professor, deve ser o mediador dessa leitura, incentivando os alunos 
a exporem seus comentários. O primeiro passo para isso é deixá-los conscientes 
do tipo de leitura que será feito. Outro passo é instigar os comentários por meio 
de questionamentos básicos. Seguem alguns exemplos: 

 f Como vocês imaginariam esse personagem se tivessem acesso apenas 
aos balões de fala? 

 f Isso lembra algo na nossa realidade? 
 f Vocês se reconhecem em algumas dessas linguagens? 

Essa discussão possibilita perceber o quanto as variações linguísticas co-
laboram na construção do texto literário. Para tornar isso ainda mais enfático, 
realize uma análise de trechos de diferentes obras da literatura brasileira. 
Essa análise pode ser realizada de diferentes maneiras, e apontamos aqui duas 
possibilidades:

 f Previamente, divida a turma em grupos e entregue ou especifique tre-
chos de obras da literatura brasileira a cada grupo. A equipe deverá fazer 
uma análise da construção linguística do trecho de acordo com parâme-
tros determinados por você (escola literária, tipos de personagens, varia-
ções utilizadas, estilo do autor, etc.) e apresentar para a turma também 
da maneira como você determinar (resenha, seminário, apresentação em 
slides, podcast, videoblog etc.).

 f Analise a linguagem utilizada em trechos de obras de diferentes mo-
mentos da literatura brasileira. Dentre diferentes pontos, pode-se abor-
dar como essa linguagem alimentou estereótipos, como ela foi espelho 
da escola, do estilo do autor ou ainda de uma cultura, além, claro, da 
caracterização de personagens. Exemplos de personagens cujas falas 
podem servir de corpus para a atividade: Peri, em O guarani; José Dias, 
em Dom Casmurro; Macunaíma, em Macunaíma: o herói sem nenhum 
caráter; Fabiano e Sinhá Vitória, em Vidas secas; Riobaldo em Grande 
sertão: veredas.
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Nada impede que as duas possibilidades sejam realizadas na mesma turma, 
tudo depende do tempo disponível no planejamento. Caso as duas sejam feitas, 
acreditamos que haverá maior aproveitamento pedagógico se a sua análise pre-
ceder à análise dos grupos, servindo de exemplo aos estudantes.

ATIVIDADE 3
Numa nova perspectiva educacional, que se opõe às abordagens educacio-

nais ocidentais mais tradicionais, devem-se considerar os modos de comunica-
ção linguísticos (a escrita e a oralidade), visuais (imagens, fotografias) ou gestuais 
(apontar o dedo, balançar a cabeça negativa ou afirmativamente, por exemplo). 
Essa diversidade de modos de comunicação foi incorporada tanto pelos meios 
de comunicação mais tradicionais, como livros e jornais, quanto pelos mais mo-
dernos, como computadores, celulares, televisão, entre outros. É por isso que, 
para formar um indivíduo capaz e autônomo nos desafios da comunicação no 
século XXI, a educação incorporou também a responsabilidade de ensinar não só 
as habilidades técnicas necessárias para manusear os diferentes meios de comu-
nicação, mas também o metaconhecimento que é necessário para compreender, 
de maneira integrada e significativa, as diferentes mídias e seu funcionamento.

Dentro desse cenário, o estudo inicial abordando uma perspectiva multi-
modal da leitura em análises feitas nas etapas de pré-leitura deixam notórias 
para o jovem as estratégias que podem ser utilizadas na construção de textos. 
Com esse conhecimento, o estudante pode perceber como essas estratégias são 
manipuladas pelo quadrinista na construção do romance gráfico La dansarina.

A partir disso, aguçada a atenção para a exploração do plano visual, realize 
a leitura das páginas 18 a 20, 42 a 45, 49 a 53 e 121 a 124. Oriente a leitura a partir 
de determinadas observações sobre o campo imagético, como:

 f Acompanhar a sequência de imagens nas páginas especificadas cria al-
guma expectativa ou tensão?

 f O uso de diferentes planos colabora na construção dos diferentes senti-
dos que se pretende passar?

 f Que outros recursos visuais podem ser identificados na construção dos 
sentidos? (Exemplos: uso das cores, desenho dos personagens, tipos de 
vinhetas, etc.)

Ao analisar como os diferentes recursos visuais interferem na construção 
dos sentidos, colabora-se para desenvolver no estudante o conhecimento crítico 
e teórico do uso da imagem e dos recursos gráficos, além do uso da tecnologia na 
construção de textos e ideias.

Para tornar o momento de análise ainda mais significativo, pode-se solici-
tar aos alunos que produzam uma cena em quadrinhos em que a sequência das 
imagens crie algum tipo de expectativa no leitor (não precisa ser uma narrativa 
completa, apenas um fato). Caso queira deixar os estudantes com tempo para a 
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produção de um desenho mais elaborado, ou mesmo ampliar as possibilidades para 
a produção de um vídeo ou desenhos que envolvam design gráfico, solicite essa 
atividade para um momento de pós-leitura e compartilhamento de produções.

PÓS-LEITURA
Nas análises da obra feitas até aqui, pudemos 

observar as particularidades que envolvem o pro-
cesso de construção e consequentemente de leitura 
do gênero história em quadrinhos. Aliados a isso, o 
plano de fundo histórico e a perspectiva social en-
riquecem a narrativa e proporcionam uma análise 
comparativa de diferentes momentos da história da humanidade, o que confere 
um caráter contemporâneo à obra e propicia ao estudante a possibilidade de 
olhar para sua própria época de maneira mais crítica e cidadã.

A partir disso, pode-se ampliar a experiência leitora por meio de atividades 
que proporcionem uma reelaboração do conhecimento a partir do diálogo entre 
análise da obra e contexto vivido pelo estudante.

ATIVIDADE 1
Alguns pontos que foram discutidos nas atividades de pré-leitura e leitura 

foram a análise de personagens e o conceito de herói. A partir disso, pode-se 
construir uma ponte para a discussão de questões como cidadania, papéis so-
ciais, além de direitos e deveres.

Uma das maneiras de se começar essa discussão é questionando se Pedro 
pode ser considerado um herói e por quê, não perdendo de vista a discussão 
sobre cidadania (direitos e deveres). Por exemplo, um fato que pode ser apontado 
como motivo para o personagem ser considerado herói é sua luta para conseguir 
enterrar a mãe. Aqui cabem perguntas como:

 f Pedro se tornou um herói porque teve seus direitos básicos de cidadão 
negados?

 f Quantas vezes podemos citar o surgimento de heróis em decorrência 
disso (as pessoas terem seus direitos básicos negados)?

Para proporcionar um momento de protagonismo e posicionamento crítico 
por parte dos jovens, pode-se solicitar a produção de um texto com o título “O 
herói que eu quero ser”. Esse é um momento interessante para trabalhar no aluno 
algo que é solicitado pela BNCC: o projeto de vida do estudante. Ao falar do he-
rói que pretende ser, o aluno vai abordar sua pretensão profissional e o impacto 
que ela pode ter sobre a vida de diferentes pessoas. Além disso, não deve perder 
de vista o campo de vida pessoal e seu papel dentro da família e da comunidade, 
questões levantadas pelo enredo da obra La dansarina. Isso ajudará na formação 
de uma consciência cidadã, bem como da noção de direitos e deveres.

Diálogos com a BNCC

Habilidades trabalhadas: 

EM13LGG102, EM13LGG202, 

EM13LP25.
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ATIVIDADE 2
Outro ponto desenvolvido na análise da obra La dansarina são as questões 

relacionadas à linguagem. Como a construção linguística da obra é marcada pelo 
sincretismo de idiomas em decorrência de um contexto histórico, uma proposta 
de atividade interessante que pode ser desenvolvida sobre a questão da lingua-
gem é a aquisição de uma segunda ou terceira língua.

Com vistas para a formação e elaboração do projeto de vida do estudante 
no século XXI, profundamente marcado pela globalização, a BNCC trouxe uma 
alteração do componente curricular Inglês: ele passou de “língua estrangeira” a 
“língua franca” no currículo educacional brasileiro. Língua franca ou língua de 
contato é a língua que um grupo multilíngue de seres humanos intencionalmente 
adota ou desenvolve para que todos consigam sistematicamente comunicar-se 
uns com os outros.

A BNCC também orienta que os currículos regionais se adequem às realida-
des locais, o que pode fazer com que uma escola que esteja inserida em uma área 
marcada pela presença de indústrias alemãs disponibilize o ensino de alemão no 
seu currículo, por exemplo.

Pensando nisso, promova uma discussão ou debate sobre a importância de 
se aprender o inglês e/ou outra língua, não deixando de pontuar a questão “in-
glês como língua franca” e as implicâncias que isso traz num mundo profissional 
marcado pela globalização. 

Essa discussão pode auxiliar inclusive na formação do projeto pedagógico 
da escola, uma vez que os documentos oficiais orientam que, na elaboração e 
reelaboração do currículo do novo Ensino Médio, cada escola leve em conta a 
realidade local em que está inserida e os anseios dos estudantes quanto aos seus 
projetos de vida.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
(Destinadas aos professores dos demais campos de saber)

Nesta seção, vamos trabalhar propostas de atividades em sintonia com as 
competências e habilidades por meio das quais diferentes campos de saber estão 
organizados na BNCC. Estas propostas procuram estimular o trabalho inter e 
transdisciplinar por meio da obra La dansarina. Nesta seção, as propostas tam-
bém estão divididas em três subunidades de leitura, como acontece na unidade 
“Propostas de atividade I”: atividades de pré-leitura (problematização por meio 
de textos), leitura (instrumentalização e apreensão sensível dos conhecimentos) 
e pós-leitura (possibilidades de intervenção e ações propositivas a partir do diá-
logo entre texto e conhecimento).

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
PRÉ-LEITURA

ATIVIDADE 1 
Dois assuntos que são colocados em pauta 

pela obra La dansarina e que podem ser trabalha-
dos pelos componentes curriculares deste campo 
do saber são crises sanitárias e imigração.

Para iniciar a discussão sobre crises sanitárias, contextualizando o assunto 
a partir da obra, que é ambientada durante o período da gripe espanhola, pro-
mova a leitura das páginas 25 e 26, além da sequência de páginas 33 e 41.

Em seguida, solicite aos estudantes que comparem a situação sanitária 
brasileira do início do século XX mostrada na obra com situações vividas na re-
cente crise sanitária sofrida com o covid-19. 

Alguns pontos da comparação podem ser pontuados por você, com o in-
tuito de ampliar a percepção dos estudantes. Dentre os pontos, podemos citar:

 f As intervenções políticas de combate a crises sanitárias nos dois momentos.
 f As questões socioeconômicas envolvidas nas duas crises sanitárias.

ATIVIDADE 2
O cruzamento de povos e suas culturas faz parte da história humana há mi-

lênios. O Império Romano, por exemplo, por muito tempo permitiu que os povos 
conquistados continuassem a praticar sua cultura e, em muitos casos, as incor-
porava à sua própria, como aconteceu com a grega. Outro exemplo é o período 
das colonizações, em que mesmo com a catequese e o massacre dos nativos, a 
mistura dos povos se deu de diferentes maneiras. Uma que foi essencial, talvez 
a mais importante, para que a colonização ou a catequese obtivesse sucesso em 

Diálogos com a BNCC

Habilidades trabalhadas: 

EM13CHS101, EM13CHS201, 

EM13CHS202, EM13CHS503, 

EM13CHS504, EM13CHS605.
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diferentes lugares nos quais se desenvolveu, aconteceu no âmbito da linguagem, 
pois nos territórios colonizados foi inevitável o surgimento de línguas que mis-
turavam os idiomas locais e os estrangeiros. Com o desenvolvimento de novas 
tecnologias e meios de transporte ao longo do tempo, o movimento de indivíduos 
ou populações por diferentes espaços se intensificou e, hoje, com a globalização 
e a internet, encontra o seu ápice.

A obra La dansarina é ambientada em um período histórico do Brasil mar-
cado por uma forte imigração, principalmente europeia. No início do século XX, 
os portos brasileiros receberam milhares de pessoas que fugiam de situações 
difíceis da Europa devastada por conflitos desde o século anterior, culminando 
com a Primeira Guerra Mundial, além das mudanças socioeconômicas proporcio-
nadas pela Segunda Revolução Industrial.

Para contextualizar a discussão sobre imigrações, leia com os alunos as 
páginas 15, 16 e 49 a 52 de La dansarina. A partir delas, oriente um diálogo que 
responda às seguintes demandas:

 f É possível perceber que há diferentes nacionalidades entre os persona-
gens? Se sim, é possível identificar quais nacionalidades?

 f Levante hipóteses de por que um dos personagens ordena que outro fale 
“brasilêro” e não português.

 f Como o contexto histórico brasileiro da época influencia a realidade 
mostrada pela narrativa?

LEITURA
ATIVIDADE 1
Uma das atividades de pré-leitura proporcionou o confronto de diferentes 

momentos de crise sanitária no Brasil, analisando o plano de fundo histórico de 
La dansarina e o recente contexto social vivido pelo estudante. Essa contex-
tualização servirá de mote para a exposição e discussão do assunto história das 
crises sanitárias e seus desafios. 

Para expor o assunto, conte a história das principais crises da saúde 
pública que a humanidade viveu (epidemias e pandemias), destacando as que 
aconteceram no território brasileiro. Nesse momento, uma sugestão é o uso do 
storytelling, que é a capacidade de contar histórias de maneira relevante, em que 
os recursos audiovisuais são utilizados juntamente com as palavras. Essa estra-
tégia é muito usada na publicidade, mas também na educação, e possui o objetivo 
de encantar e cativar uma audiência. Caso você queira saber um pouco mais so-
bre essa técnica, é possível baixar um e-book com uma exposição inicial sobre 
o assunto disponível em: http://materiais.cer.sebrae.com.br/ebook-storytelling; 
acesso em 06 dez. 2020.

Sua exposição ou narrativa não pode deixar de levar em conta os seguintes 
aspectos nas diferentes épocas:
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 f organização da sociedade (castas, classes, etc.);
 f recursos sanitários e acesso da população a esses recursos (saneamento 
básico, recursos médico-científicos);

 f comportamento da população;
 f políticas públicas de combate às crises sanitárias.

A apresentação desses pontos é imprescindível para alcançar objetivos como:
 f reconhecer a importância do saneamento básico e de um sistema pú-
blico de saúde;

 f conhecer e comparar diferentes momentos da história humana marca-
dos por crises sanitárias;

 f analisar como condições geopolíticas (clima, imigração, guerras, divisão 
de classe etc.) e tecnológicas influenciam as pandemias e epidemias.

ATIVIDADE 2
Com já dito antes, La dansarina põe em evidência um momento da história 

brasileira profundamente transformado pelos movimentos migratórios. A partir 
dessa perspectiva e da discussão desenvolvida em uma das atividades de pré-lei-
tura, disserte sobre alguns movimentos migratórios nacionais e internacionais, 
tanto emigratórios quanto imigratórios, que são marcantes para a construção da 
realidade brasileira. Ao dissertar sobre esses movimentos, tão importante quanto 
falar do contexto históricos que os causou (como guerras ou crises), é abordar as 
consequências socioeconômicas que eles trazem sobre os indivíduos e os terri-
tórios. Alguns aspectos são importantes de serem mencionados:

 f Em cada contexto, existem políticas de acolhimento e integração desses 
indivíduos na sociedade em que se inserem? Elas são eficazes?

 f Quais são as principais dificuldades que os migrantes encontram nos 
territórios para os quais se dirigem?

 f No caso de refugiados, quais são os órgãos nacionais e internacionais 
responsáveis? (Seria bom falar sobre a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, que tem influência direta sobre isso.)

 f No caso de exilados políticos, quais são os órgãos nacionais e internacio-
nais responsáveis?  (Seria interessante discutir as situações que podem 
levar ao exílio político, voluntário ou não.)

 f De forma sintética, como é hoje o cenário mundial quanto às políticas 
de imigração? (Dissertar como alguns países ou territórios lidam com 
a abertura de suas fronteiras, em maior ou menor escala, bem como a 
existências de conflitos em territórios com forte histórico de imigração.)

Em regiões que possuem marcas migratórias mais destacadas, questione os 
alunos sobre a realidade que os cerca. Eles conhecem algum imigrante? Existem 
grupos de imigrantes na sua cidade? A história de sua região ou a economia dela 
é marcada por algum fluxo migratório?
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Se houver algum aluno imigrante na sala, e ele se mostrar disposto, deixe-o 
falar sobre sua experiência pessoal.

PÓS-LEITURA
ATIVIDADE 1
Como estratégia para realizar um feedback com a turma e ao mesmo tempo 

fixar conteúdos, solicite a produção de mapas mentais sobre o conteúdo estu-
dado. A forma como você vai solicitar o mapa (individual ou em equipe, manual 
ou digitalizado) será estabelecida por você de acordo com o tempo e os recur-
sos disponíveis.

Se você pedir mapas digitalizados, é interessante orientar o uso de um apli-
cativo para isso. Sugerimos o Canva, gratuito na plataforma Google for Education, 
que edita diferentes coisas, inclusive mapas mentais. Também existem diferentes 
aplicativos que são exclusivos para edição de mapas mentais, fique à vontade para 
sugerir ou mesmo pedir que os alunos sugiram algum, caso eles conheçam. Com 
isso, a proposta interdisciplinar se torna ainda mais concreta, pois o estudante 
desenvolve um trabalho que aborda a habilidade específica EM13LP18 da BNCC de 
Língua Portuguesa.

Outro detalhe: oriente qual tópico do assunto será desenvolvido por cada 
um. Dependendo de como a sala for dividida, solicite que cada equipe ou aluno 
fale sobre um ponto diferente referente ao que foi exposto. Uma possibilidade é 
dividir por pandemias e epidemias: cada equipe ou estudante fica com uma pan-
demia ou epidemia diferente. Isso é necessário por dois motivos:

 f A intenção do mapa mental é a fixação do conteúdo, e, para ser eficaz, ele 
precisa conter a menor quantidade de conteúdo possível, de preferência 
abordar um ponto específico.

 f O estabelecimento de diferentes tópicos sobre o assunto para os mapas 
tornará a atividade mais rica e menos repetitiva.

Por fim, promova o compartilhamento dos mapas. A forma do comparti-
lhamento também dependerá dos recursos disponíveis e do objetivo do compar-
tilhamento. Algumas opções são:

 f Em mídia papel, que pode ser compartilhada com toda a escola ou 
apenas dentro da turma. Se for com toda a escola, pode ser feita em 
forma de exposição temporária. Se for apenas dentro da turma, essa 
produção pode constituir o início de uma atividade que se desen-
volverá ao longo do ano: a produção de mapas mentais não só so-
bre esse conteúdo, mas de outros também. Esses mapas constituirão 
um arquivo que ficará à disposição da turma dentro da sala, e que os 
estudantes poderão consultar para revisar ou relembrar os conteú-
dos vistos. Esse arquivo também pode ficar na biblioteca da escola, 
acessível a toda a comunidade escolar. Deve-se atentar apenas para a 
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definição de um espaço e de pastas adequadas para o arquivamento 
deste material.

 f Em meio digital, nas redes sociais. É fato que muitos jovens atualmente 
utilizam as mais diferentes mídias para compartilhar conhecimento por 
meio de fichamentos, resumos, resenhas e mapas mentais. E o docente 
pode usar esse artifício. O compartilhamento digital, assim como o im-
presso, pode ser feito de diferentes maneiras: 1) criar um perfil em uma 
rede social para a turma compartilhar os mapas; 2) solicitar que os alunos 
publiquem em suas redes pessoais utilizando alguma hashtag; 3) com-
partilhar em um blog etc. A mesma ideia de se construir um arquivo no 
meio impresso também pode ser aplicada à produção digital dos mapas.

Nada impede que as duas formas sejam realizadas. Tudo dependerá do 
tempo e dos recursos disponíveis.

ATIVIDADE 2
Pensando especificamente sobre a discussão levantada a respeito de imi-

grações, a partir de tudo o que foi exposto e analisado, existem dois tópicos in-
teressantes para ampliar os horizontes sobre o conhecimento deste aspecto que 
marca toda a história da humanidade: o movimento de populações. Oriente os 
alunos a realizar uma pesquisa, em grupo ou individualmente, sobre:

1. Profissionais e áreas que tratam das questões relacionadas à imigração 
(Direito Internacional, Relações Internacionais, Diplomacia etc.), bem 
como o papel de consulados e embaixadas. Interessante inclusive falar 
sobre a formação necessária para se tornar cônsul ou diplomata.

2. Situações que envolvem intercâmbio, formação acadêmica no exterior ou 
expatriamento, discutindo as questões econômicas, culturais e emocio-
nais que envolvem uma migração, quer ela seja temporária ou permanente. 

Para a formação humana e cidadã do estudante, bem como para colaborar 
com a formação do seu projeto de vida, seria extremamente importante desen-
volver os dois pontos, porém tudo dependerá da disponibilidade dentro do plane-
jamento pedagógico.

A forma como a exposição das pesquisas acontecerá também fica à critério 
do professor, pois estes assuntos permitem desde relatórios individuais a tra-
balhos mais coletivos, como seminários e exposições. É possível inclusive, pela 
riqueza do tema, envolver toda a comunidade escolar em um evento cultural, no 
qual, além das pesquisas, sejam realizadas feiras gastronômicas, mostras artís-
ticas, palestras, exposições etc. Num país como o Brasil, marcado pela mistura 
de povos e diferentes eventos migratórios, esse momento pode aproximar ainda 
mais a escola da realidade em que ela está inserida, pois muitas regiões e loca-
lidades brasileiras são profundamente marcadas pela migração, tanto nacional 
quanto internacional.
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O recurso da atividade anterior (elaboração gráfica de mapas) pode ainda 
ser utilizado, trabalhando mais uma vez de forma interdisciplinar com a Língua 
Portuguesa ao desenvolver as habilidades específicas EM13LP22 e EM13LP30 
da BNCC.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PRÉ-LEITURA

Pandemias e epidemias e seus efeitos têm ganhado 
cada vez mais espaço nas produções audiovisuais. Filmes, 
séries e videogames apresentam cidades ou o planeta in-
teiro enfrentando verdadeiras tragédias, muitas vezes representada por um apo-
calipse zumbi. Pergunte aos alunos se eles conhecem algumas dessas produções 
e quais. Se possível, peça que eles façam comentários breves sobre a epidemia ou 
pandemia que existe na obra.

Em seguida, leia com eles as páginas 44 a 46 de La dansarina, e peça para 
compararem a imagem das pessoas contaminadas nos quadrinhos com os aspec-
tos físicos das pessoas contaminadas nas obras audiovisuais que eles conhecem. 
Eles notam alguma semelhança? 

Em seguida, se possível, você pode experimentar um momento lúdico com 
os estudantes assistindo ao filme Guerra Mundial Z. Se a etapa “leitura” for feita 
em um dia, peça que os estudantes levem suas cadernetas de vacinação para a 
próxima aula, caso seja possível para eles.

LEITURA
Após a contextualização proporcionada pela pré-leitura, inicie este mo-

mento definindo o que é endemia, epidemia e pandemia. Após isso, pergunte 
aos alunos qual destes três fenômenos as obras audiovisuais que eles conhecem 
abordam. E La dansarina? E Guerra Mundial Z?

Caso tenha assistido ao filme com sua turma, você pode usar diferentes tre-
chos para começar sua exposição sobre quase todos os tópicos a serem tratados 
nesta atividade (os tópicos estão identificados nos objetivos específicos).

As cadernetas de vacinação ajudarão na seguinte dinâmica: peça aos es-
tudantes que enumerem algumas vacinas que eles tomaram segundo consta em 
suas cadernetas. A partir das respostas, faça os seguintes questionamentos:

 f Você sabe qual doença essa vacina evita?
 f Caso você não tivesse tomado determinada vacina e pegasse essa doença, 
sabe quais sintomas apresentaria?

 f Você sabe como provavelmente teria sido infectado?
Faça essas perguntas para diferentes vacinas e, a partir desses questiona-

mentos, você encontrará oportunidade para expor alguns tópicos que estão de-
terminados nos objetivos específicos.

Diálogos com a BNCC

Habilidades trabalhadas: 

EM13CNT207, EM13CNT310.
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Na sua exposição, não se esqueça de:
 f tratar do saneamento básico, traçando um paralelo entre as diferentes 
realidades brasileiras;

 f falar sobre como a presença ou a ausência de sistemas de saúde públicos 
afeta o tratamento de doenças;

 f destacar a importância dos médicos, cientistas e órgãos nacionais e in-
ternacionais nas crises sanitárias.

PÓS-LEITURA
Este momento deverá ser preparado com antecedência, pois envolve uma 

culminância em forma de colóquio acadêmico. Isso significa que, entre o final da 
etapa “leitura” e o momento da pré-leitura, devem se passar alguns dias.

Em um colóquio acadêmico, produzem-se debates e apresentam-se tra-
balhos científicos, por isso, para que este momento se torne produtivo e asser-
tivo, oriente os alunos a realizar trabalhos que serão apresentados em forma de 
seminário, destacando que esses seminários devem expor o resultado de uma 
pesquisa e/ou leitura. Partindo do tema central (que se relaciona a epidemias, 
pandemias, doenças e tratamentos), você definirá os subtemas sobre os quais os 
alunos farão essas pesquisas, tendo como base a discussão central desenvolvida 
nesta atividade, que é a importância da ciência e de boas práticas políticas na 
saúde pública, bem como a valorização do conhecimento científico e a reflexão 
sobre o papel da imprensa. O grande intuito deste colóquio é fazer os alunos 
refletirem sobre esses tópicos no contexto atual, em que se tem movimento an-
tivacina, sucateamento das pesquisas científicas, negacionismo e proximidade 
temporal de uma crise sanitária.

Na parte dos debates, seria interessante contar com a participação de 
especialistas ligados aos subtemas. Caso não seja possível, pode-se formar as 
mesas de debates com alunos que fizeram pesquisas sobre diferentes subtemas. 
Se os trabalhos forem desenvolvidos em equipes, pode-se nomear represen-
tantes dessas equipes para debater sobre seus respectivos assuntos. Não deixe 
de escolher moderadores para as mesas (caso não seja você mesmo), e não se 
esqueça também de explicar para a turma como um colóquio pode acontecer e 
qual seu intuito. 

Esta atividade será extremamente interdisciplinar com Língua Portuguesa, 
trabalhando as seguintes habilidades específicas da BNCC: EM13LP30, EM13LP31, 
EM13LP32, EM13LP33, EM13LP34 e EM13LP35.
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APROFUNDAMENTO

As Histórias em Quadrinhos (HQs), embora sejam um gênero que inicial-
mente gera atração e curiosidade nos alunos, não são trabalhadas habitualmente 
em salas de aulas do Ensino Médio, sobretudo, considerando todas as suas espe-
cificidades. Por vezes, há carência de uma análise que contemple seus aspectos 
linguísticos, textuais, gráficos e discursivos de tal forma que possibilite ao pro-
fessor executar um trabalho de leitura e produção do gênero que amplie de forma 
efetiva a capacidade discursiva de seus alunos.

A resistência por parte de alguns docentes na utilização de HQs em sala de 
aula pode ser explicada pelo fato, segundo Vergueiro e Santos (2013), de que muitos 
ainda as consideram material inadequado para o processo de ensino e aprendiza-
gem de língua portuguesa e preferem prender-se ao ensino de gêneros mais bem 
aceitos no âmbito escolar, como o romance e a crônica. O professor que opta por 
trabalhar gêneros “alternativos” no lugar dos tradicionalmente cobrados nos livros 
didáticos encontra em seu caminho diversas barreiras a serem superadas.

Apesar das dificuldades expostas quanto ao ensino de HQs, a utilização 
desse gênero nos contextos escolares vem gradativamente deixando de ser mal-
vista e as HQs passaram a ser incluídas nos currículos escolares, não só pelo fato 
de os professores estarem cada vez mais percebendo sua importância e aceitação 
entre os alunos, mas também por estarem amparados por documentos oficiais.

As HQs podem auxiliar os alunos que ainda não desenvolveram o gosto ou 
o hábito da leitura, principalmente dos gêneros tradicionalmente trabalhados na 
escola, a encarar o ato de ler como um hábito prazeroso. Embora comumente 
apresentem sequência narrativa, as HQs são tipicamente híbridas, podendo rela-
cionar-se intertextualmente com outros domínios discursivos, como os anúncios 
publicitários e os clássicos da literatura, por exemplo. Assim, como afirma Kleiman 
(2007), por seu caráter complexo, as HQs atendem a necessidade de leitura de um 
público leitor também heterogêneo, desde que seja utilizada não apenas como su-
porte para questões gramaticais, mas principalmente para desenvolver o gosto 
pela leitura e como uma excelente forma de propiciar oportunidades de produção 
textual para o aluno.

Além disso, pode ser considerado um dos gêneros mais próximos da realidade 
dos alunos, pois mesmo com a chegada de novas tecnologias, como o cinema, a 
televisão e a internet, o consumo de HQs é intenso entre crianças e jovens. Como 
é comum a todos os gêneros, elas evoluíram ao se aliarem às novas tecnologias, au-
mentando, assim, seu público-alvo, haja vista as grandes adaptações cinematográfi-
cas de quadrinhos de super-heróis que levam um grande público às salas de cinema, 
além de seriados televisivos e sites a respeito do tema, que são bastante populares.
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Qualquer modificação que ocorra na sociedade se refletirá, inevitavelmente, 
na produção textual dos indivíduos. A preferência por textos multimodais é no-
tória na sociedade atual, principalmente entre as crianças e adolescentes, e as 
HQs estão entre seus principais representantes. Se os alunos demonstram pre-
ferências por gêneros multimodais, o professor deve utilizá-los em sala de aula 
com o intuito de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais produtivo e 
significativo. Nesse sentido, as HQs podem contribuir de forma significativa para 
o ensino de Língua Portuguesa, disciplina apontada, muitas vezes, pelos alunos 
como desinteressante e de difícil compreensão.

Os textos multimodais são, portanto, o reflexo da sociedade contempo-
rânea, o que nos remete à necessidade de se rediscutir questões relativas à 
leitura, pois os recursos e os suportes disponíveis permitem que uma informa-
ção seja representada apenas por imagens, através da associação da linguagem 
elíptica ou semiótica, contribuindo com o leitor para a construção de sentido 
do texto.

É nesse contexto — em que devemos romper a barreira do ensino apenas 
do cânone literário e nos aproximar da vida do estudante, marcado por textos 
multimodais — que devemos embasar o trabalho em sala de aula com a obra 
La dansarina.

UM OLHAR HISTÓRICO SOBRE O GÊNERO HQ
A arte de contar histórias através de desenhos e palavras em uma sequência 

linear faz parte da cultura de diversos povos, pois lida com símbolos e repre-
sentações da identidade humana, e suas origens estão ainda nos primórdios de 
nossa civilização, quando o homem começou a rabiscar nas paredes das cavernas. 
Como nos afirma José Alberto Lovreto no texto “Quadrinhos além dos gibis”, era 
uma época em que se morria cedo, devido às diversas adversidades e dificuldades 
de sobrevivência, como a fome, o embate com animais perigosos e a inexistência de 
tratamentos medicinais. Em face dessa realidade, de que forma o homem poderia 
repassar a seus filhos, em um meio tão selvagem, técnicas básicas de sobrevivên-
cia, como produzir fogo, gerar filhos ou caçar um animal?

A maneira encontrada foi a utilização de desenhos em forma de sequência, 
produzidos nas paredes das cavernas, inicialmente de forma mais rústica com 
pedras e, depois, de forma mais elaborada, com tintas retiradas de plantas.

Ainda segundo Lovetro, antes disso, o conhecimento era repassado através 
de gestos ou sons que só eram compreendidos por membros do mesmo grupo, 
podendo, assim, se perder durante o processo de comunicação. Daí se percebe a 
importância da imagem gráfica para nossos ancestrais: o homem passava a desco-
brir, embora ainda não tivesse consciência plena desse fato, a capacidade criadora 
de se comunicar e contar uma história através de desenhos, o que nos possibilita, 
até hoje, compreender o que era vivido e expressado pelos homens daquela época.
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Um pouco mais à frente na história das civilizações, os egípcios ilustravam 
as paredes de seus templos com episódios de caça, reuniões, oferendas e outras 
atividades desenvolvidas pelo povo da época, de uma maneira mais elaborada que 
os homens das cavernas, utilizando materiais mais sofisticados.

Esse costume também pode ser observado nas civilizações grega e romana, 
nas quais a arte sequencial era produzida principalmente em vasos, colunas e 
em baixos relevos, retratando temas cotidianos, mitológicos ou eróticos. Como 
maior exemplo temos a coluna de Trajano, impera-
dor romano que, no ano 113 a.C., mandou construir 
uma coluna onde suas batalhas foram representadas 
em vários desenhos em relevo feitos em espiral.

A expressão “arte sequencial” foi cunhada por 
Eisner (1989) para se referir a qualquer forma de ex-
pressão em que haja um encadeamento de imagens 
que, de forma articulada, narram um episódio. Mesmo 
tendo sido criada ainda nos primórdios da civilização, 
continua atual, pois é notório o quanto o visual se faz 
importante na comunicação moderna.

É possível também encontrar a arte sequencial 
nas representações pictográficas do povo maia, em 
meados do século V a.C. Os maias faziam represen-
tações de seu cotidiano, de seus rituais e crenças as-
trológicas, utilizando papel e tinta extraída de casca 
de árvores.

No século XII, um exemplo importante de arte 
sequencial é a Tapeçaria de Bayeux, obra feita toda 
em bordado para celebrar a batalha de Hastings (1066) e a Conquista Normanda 
da Inglaterra, realizada pelo duque da Normandia, Guilherme II. Com aproxi-
madamente sessenta metros, aliando texto e desenho, é uma verdadeira HQ 
gigante. Em algumas impressões em xilogravuras no século XVIII, em Épinal, na 
França, é possível observar uma espécie de forma arcaica de balão, contendo 
falas coloquiais da época saindo da boca dos personagens. É importante ressal-
tar que, até o século XVII, poucas pessoas tinham acesso à alfabetização; daí a 
importância salutar da imagem. Todos, alfabetizados ou não, crianças e adultos, 
conseguem entendê-la.

Contudo, foi com a invenção dos tipos móveis por Gutenberg, no século XV, 
que as imagens gráficas ganharam o mundo. Segundo Waldomiro Vergueiro, pesqui-
sador do gênero HQ e sua aplicação na educação brasileira, os séculos posteriores 
à criação da indústria tipográfica foram marcados por diversas obras que aliavam, 
de maneira bastante eficiente, palavra e imagem, atendendo, assim, a diversos ob-
jetivos, como a doutrinação religiosa, ideais políticos e o simples entretenimento.

 A coluna de Trajano fica em Roma, na 

Itália, e tem 38 metros de altura.
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A evolução da indústria tipográfica, aliada ao surgimento das grandes ca-
deias jornalísticas facilitaram, segundo Vergueiro, o aparecimento das HQs como 
meios de comunicação em massa. Embora alguns estudiosos acreditem que as 
HQs tenham nascido nos Estados Unidos, é importante destacar, em consonân-
cia com o pensamento de Lovetro, que os americanos tendem a reivindicar para 
si a invenção de muitas coisas, e não seria diferente com as HQs. Contudo, há 
registros anteriores ao surgimento das HQs em solo americano. No ano de 1827, 
século XIX, o professor suíço Rudolph Topffer criou “M. Vieux-Bois”, considerada 
por diversos estudiosos como a primeira HQ do mundo. A obra já apresentava 
aspectos constitutivos do gênero, como a quadrinização, a fala direcionada para 
personagens e algumas metáforas visuais.

Em cinco de maio de 1895, no jornal World, era publicada a tirinha “Yellow 
Kid”, criada por Richard F. Outcault, que trazia como personagem principal um 
garoto de um bairro periférico, de humor ácido e bastante crítico da sociedade 
em que vivia. A grande novidade apresentada por essa obra foi a utilização das 
falas dos personagens dentro dos quadrinhos, nos balões, e não de forma sepa-
rada abaixo das figuras. As falas do personagem Yellow Kid apareciam na bata que 
ele vestia. Anos mais tarde, essa tirinha se transformaria em uma HQ com um 
enorme sucesso de público.

A era de ouro das HQs americanas começou durante a crise na Bolsa de 
Wall Street, em 1929. Nessa época, surgiram os primeiros personagens de aven-
tura, como Tarzan e Buck Rogers. Essas publicações tiveram seu início nos jornais 
norte-americanos, nas edições de domingo, e eram predominantemente cômi-
cas; por isso receberam o nome de comics (cômicos em inglês). Anos mais tarde, 
as tiras passaram a ser publicadas diariamente, e suas temáticas foram se diver-
sificando. As histórias auxiliavam na disseminação da visão de mundo norte-
-americana, colaborando, juntamente ao cinema, para a globalização de valores, 
cultura e ideais do país.

O surgimento de uma plataforma própria, chamada de comic book – ou gibi, 
no Brasil – ampliou bastante o consumo das HQs e auxiliou na sua popularização. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, heróis como o Capitão América contribuíram 
para aumentar consideravelmente sua popularidade e consumo ao aparecerem em 
suas histórias envolvidos em conflitos bélicos. Este personagem talvez seja o mais 
ufanista entre todos os outros; lançado em 1941, poucos meses antes do ataque ja-
ponês a Pearl Harbor, surge, já em sua estreia, esmurrando o rosto de Adolf Hitler.

Em junho de 1938, na primeira edição da Action Comics, estreava aquele 
que seria considerado o primeiro super-herói de todos e o marco do início da 
chamada Era de Ouro das HQs: “Superman”. A narrativa do alienígena kripto-
niano que se instalou na América foi sucesso de público e de vendas, provocando 
a criação de diversos outros personagens heroicos, conhecidos e admirados até 
os dias atuais, como “The Flash”, em 1940, e “Green Lantern” e “Aquaman”, ambos 
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em 1941. Contudo, o herói mais popular foi “Batman”, criado em 1939, personagem 
encomendado pela editora National Periodics, que anos depois viria a ser conhe-
cida por DC Comics.

As personagens femininas se faziam presentes nas HQs como vilãs seduto-
ras sexualmente estereotipadas ou como mocinhas indefesas que despertavam o 
interesse amoroso dos super-heróis. Em outubro de 1940, o psicólogo americano 
e inventor do polígrafo William Moulton Marston publicou uma coluna na qual 
defendia o potencial educativo das HQs, fato que chamou a atenção da empresa 
All-American Comics, que prontamente o convidou a trabalhar como consultor 
de suas obras. Marston era um ferrenho defensor da superioridade da mu-
lher e de ideais controversos para a época, como a poligamia e o amor livre. Ao 
aceitar o cargo, criou a personagem Mulher-Maravilha, que tinha como uma de 
suas armas o laço da verdade, que forçava os vilões a não mentir, tal como sua 
invenção, o polígrafo.

Com o final da Segunda Guerra Mundial, novos gêneros além da aventura 
começaram a surgir nos quadrinhos, como o terror e o suspense. Enquanto al-
guns pais e educadores começavam a se preocupar com a influência das HQs 
sobre os adolescentes, as vendas continuavam em alta.

DC Comics e Marvel Comics, indústrias que se firmaram no mercado após 
a Segunda Guerra Mundial, são até os dias atuais as duas maiores empresas do 
ramo de HQ, sendo sucesso de público não só entre os leitores, mas com o público 
em geral que acompanha as adaptações de filmes de super-heróis para o cinema e 
de séries para os canais de streaming, como a Netflix.

Portanto, a origem da linguagem das HQs acompanhou, de certa forma, a 
história da humanidade. Surgiu ainda nos primórdios da civilização e continua 
sendo atual, à medida que nossa necessidade de nos comunicarmos através de 
textos multimodais aumenta, em uma sociedade cada vez mais visual.

O marco inicial da produção brasileira de HQs é a publicação, em 1869, de As 
Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte, do ítalo-brasileiro 
Angelo Agostini, que teve seu primeiro capítulo publicado no dia 31 de janeiro 
de 1869. Nesta obra, já é possível identificar características específicas das HQs, 
como a ordenação sequencial dos quadros, a quadrinização dos desenhos e o uso 
do texto como uma espécie de guia para a leitura.

As primeiras críticas formais em relação às HQs brasileiras surgiram ainda nos 
anos 1920, quando a Associação Brasileira de Educadores (ABE) protestou contra a 
inserção de hábitos estrangeiros nas crianças através das HQs. Em 1944, o então 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (hoje Instituto Nacional da Educação 
e Pesquisa, INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação e Saúde (precursor do 
atual Ministério da Educação, MEC), apresentou um estudo sem embasamento no 
qual afirmava que as HQs causavam “lerdeza mental” nas crianças. Tal argumento 
se sustentava devido ao fato de os estudantes preferirem as HQs aos livros.
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Devido à pressão popular, o Congresso brasileiro resolveu intervir na ques-
tão criando uma comissão de análise das HQs tendo como relator o sociólogo e 
escritor Gilberto Freyre (apud Gonçalo Jr., 2004, p. 157), que, dentre as conside-
rações que defendeu, afirmou que “as histórias em quadrinhos, em si, não são 
boas nem más, pois dependem do uso que se faz delas”, além de destacar a sua 
utilidade no processo de alfabetização e no preenchimento da necessidade ima-
ginativa da mente infantil.

Há alguns marcos na luta pela publicação de HQs genuinamente brasileiras, 
como a criação da Associação Brasileira de Desenho (ABD), na década de 1940, e a 
Associação de Desenhistas de São Paulo, fundada em 1952, que discutiam e promo-
viam a inserção de artistas brasileiros na produção de HQs. A Primeira Exposição 
Internacional das Histórias em Quadrinhos aconteceu em 18 de junho de 1951, e foi 
um importante passo para que as HQ começassem a ser legitimadas como arte, por 
meio de exposições, palestras e presença de famosos quadrinistas internacionais.

MECANISMOS VERBAIS E VISUAIS NO GÊNERO HQ
A prática de leitura está presente na vida do ser humano desde quando co-

meça, na infância, a compreender o mundo que o cerca. No desejo constante de 
decifrar e interpretar sentidos, de perceber o mundo sob diversas perspectivas, 
no contato com um livro ou através de diversos gêneros textuais, sendo eles ver-
bais ou não verbais, multimodais ou multissemióticos, estamos sempre, de certa 
forma, lendo. Nas histórias em quadrinhos, trabalha-se com os conceitos básicos 
de linguagem verbal e não verbal.

De forma bastante simples, podemos definir a linguagem verbal como a que 
tem por unidade a palavra, enquanto a não verbal apresenta outros tipos de uni-
dade, como gestos, movimento, som e imagem.

A linguagem verbal não é estática, mas dinâmica e flexível, modifica-se ao 
passar do tempo através de seu uso. Algumas palavras surgem e outras desapa-
recem, como é o caso das gírias, que mudam de tempos em tempos; outras têm 
seu sentido alterado. Os jovens do século XXI não falam da mesma maneira que 
seus pais ou avós falavam na mesma idade; basta lembrarmos das gírias famosas na 
época da Jovem Guarda como “bicho” e “broto”, que hoje já não são mais utilizadas.

A era digital também trouxe mudanças significativas ao vocabulário brasi-
leiro, com o surgimento de palavras novas, oriundas em sua grande maioria do 
inglês, como “clicar” e “resetar”, e com a utilização de palavras já conhecidas, mas 
com significados diferentes, como “rede” ou “navegar”. Todas essas mudanças, 
sejam elas na fala ou na escrita, são decorrentes em grande parte dos meios de 
comunicação em massa, como o cinema, a TV e também as HQs, que produzem 
novas maneiras de se expressar através de novas gírias, bordões ou frases de 
efeito que alcançam o grande público e passam a ser utilizadas em seus contextos 
comunicativos cotidianos.



29

Toda essa riqueza e dinamicidade da linguagem que pode ser percebida nas 
histórias em quadrinhos é também notória na obra La dansarina. Por exemplo, o 
uso de idiomas diferentes (português, italiano e espanhol) nos proporciona uma 
caracterização marcante não só dos personagens como do cenário brasileiro do 
início do século XX, marcado pela imigração. Aliás, utilizar a linguagem para ca-
racterizar personagens é um dos recursos mais básicos nas construções de nar-
rativas e, no enredo da história, isso também acontece pelas variações linguísticas 
sociais que os diferentes personagens apresentam em suas diversas realidades.

As HQs possuem mecanismos verbais e visuais que são próprios do gê-
nero, alguns criados exclusivamente para ele e outros inspirados em linguagens 
utilizadas em outros meios de expressão, como o cinema, ficando a critério da 
criatividade do autor.

O elemento básico da HQ é a imagem ou linguagem visual, que neste gê-
nero aparece como uma sequência de quadros, por meio de uma narrativa, seja 
ela ficcional ou não. A menor unidade narrativa chama-se vinheta ou quadro, e 
eles são dispostos em sequência de acordo com a estratégia de leitura do padrão 
ocidental, devendo ser lidos de cima para baixo e da esquerda para a direita — há 
outros padrões de leitura, como o japonês, que apresenta as vinhetas da direita 
para a esquerda.

Nos primeiros quadrinhos, as vinhetas costumavam ter o mesmo formato e 
tamanho, o que veio a mudar com a modernização do gênero, voltado agora a um 
público que exige mais dinamicidade a ação nas narrativas. Assim, as HQs atuais, 
principalmente os comic books de super-heróis americanos, utilizam diversos for-
matos e tamanhos de vinhetas, às vezes se sobrepujando umas às outras, o que 
pode dificultar a leitura de alguns leitores menos experientes, mas que, sem sombra 
de dúvida, agrada a maioria 
dos leitores por abandonar a 
monotonia dos quadros regu-
lares. Como exemplo, observe 
as páginas de La dansarina 
aqui apresentadas.

Como se pode observar 
claramente nos exemplos, as 
HQs atuais misturam vinhe-
tas de diferentes tamanhos e 
formatos, alterando as estra-
tégias de leitura e exigindo 
do leitor um pouco mais de 
atenção e maturidade leitora 
para que não se perca na narrativa. A diferenciação de cores também auxilia 
na construção da história. No caso de La dansarina, como se pode ver pelos 
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exemplos, as cores vão auxiliar inclusive na indicação de passado e presente ou 
do aspecto psicológico do ambiente.

Na questão da linguagem, não se pode esquecer o uso das onomatopeias, 
que são palavras que representam graficamente os sons. Apesar de amplamente 
utilizadas em diversos gêneros discursivos, é nas HQs que encontramos um ter-
reno fértil para a sua plasticidade e sugestão gráfica. As onomatopeias auxiliam 
a compor as cenas de ação, dando a elas um ritmo dinâmico e frenético, de 
modo que o leitor quase consegue ouvir de fato os sons. Embora possam estar 
dentro dos balões, em geral aparecem de forma independente, em letras gran-
des e coloridas.

Com todo esse trabalho sobre a linguagem e os recursos do texto verbal, po-
demos entender as HQs, quando se utilizam dos textos verbais, como uma forma 
literária, não no âmbito clássico, mas no sentido de “arte da palavra”.

Os planos ou enquadramentos nas HQs demonstram, da mesma forma que 
na pintura, na fotografia ou no cinema, como determinada imagem foi represen-
tada. A nomenclatura dos planos é a mesma que a utilizada pelo cinema.

Ou seja, podemos encontrar o plano geral, que é o enquadramento mais 
amplo, onde se pode ver tanto os personagens como todo o cenário no qual ele 
está. No plano total, não há preocupação em representar o cenário em detalhes, 
não sendo possível, assim, perceber a maioria de seus detalhes. O foco são os 
personagens envolvidos no acontecimento retratado. O plano aproximado é 
ainda mais restrito que o plano total, não havendo nenhum foco para o cenário e 
apresentando os personagens apenas da cintura para cima, para que o leitor 
possa observar com bastante clareza suas expressões e traços físicos, que são 
bastante importantes na compreensão da narrativa da HQ. No primeiro plano, 
o personagem é enquadrado do peito para cima, tal qual um close fotográfico, 
no qual podemos ver detalhadamente sua expressão e seu estado emotivo. 
Diferencia-se do plano aproximado, entre outros fatores, por ter como foco um 
único personagem. O zoom ou plano de detalhe é uma 
aproximação ainda maior de uma parte do corpo de al-
gum personagem ou objeto, de forma a chamar a atenção 
do leitor para algo em especial que provavelmente passaria 
despercebido. Um exemplo dos usos de diferentes planos 
está bem exemplificado na página 35 de La dansarina.

Pode-se observar o uso do plano geral, do plano 
aproximado, do primeiro plano e do plano de detalhe. 
E isso de uma forma ascendente, levando o leitor cada 
vez mais para o interior da cena, e consequentemente, 
envolvendo-o mais na leitura.

Os personagens são representados graficamente 
de acordo com o estilo da HQ. Dessa forma, histórias 3636 37
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cômicas costumam apresentar desenhos caricatos enquanto os super-heróis ou 
personagens de aventura geralmente são apresentados de forma mais realista.

As expressões corporais e faciais dos personagens, evidenciadas pelos pla-
nos e ângulos de visão, também são essenciais para a caracterização dos perso-
nagens e compreensão da narrativa de forma satisfatória. Na obra La dansarina, 
mesmo que muitas vezes o plano de detalhe seja usado para transmitir expressi-
vidade emocional, as expressões faciais e corporais também aparecem de forma 
intensa em planos totais. Isso acontece porque as HQs, como já explicitado, tra-
balham com uma construção mútua de informação entre texto verbal e visual. 
A imagem carrega a maior parte da responsabilidade de contar ao leitor qual é 
o contexto social, emotivo ou psíquico envolvido na cena. Aquilo que num texto 
em prosa é reponsabilidade do narrador, nos quadrinhos fica majoritariamente a 
cargo da imagem.

Como nas HQs as imagens são sempre estáticas, alguns recursos se fazem 
necessários para passar ao leitor uma ideia mais realista de ação ou movimento, 
que são conhecidas como figuras cinéticas. Por serem bastante diversas, seria 
impossível fazer uma listagem de todas que compõem as HQs. Contudo, as mais 
comuns são os parênteses indicando movimentos leves, como uma virada de ca-
beça ou o levantar de um braço; linhas retas ou curvas que assinalam uma traje-
tória ou corrida; traços oscilantes que indicam tremores ou vibração; ou formas 
indicando impactos.

As metáforas visuais, embora semelhante às figuras cinéticas, trabalham 
no sentido de reforçar a linguagem verbal presente na HQ. É o caso, por exem-
plo, do desenho de uma lâmpada para indicar que a personagem teve uma ideia, 
estrelas para ilustrar que se machucou ou um pequeno redemoinho acima de sua 
cabeça sinalizando raiva.

Os balões indicam a fala dos personagens e aparecem ligados a um prolon-
gamento chamado de apêndice ou rabicho, que indica qual ou quais personagens 
estão falando, auxiliando, assim, o leitor a compreender a ordem dos falantes em 
cada vinheta. Não possuem forma definida e podem ser criados infinitamente de 
acordo com a criatividade do autor.

Como podemos perceber, ler uma história em quadrinhos solicita do leitor 
uma série de recursos próprios da linguagem multimodal que é a HQ. Isso é algo 
que o professor não deve perder de vista ao utilizar-se da obra para o desenvolvi-
mento da competência leitora dos estudantes.

A TRAGÉDIA DE UMA PANDEMIA
O enredo de La dansarina se desenvolve no contexto da gripe espanhola, 

e o título da obra faz referência à forma como a população nomeou a doença.
A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza 

que se espalhou pelo mundo a partir de 1918 e durou mais de dois anos. A doença 
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foi responsável pela morte de cerca de 3% da população mundial. Os historiado-
res sabem que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas recebeu esse nome 
em razão da forte divulgação do problema na imprensa daquele país.

Na época em que a doença se espalhou, o mundo passava pela Primeira 
Guerra Mundial, e as grandes potências ocidentais estavam envolvidas no 
conflito. Em razão disso, a imprensa desses países sofria forte censura – isso 
porque divulgar as notícias de que a gripe espanhola tinha afetado suas tropas 
poderia ser muito ruim para o moral dos soldados, além do risco de dissemi-
nar o pânico na população. 

Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade 
de censurar a imprensa e, assim, as notícias sobre a enfermidade espalharam-se 
a partir do que a imprensa espanhola noticiava. Por isso que a pandemia recebeu 
o nome de gripe espanhola.

A teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto sobre a origem da doença 
é de que a gripe espanhola teria surgido em campos de treinamento militar nos 
Estados Unidos. Isso porque os primeiros casos da doença também foram regis-
trados lá. Outro elemento que reforça que a gripe espanhola surgiu nos Estados 
Unidos é que ela se difundiu pela Europa logo depois que soldados norte-ameri-
canos foram enviados para a frente de guerra nesse continente. 

A doença chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se 
por grandes centros, sobretudo por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A ci-
dade de São Paulo, por exemplo, pode ter contado com até 350 mil pessoas in-
fectadas. O presidente eleito Rodrigues Alves, em 1918, faleceu em decorrência da 
doença. A referência a esse fato pode ser vista nas páginas da obra La dansarina. 

Além da referência ao fato histórico, também se pode perceber uma crítica 
às políticas públicas da época, que trataram inicialmente a doença como algo que 
não seria tão grave, e depois não conseguiu assistir a população. Essa crítica às 
políticas de saúde pública e ao comportamento da sociedade também aparece 
em outras páginas da obra.

A princípio, a imprensa brasileira não deu muita importância para o surto, 
mas, à medida que a doença foi se espalhando, os desdobramentos do problema 
ganharam repercussão.

Fala-se que a gripe espanhola chegou ao Brasil por meio do Demerara, um 
navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou em Recife, Salvador 
e Rio de Janeiro. O navio chegou ao Brasil em setembro de 1918 e, nesse mês, a 
imprensa de Salvador, por exemplo, noticiou centenas de pessoas doentes. Na 
obra La dansarina, pode-se ver a alusão a isso logo no início, com a imagem 
de uma dançarina espanhola descendo de um navio e a legenda “SALVADOR – 
SETEMBRO DE 1918”.

O colapso dos sistemas de saúde ocorreu nos diferentes locais do mundo 
onde a doença chegou, e nem todos tiveram acesso ao tratamento devido. Isso 
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forçou a tomada de medidas emergenciais, como a improvisação de hospitais e 
de leitos para atender as pessoas que adoeciam. Outro ponto é que os pacientes 
mais graves e que desenvolviam infecções sofriam consideravelmente, pois, na-
quela época, não existiam antibióticos.

 Hospital improvisado em Kansas, Estados Unidos, para pacientes da gripe espanhola.

Como se identificou que a doença era contagiosa, muitos locais adotaram 
medidas de isolamento social. Assim, foram decretados o fechamento de esco-
las, igrejas, comércio e repartições públicas em diferentes locais, inclusive no 
Brasil. Em alguns países, como nos Estados Unidos, adotou-se o uso de más-
caras para reduzir o contágio. Muitos locais incentivaram a população a entrar 
em quarentena.

Apesar das similaridades com os eventos decorridos da pandemia causada 
pelo covid-19 em 2020, a obra foi originalmente publicada em 2017. Ainda assim, 
é interessante a possibilidade de analogia que traz. Observando a experiência da 
humanidade com o novo coronavírus, podemos compreender melhor as infor-
mações históricas vistas aqui e, consequentemente, o drama humano vivido pelo 
garoto Pedro na obra La dansarina.
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MORTE E VIDA SEVERINA
Na obra La dansarina, a morte aparece aos olhos do leitor como uma dan-

çarina espanhola. Essa metáfora foi criada não pelos autores, mas pela sociedade 
que viveu a gripe espanhola à época.

Interessante pensar no que levou as pessoas a associarem a morte a uma 
dançarina: provavelmente a forma como a doença se espalhava pelas pessoas, 
como a dançarina se “espalha” pelo palco. Ainda havia também a relação com a 
designação “espanhola”, que, nos estereótipos e imaginários populares, por vezes 
remete a uma dançarina de flamenco.

A morte é temática recorrente em diferentes épocas literárias e obras das 
mais diferentes manifestações artísticas. Como uma das coisas que mais marca 
a existência humana, a morte é apontada por muitas criações artísticas e teorias 
científicas como aquilo que mais orienta nossa existência (escolhas, crenças, am-
bições). Tanto que o contrário da morte, a imortalidade, também é assunto nas 
mais diversas analogias.

No Romantismo, por exemplo, ela era cultuada e até mesmo almejada nos 
textos ultrarromânticos. Como forma de fuga da realidade ou de destino final dos 
amantes, a morte também se estampava pálida no rosto das donzelas que inspi-
ravam diversos poemas.

No Expressionismo o corvo se torna símbolo de mau presságio ou mau 
agouro, e consequentemente mensageiro da morte. Um bom exemplo disso é 
o poema O corvo, de Edgar Allan Poe. Na pintura, o norueguês Edvard Munch 
(1863–1944) tem na doença e na morte um de sus principais assuntos. Motivos 
pessoais para isso não faltaram. A mãe morreu quando ele tinha 5 anos, a irmã 
mais velha faleceu aos 15 e o próprio artista estava constantemente doente. 

Durante o surto da gripe espanhola, ele 
contraiu a doença e, quando estava se re-
cuperando, pintou o autorretrato Depois da 
gripe espanhola, cuja fisionomia evoca seu 
célebre quadro O grito. 

Outro diálogo interessante de uma 
obra de Munch com a história de La dansa-
rina é o quadro Dança da vida, em que o ar-
tista retrata o ciclo da vida como uma dança 
entre vida e morte, além de muitos outros 
que também serão amostras da agonia e do 
desespero humano diante da morte.

 Depois da gripe espanhola, 

1919, Edvard Munch. 
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 A dança da vida, 1900, Edvard Munch. 

 Combate contra a morte, 1915, Edvard Munch. 

Na literatura brasileira, vários autores tiveram sua obra marcada pela 
morte ou pela perspectiva de morrer, como os românticos Casimiro de Abreu e 
Fagundes Varela. Contudo, o exemplo provavelmente mais destacado de um autor 
marcado pela perspectiva da morte é Manuel Bandeira, que conviveu com a tu-
berculose durante quase toda sua vida. Viveu décadas entre internações e crises 
sérias que o colocaram diante daquela que ele chamou em seu poema Consoada 
de “a indesejada das gentes”.
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No Modernismo de 1930, a morte é consequência de problemáticas so-
ciais, como em La dansarina. Uma obra desse momento que encontra um diálogo 
muito forte com a história de Lillo Parra e Jefferson Costa é o romance O quinze, 
de Rachel de Queiroz. Apesar de a problemática principal da obra ser a seca de 
1915, uma das maiores que atingiu a região nordestina, não se deve esquecer que 
ao mesmo tempo o país, pela primeira vez, controlava a varíola. Além disso, tem-
-se um contexto histórico próximo e um enredo em que o personagem Chico 
Bento e sua família também enfrentam uma jornada em meio à tragédia, como 
Pedro. Um ponto que também não passa despercebido e que é central nas obras 
da segunda geração do Modernismo brasileiro é a discussão política das proble-
máticas sociais, outro debate que converge com a obra La dansarina.

Já se olharmos para a jornada pessoal do personagem Pedro, sua traves-
sia encontrará um diálogo muito forte com Morte e vida severina, obra de João 
Cabral de Mello Neto e que possui como personagem central Severino. Os dois 
protagonistas enfrentam uma jornada que é marcada pela morte por onde pas-
sam, mortes essas causadas por problemáticas sociais distintas, mas que atingem 
de forma enfática os mais frágeis socialmente. Os questionamentos, ao final de 
cada obra, sobre a morte, que apesar de distintos, se completam, também podem 
ser um ponto forte para explorar.

Outro ponto interessante apresentado por La dansarina é a religiosidade. 
O roteiro apresenta sincretismo religioso, próprio da sociedade brasileira. Essa 
característica pode ser identificada tanto no texto verbal (as orações da mãe de 
Pedro e da “vovó”) quanto no campo visual (imagens de santos, entidades para-
normais e representações da morte).

56 5756 57
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E é nessa valsa entre vida e morte, infância e velhice, ciência e fé, que os 
leitores são envoltos por La dansarina.
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS 

COMPLEMENTARES

Na formulação do texto da BNCC, fica muito clara a importância dos cam-
pos de atuação social, que são os eixos estruturantes do processo educativo. Por 
isso, a BNCC não apresenta um currículo mínimo por série, mas sim um conjunto 
de competências e habilidades ligado aos campos de atuação. Essa perspectiva, 
que sai da seriação e da hierarquia de conteúdos, abre-se para possibilidades 
amplas de vivência de professores e alunos dentro e além da sala de aula. Muitos 
campos circulam a vida dos jovens, que se equilibram entre várias frentes de 
ação e pensamento que precisam ser convidadas a interagir com o processo de 
aprendizagem posto em prática no ambiente escolar. Vejamos inicialmente uma 
reflexão sobre esse posicionamento: 

A aula é o espaço/tempo privilegiado da comunicação didática. [...] É uma re-
lação intersubjetiva, supõe portanto a presença de sujeitos interagindo entre 
si. Em outras palavras, tanto o aluno quanto o professor devem ser vistos 
como sujeitos do processo ensino e aprendizagem, e neste sentido possuem 
uma igualdade para que tal relação se estabeleça. [...] Porém, aluno e profes-
sor possuem diferentes níveis de compreensão da realidade e o diálogo em 
aula não deve ignorar este dado, mas sim incorporá-lo como dado funda-
mental. (PONCE, 1989, p.77-78) 

O pensamento de Ponce enfatiza a percepção de que as formas de apren-
der acontecem por contato entre subjetividades: a subjetividade-professor e a 
subjetividade-aluno. Essas, por sua vez, promovem outro nível de interação entre 
sujeitos: a subjetividade da própria aula, cenário de invenção e criação de expres-
sões. E onde se formam essas subjetividades? Nos campos de atuação social! Daí 
importância de agregá-los às práticas educativas e, sobretudo, leitoras.

Segundo a BNCC, podemos dividir esses campos, para efeito metodológico, 
em cinco “vidas”: vida pessoal, vida pública, jornalístico-midiático, artístico-
-literário e práticas de estudo e pesquisa. Assim, o trabalho didático que se faz 
com um livro deve levar em consideração esses espaços de produção que darão 
mais sentido ainda à leitura e aos trabalhos desenvolvidos. Por isso, nesta se-
ção apresentamos algumas fontes que podem sofisticar o letramento dos alunos, 
como também facilitar seu processo de compreensão da obra La dansarina, de 
Lillo Parra e Jefferson Costa.
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CAMPO DA VIDA PESSOAL
Quadrinhos Turma da Mônica Jovem
 A série Turma da Mônica Jovem traz os personagens de Mauricio de Sousa 

como adolescentes e jovens adultos, e aborda muitos fatos próprios da faixa 
etária de estudantes do Ensino Médio. Por isso, é uma excelente oportu-
nidade tanto para desenvolver o gosto pela leitura dos quadrinhos quanto 
para proporcionar um espaço de reflexão e aprendizagem pessoal.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
OUTRA PANDEMIA: O que aprendemos (e o que não) com a gripe espanhola 

de 1918
 Nessa reportagem, a TV Folha reuniu relatos das historiadoras Lilia Schwarcz 

e Christiane de Souza, dados sobre a epidemia da gripe espanhola e pes-
quisa em acervos de jornais para investigar os paralelos e diferenças entre 
o surto de 1918 e a pandemia de covid-19. Disponível em: https://youtu.be/
R8ffOIVsXn0; acesso em: 7 dez. 2020.

Como o Brasil enfrentou a gripe espanhola?
 Podcast que apresenta um pequeno resumo histórico de como algumas 

doenças afetaram o país, com foco na gripe espanhola. Participam deste 
podcast a professora Christiane Maria Cruz de Souza, doutora em História 
das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, e o professor João 
Malaia, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa 
Maria. O áudio está disponível na plataforma do YouTube no canal Estadão. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8q4Kf6c4PAg&t=478s; 
acesso em: 17 dez. 2020.

CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO
Como a arte pintou as pandemias
 Vídeo do canal Vivieuvi que aborda obras das artes plásticas de diferen-

tes séculos que retratam pandemias. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=2uCXK-2birQ; acesso em: 17 dez. 2020.

Gripe espanhola
 Documentário da série BandNewsDocs que aborda a gripe espanhola, tra-

zendo a palavra de pesquisadores e uma narrativa acompanhada de ima-
gens de época. Relata como as condições geopolíticas contribuíram para a 
propagação da doença a nível global, além das ondas de contágio. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=fFZ6j2rUpwc&t=488s; acesso em: 
17 dez. 2020.
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Ensaio sobre a cegueira (1955), de José Saramago
 Um motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro 

caso de uma “treva branca” que logo se espalha após as pessoas irem so-
corrê-lo. Uma cegueira, branca como um mar de leite e jamais conhecida, 
torna-se uma epidemia. O governo decide agir e as pessoas infectadas são 
colocadas em uma quarentena com recursos limitados. Logo, os cegos se 
percebem reduzidos à essência primitiva humana, numa verdadeira luta por 
sobrevivência. As medidas do governo não funcionam e depressa o mundo 
se torna cego, com exceção de uma mulher misteriosa, que enxerga sozinha 
os horrores causados pela pandemia. A obra foi adaptada para o cinema em 
2008, com direção de Fernando Meirelles.

Cavalo pálido, pálido cavaleiro (1939), de Katherine Anne Porter
 Livro que traz uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a futilidade 

da guerra. Reúne três novelas essenciais na obra de Katherine Anne Porter: 
Velha mortalidade, O vinho do meio-dia e o conto que dá nome ao livro, 
considerado a obra-prima da autora. Em Velha mortalidade, enredam-se os 
primeiros anos e a vida adulta da heroína Miranda, alter ego de Porter. Num 
brilhante exercício de escrita, Cavalo pálido, pálido cavaleiro revela a mente 
febril e os delírios de Miranda, que está à beira da morte após ter contraído 
gripe espanhola.

A peste (1947), Albert Camus
 Em certa manhã, na cidade de Orã, na Argélia, o doutor Bernard Rieux sai 

do seu consultório e tropeça em um rato morto. Esse é o primeiro sinal de 
uma terrível epidemia que assombra a população. Sujeita à quarentena, a 
cidade torna-se um ambiente inóspito e os moradores são levados à loucura 
por causa do sofrimento. Mas, no meio disso, eles também descobrem o va-
lor da compaixão e da solidariedade em tempos sombrios. A peste, um dos 
livros mais lidos no período pós-guerra, consagrou Albert Camus como um 
dos autores fundamentais do século XX. 

A dança da morte (1978), de Stephen King
 Em A dança da morte, Stephen King cria uma história épica sobre o fim da 

civilização e a eterna batalha entre o bem e o mal. Após um erro de com-
putação no Departamento de Defesa, um vírus é liberado e 1 milhão de 
contatos casuais formam uma cadeia de morte: é assim que o mundo acaba. 
O que surge em seu lugar é um ambiente árido, sem instituições e esvaziado 
de 99% da população. É um lugar onde sobreviventes em pânico escolhem 
seus lados — ou são escolhidos. 

O amor nos tempos do cólera (1985), de Gabriel García Márques
 O livro narra a paixão do telegrafista, violinista e poeta Florentino 

Ariza por Fermina Daza. Ainda muito jovem, Florentino se apaixona por 



40

Fermina, mas o romance enfrenta a oposição do pai da moça, que tenta 
impedir o casamento enviando a filha ao interior numa viagem de um 
ano. Tudo isso ocorre enquanto a Colômbia enfrenta uma epidemia de-
vastadora de cólera. Fermina acaba por se casar com Juvenal Urbino, 
médico conceituado por erradicar a doença. Inesperadamente, após 53 
anos da separação, ela reencontra Fermino. A trama é inspirada na his-
tória real de amor vivida por Gabriel Elígio García e Luiza Márquez, pai 
e mãe do autor, e foi adaptada para o cinema em 2007, com direção de 
Mike Newell.

Contágio (2011)
 O enredo do filme de Steven Soderbergh trata da propagação de um vírus 

e das tentativas de pesquisadores, médicos e funcionários de saúde pú-
blica para identificar e conter a doença, da consequente perda de ordem 
social com o avanço da pandemia e a introdução de uma vacina para im-
pedir sua propagação.

Eu sou a lenda (2007)
 É um filme pós-apocalíptico de ficção científica estadunidense, estrelado 

por Will Smith e pela atriz brasileira Alice Braga, terceira adaptação do li-
vro homônimo de Richard Matheson. Na obra cinematográfica, Smith in-
terpreta o virologista Robert Neville, que é imune a um vírus originalmente 
criado para curar o câncer. Ele trabalha para criar uma cura enquanto vive 
em Manhattan no ano de 2012, numa cidade habitada por mutantes vítimas 
do vírus transmitido pelo ar.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil (2020), de Lilia Moritz Schwarcz 

e Heloisa Murgel Starling
 Este livro, das historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling, fala sobre 

a história da gripe espanhola no Brasil, traça paralelos com o covid-19, 
e mostra que fantasmas do passado ainda assombram o presente, como 
negacionismo, fake news e a criação de um pensamento milagroso. A bai-
larina da morte realça como a pandemia escancara as desigualdades so-
ciais nas duas épocas, os desastrosos impactos na economia, as manobras 
políticas para minimizar o vírus e o importante papel da imprensa em 
pressionar que governos não mascarem as estatísticas.

A grande gripe: a história da gripe espanhola, a pandemia mais mortal de todos os 
tempos (2020), de John M. Barry

 Em A grande gripe, John M. Barry conta a história do surto que começou 
em uma base militar no Kansas, Estados Unidos, chegou à Europa durante 
a Primeira Guerra Mundial levado pelas tropas americanas e, de lá, se es-
palhou para o restante do planeta. O pesquisador mostra ainda a corrida 
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contra o tempo da comunidade científica norte-americana para combater 
a pandemia e como se deu uma das principais descobertas da medicina do 
século XX. Com mais de seiscentas páginas, esta obra é referência sobre a 
gripe espanhola, premiada pela Academia Nacional de Ciência dos Estados 
Unidos e best-seller internacional. É também um relato sobre poder, po-
lítica e guerra, com importantes lições para um mundo sob a constante 
ameaça do bioterrorismo e do surgimento de novas epidemias globais. O 
autor crê que, nesses casos, a principal arma é sempre a informação.

O que são quadrinhos?
 Este vídeo animado foi produzido pelo Núcleo de Estudos do Design na 

Leitura da PUC-Rio de Janeiro. De forma rápida, criativa e acessível, ele traz 
uma introdução à linguagem dos quadrinhos, seus elementos e principais 
recursos. Disponível em: https://youtu.be/kPBLNUS6w8U; acesso em: 7 
dez. 2020.

A história segundo os quadrinhos
 Desde os primórdios, o homem sentiu necessidade de contar sua história, 

e para fazer isso a imagens sempre foram aliadas, principalmente antes do 
surgimento da escrita. A partir desse fato, o vídeo “A história segundo os 
quadrinhos”, do canal Nerdologia, fala sobre como os quadrinhos dialo-
gam com a história e podem ajudar a compreender diferentes acontecimen-
tos históricos. Disponível em: https://youtu.be/0MQSu-1vqI8; acesso em: 
7 dez. 2020.

Pandemias
 Vídeo do canal Nerdologia feito em 2016 explicando sobre o surgimento de 

doenças, mostrando alguns exemplos de pandemias e a relação delas com 
a transformação das sociedades. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=r9r_VwoZvho&t=339s; acesso em: 17 dez. 2020. No mesmo canal, 
também é possível encontrar outros vídeos que tratam de pandemias: “A gripe 
espanhola de 1918”, “A peste negra”, “Epidemias da antiguidade” e “Ebola”.



42

BIBLIOGRAFIA COMENTADA

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
2018.

 Documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públi-
cas e privadas. É referência obrigatória para elaboração dos currículos 
escolares e propostas pedagógicas para todos os anos escolares no Brasil, 
desde o ensino infantil até o ensino médio.

CARVALHO, Ive Marian de. A transposição didática do gênero histórias em qua-
drinhos (HQ) no 9o ano do Ensino Fundamental. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Letras) — Centro de Humanidades, Universidade Federal 
do Ceará. Fortaleza, 2018.

 A pesquisa analisa o uso das HQs como recurso didático-pedagógico para 
o ensino de Língua Portuguesa no 9º ano de Ensino Fundamental, fomen-
tando e norteando o uso apropriado do gênero por meio de uma sequência 
didática, que possibilitou aos alunos aprimorarem não só o conhecimento 
sobre o gênero, como também suas estratégias de escrita. Como arcabouço 
teórico, recorre-se a Bakhtin (2003) para a discussão da noção de gênero, 
Eisner (1989), Vergueiro e Ramos (2009) para análise da inserção das HQs 
no ensino e em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para a transposição do 
gênero em uma sequência didática.

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
 Este livro mostra como reformular, fortalecer e ampliar o estímulo à leitura 

literária no Ensino Básico para além das práticas usuais. Por meio de uma 
explanação teórica e sugestões de atividades, o autor propõe ao professor 
caminhos na formação do leitor literário.

EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial: princípios e práticas do lendário 
cartunista. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

 Livro teórico do célebre cartunista Will Eisner que embasa significativas 
pesquisas e escritores na área das histórias em quadrinhos. É nessa obra 
que o artista cunha o conceito de “arte sequencial”, defendendo as HQs 
como uma expressão artística e literária.

KLEIMAN, Angela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas: Pontes, 2007.
 O objetivo deste livro é a interação disciplinar como forma de buscar me-

lhores resultados no ensino e na prática da leitura na escola. Professora 
de Linguística Aplicada na Universidade Estadual de Campinas, a autora é 
referência em pesquisas na área de leitura e letramento.



43

PETRAGLIA, Izabel Cristina. Interdisciplinaridade: o cultivo do professor. São 
Paulo: Pioneira, 1993.

 O livro coloca em discussão as diferenças entre os conceitos de disciplina-
ridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 
É preciso identificar, conceitualmente, as diferenças entre eles. A ideia de 
integração e de totalidade que aparentemente perpassa estes conceitos 
tem referenciais teórico-filosóficos diferentes para cada um, e perceber as 
diferenças entre esses conceitos traz mais clareza ao trabalho do professor.

STREET, Brian. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desen-
volvimento, na etnografia e na educação. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.

 Além de expor as concepções teóricas do autor, este livro constitui um ma-
terial de extrema importância para o contexto acadêmico, uma vez que re-
toma de forma explícita uma das teses centrais dos estudos do letramento, 
que é compreender o letramento como prática social. Essa perspectiva tem 
colaborado para expandir o leque das reflexões metodológicas no campo 
das ciências humanas. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Penso, 1998.
 Abordando o papel da escola na formação leitora, expondo a perspectiva do 

professor sobre a leitura e apresentando as estratégias de compreensão lei-
tora, o livro ajuda educadores e profissionais a promover a utilização dessas 
estratégias, que permitam interpretar e compreender os textos escritos.

VERGUEIRO, Waldomiro; SANTOS, Roberto Elísio dos (org.). A história em qua-
drinhos no brasil: análise, evolução e mercado. São Paulo: Laços, 2013.

 Neste livro, os autores traçam um panorama completo do mercado de HQs 
no Brasil, apresentando um volume repleto de informações valiosas sobre a 
leitura de quadrinhos.

VIEIRA, Josenia; SILVESTRE, Carminda. Introdução à multimodalidade: contri-
buições da gramática sistêmico-funcional, análise de discurso crítica, se-
miótica social. Brasília: J. Antunes Vieira, 2015.

 Neste livro, as perspectivas teóricas usadas para o estudo da multimoda-
lidade partilham entre si uma perspectiva de linguagem como constructo 
social, em que linguagem e sociedade se modelam de formas bidirecionais, 
ou seja, a linguagem modela a sociedade e é modelada por ela.


