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 Esta comunicação é motivada por uma experiência com o uso de diferentes 

fontes e linguagens no ensino de história, especificamente de história em quadrinhos, 

realizada durante a disciplina de Estágio Supervisionado de História II. Apresentaremos 

nossas considerações sobre o período de observação e docência do estágio, bem como 

exibiremos algumas das histórias em quadrinhos elaboradas pelos/as alunos/as. 

Utilizamos a produção de histórias em quadrinhos como proposta de atividade final do 

nosso estágio junto aos alunos e alunas do sétimo ano da Escola Básica Municipal José 

Amaro Cordeiro.  

A partir do tema “Primeiros contatos entre índios e europeus”, sugerido pela 

professora de História da escola – Victória Gambetta da Silva –, planejamos uma 

atividade de síntese na qual a turma, dividida em duplas, construísse uma história em 

quadrinhos abordando os conteúdos discutidos durante a nossa regência. A experiência 

evidencia que os conteúdos abordados durante nossa prática docente foram associados 

pelos/as alunos/as de modo satisfatório pela turma, na medida em que estes/as 

demonstraram por meio de suas produções quais foram os aspectos destacadas como 

mais interessantes.  

 A discussão teórica a respeito do uso de diferentes fontes e linguagens para o 

ensino de história foi amparada pelos debates promovidos nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado de História, Didática B, e Metodologia do Ensino de História, que nos 

forneceram referências bibliográficas importantes para a elaboração do nosso projeto de 

ensino, planos de aula e na produção das atividades. Nosso interesse principal durante a 

elaboração dos planejamentos para o estágio era abordar uma experiência de ensino-

aprendizagem a partir da produção de histórias em quadrinhos.  

Além das discussões lançadas por Kátia Abud e André Silva a respeito do uso de 

diferentes fontes e linguagens no ensino de história, utilizamos ainda o debate 

apresentando por Marjory Palhares para sugerirmos uma metodologia de utilização de 

histórias em quadrinhos em sala de aula na disciplina de história.  

 Os resultados obtidos a partir desta experiência de estágio nos apresentam 

algumas possibilidades sobre os processos avaliativos. Processo esse que se mostrou 

extremamente necessário para a prática docente no sentido de ter um retorno do 

trabalho. E a partir disso produzir conhecimento histórico escolar junto aos alunos/as, 

além de perceber a gama de conteúdos que podemos abordar de maneiras diferentes e 

mais interativas. 
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