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Conhecimento e Diversão 

Atividade 16 

ONOMATOPEIAS 

As Onomatopeias são os escritos que representam os sons, como: ruídos, 
gritos, sons de animais, inclusive de humanos, sons da natureza, barulho de 
máquinas, enfim, podemos representar de forma escrita qualquer som, 
normalmente com letras e palavras inventadas que lembram aquilo que 
representamos.  
Por exemplo, para o som da voz de  um gato, escrevemos “MIAAAU”. As batidas 
de alguém numa porta, representamos com um “TOC TOC”.  Para o som de um 
vidro quebrando podemos escrever “CRASHHH”.  



As onomatopeias são muito utilizadas nas histórias em quadrinhos, pois 
ajudam a expressar acontecimentos na narrativa. Muitas dessas 
onomatopeias vêm da língua inglesa, assim, não sendo representadas de 
forma tão fiel à língua portuguesa, como por exemplo no som de um beijo, 
representado por um “SMACK”, ou “SNIF” para representar alguém 
chorando. 



Observe como as onomatopeias nos ajudam a compreender as Tirinhas e as Histórias 
em Quadrinhos. 



As onomatopeias são bastante usadas, tanto nas histórias em 
quadrinhos e tirinhas, como também na Arte. 
 
Você conhece ou já ouviu falar de POP ART?! 
 
Pop Art é um movimento artístico surgido na década de 1950 na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, o nome é uma abreviação de arte 
popular. 
 
Ao mesmo tempo que procuravam aproximar a arte da cultura 
popular, os artistas da Pop Art reconheciam a presença do 
materialismo e do consumismo na sociedade, faziam críticas a esse 
novo estilo de vida e procuravam fazer as pessoas refletirem sobre 
isso. 



Seus principais assuntos eram os 

quadrinhos, as propagandas de TV, 

os artistas de cinema e os 

produtos de consumo aliados à 

técnicas modernas como a 

fotografia, a fotocópia, a colagem 

e a serigrafia. 

Lata de sopa Campbells - Andy Warhol 



Observe algumas imagens de obras desse movimento, com esses elementos. 

“Varoom!” de 1963 - Roy Lichtenstein “Blam” de 1962 - Roy Lichtenstein 



Símbolo do Superman em estilo Pop Art 

Agora é a sua vez... 

 

Na atividade de hoje você irá criar um desenho, 
em um papel no formato quadrado, pintando 
com cores vivas assim como nas obras Pop Art, 
(muitas vezes apenas as cores primárias: azul, 
amarelo e vermelho), além de contornos fortes 
e onomatopeias! 
 
Caso queira, poderá também inventar novas 
onomatopeias! 
 
Depois de pronto, lembre-se de fotografar e 
enviar para seu professor ou professora de 
arte! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 Reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, pontos, formas, 

cores, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar a materialidades  na construção de sua produção. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas principais 

obras. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 17 

PROTAGONISTA E ANTAGONISTA Já reparou que na maioria das histórias 

é preciso ter no mínimo dois 

personagens para que toda a trama se 

desenvolva? Já reparou, também, em 

que quase sempre, há o bem que é 

representado pelo protagonista e o mal, 

representado pelo antagonista e que 

eles encontram-se juntos no decorrer da 

trama, pois, normalmente, um impede o 

outro de alcançar seus objetivos? 



Temos nos contos clássicos a Chapeuzinho Vermelho e o 

Lobo Mau, Branca de Neve e Rainha Má entre outros. No 

cinema em O Rei Leão o confronto entre Simba e Scar, 

em Star Wars Luke Skywalker e Darth Vader, Batman e 

Coringa, Harry Potter e Valdemort entre tantos outros 

exemplos que você deve conhecer.  

 

O protagonista e o antagonista são antônimos, ou seja, 

opostos.  



A dualidade entre o “herói” e o “vilão”, às vezes, é sutil na 
história, outras vezes é demonstrada a todo instante, como 
por exemplo na aparência (cores das roupas e modo de se 
vestir) e personalidade (expansiva ou tímida).  



Agora é a sua vez... 
 
 

Você irá precisar de uma folha de caderno ou folha de 
sulfite, se não tiver não tem problema, poderá usar o papel 
que tiver, que deverá ser cortado em duas partes iguais, na 
vertical. Observe o exemplo: 

Você irá criar dois personagens, um protagonista e um antagonista, cada um 
em uma parte da folha. 
Pense em características opostas para cada um dos personagens, e depois 
tente mostrar essa dualidade por meio de um desenho que represente essas 
características! 
Nesse momento não será necessário criar uma história, mas guarde seus 
personagens, pois poderão ser utilizados em atividades futuras. 
Depois de pronto, fotografe e envie para seu professor ou professora de arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 Conhecer e valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e 

suas principais obras. 

 Reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, pontos, formas, 

cores, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar a materialidades  na construção de sua produção. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 18 

HISTÓRIA  EM  QUADRINHOS 

As Histórias em Quadrinhos ou Arte Sequencial estão presentes 

desde o inicio da história da humanidade, quando os homens 

registravam nas paredes das cavernas lado a lado fatos 

ocorridos no seu dia a dia, ou que gostariam que ocorressem. 

Vários povos e civilizações registraram por meio de desenhos 

sua história, nas paredes e nas laterais de jarros, como uma 

História em Quadrinhos primitiva. O mesmo ocorreu durante a 

Idade Média, com os vitrais e mosaicos para que todos 

entendessem as histórias.  



O tempo passou e a Arte Sequencial foi 

parar em jornais com o Yellow Kid, “Menino 

amarelo”, criado pelo artista americano 

Richard Outcault em 1895, considerada a 

primeira História em Quadrinhos. Depois 

disso as Histórias em Quadrinhos se 

popularizaram e se espalharam pelo mundo 

todo. 



Nos Estados Unidos as HQs são chamadas de comics, e 
tornaram-se mundialmente populares na década de 1930, a 
chamada "Era de Ouro", com o surgimento das histórias de 
super-heróis, como o Superman. Foi também o período em 
que o franco-belga Hergé criou As Aventuras de Tintim. 

Após a guerra, no Japão, Osamu Tezuka 
popularizou o mangá, estilo de 
desenho oriental.  



As Histórias em Quadrinhos podem contar 

qualquer tipo de histórias, aventuras, 

romances, suspenses, lendas ou temas reais, 

não há limites para seus temas. 



Agora vamos conhecer o artista Roy Lichtenstein,  da Pop Art, 
movimento artístico que conversamos na atividade 16. Acredita-se 
que seu interesse pelas Histórias em Quadrinhos começou com uma 
pintura que realizou para seus filhos em 1963 do personagem 
Mickey, da Disney.  



O artista, nascido em Nova Iorque em 

1923, aplicou características das HQs e 

de anúncios comerciais em seus 

quadros, que eram pintados à mão 

utilizando tinta a óleo e tinta acrílica. 

Um trabalho realizado com grande 

fidelidade, empregando cores 

brilhantes, limitadas e delineadas por 

um traço negro, que contribuíam para 

o intenso impacto visual, 

assemelhando-se muito aos 

procedimentos gráficos de impressão 

em massa. 

“Whaam!” de 1963 - Roy Lichtenstein 
Tinta acrílica e tinta óleo sobre tela 



“Garota chorando”, 1964 “No carro”, 1963                             



No Brasil o maior criador de Histórias em Quadrinhos é o cartunista, empresário e 

escritor brasileiro Maurício de Sousa,  criador da Turma da Mônica e membro da 

Academia Paulista de Letras. Maurício criou sua primeira Tirinha em 1959, com seu 

cãozinho Bidú e no ano seguinte criou o Cebolinha e em seguida a Mônica, inspirando-

se  em sua filha de mesmo nome. Já suas Histórias em Quadrinhos foram publicadas a 

partir de 1970.  

Capa da 1ª História em Quadrinhos da 
Turma da Mônica e Maurício de Sousa 
com alguns de seus principais 
personagens. 



Agora é a sua vez... 

 

Divida uma folha de sulfite ou de caderno em 6 ou 8 partes (caso deseje 
contar uma história maior utilize duas folhas, totalizando 12 ou 16 
quadrinhos) e invente sua própria Arte Sequencial, ou seja, sua própria 
História em Quadrinhos. 
   
 
 
 
 
 
 
 
Acima dois exemplos de divisão de divisão da folha em 6 ou 8 quadros. 



Pense no tema que abordará em sua história, nos personagens que irá usar... 

Lembra que pedimos para você criar um personagem Protagonista e um 

Antagonista na atividade 17? Poderá coloca-los nesta história! Reflita sobre o 

cenário, o local onde se passa sua história.  

A ideia é que seja uma história breve, mas que tenha início, meio e fim. 

Dependendo do estilo que escolher desenhar, poderá colorir seu desenho ou  

deixá-lo em preto e branco, você escolhe. Capriche nos detalhes, pois eles 

ajudam a contar sua história. 

Ah, e não se esqueça dos diferentes balões, para fala, pensamento ou 

narração. 

Depois de pronto, fotografe e envie para seu professor ou professora de arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 Conhecer e valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e 

suas principais obras. 

 Reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, pontos, formas, 

cores, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar a materialidades  na sua produção. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 19 

ARTE  SEQUENCIAL 

A Arte Sequencial ou  Tirinha, 
é o nome dos quadrinhos em 
formato horizontal publicados 
nos jornais diários, revistas e 
mais recentemente nas 
páginas da internet, as 
chamadas webcomics. São 
escritas e desenhadas por um 
artista (desenhista ou 
cartunista). 



Normalmente as tirinhas têm enunciados curtos, e 

trazem um conteúdo em que predomina a crítica, o 

humor, o comportamento, os valores e os sentimentos.  

Podem ter balões de fala ou não, mostrando apenas 

cenas.  

 

A partir do final da década de 1920, as tirinhas 

cresceram e passaram a contar também histórias de 

aventura, como Popeye,  Tarzan e As Aventuras de 

Tintin.  



Veja a seguir alguns exemplos de famosas tirinhas: 

Tirinha - Mafalda 

Tirinha – Calvin e Haroldo 



Aqui no Brasil temos as Tirinhas da Turma da Mônica, que aparecem sempre na 
última página das Histórias em Quadrinhos de Maurício de Sousa, desde 1960. 

Normalmente as Tirinhas possuem três ou quatro quadros, pois a ideia 

deste tipo de leitura é ser breve e cômica, e não se esqueça que as 

histórias em Tirinhas possuem início, meio e fim. No exemplo acima 

temos uma tirinha com balões de fala e onomatopeia.  



Veja no exemplo a seguir uma Tirinha que consegue nos contar uma história 
sem palavras. 



Agora é a sua vez... 

 

Você deverá criar a sua própria Tirinha. Contar uma história e ter início, 

meio e fim,  poderá conter balões de fala ou não, você escolhe a história 

e o estilo, use a criatividade! Poderá fazer somente em preto e branco ou 

colorido. 

Para isso  vai precisar de uma tira de papel, dobre uma folha ao meio 

horizontalmente, criando o formato retangular da Tirinha, pode ser a 

metade de uma folha de caderno ou de sulfite. 



Nessa “tira” você poderá dividir em três ou quatro partes e em seguida é 

só soltar a imaginação e contar uma pequena história dentro destes 

quadrinhos. Veja os exemplos dos quadrinhos a seguir: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Depois de pronto, não se esqueça de fotografar e enviar para seu 

professor ou professora e arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 Conhecer e valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e 

suas principais obras. 

 Reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, pontos, formas, 

cores, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar a materialidades  na sua produção. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 
 

  


