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I  Explorando a lInguagEm 
dos quadrInhos

amos explorar um pouco o mundo das histórias em quadrinhos? É claro que a 
melhor maneira de fazer isso é ler as histórias e observar os desenhos. Mas também 
podemos explorar os quadrinhos fazendo colagens. neste suplemento, você recebe-
rá algumas ideias e sugestões para isso.

Para conhecer melhor a linguagem dos quadrinhos, vamos virar detetives e in-
vestigar minuciosamente os detalhes que fazem desse tipo de história uma forma de 
arte tão especial.

1. Pesquisando os elementos gráficos 
dos quadrinhos

esta atividade pode ser feita individualmente ou em grupo.
Se for feita em sala de aula, cada grupo pode trabalhar separadamente e, depois, 

mostrar os resultados aos outros grupos.

Você vai precisar de:
a) tesoura;
b) cola;
c) papel;
d) revistas velhas de histórias em quadrinhos para recortar. 

Procure nas revistas em quadrinhos exemplos interessantes de cada um destes 
elementos:

• quadros ou painéis. Você vai descobrir que eles aparecem em diversas formas 
e tamanhos. Procure escolher os que são diferentes e mais interessantes.
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• Balões de pensamento e diálogo. Procure balões que mostrem conteúdos 
variados como raiva, sonho, pensamento, fala, grito, cochicho etc.

• Palavras onomatopaicas, que expressam ruídos ou barulhos como “zoom”, 
“bang”, “pong” etc. Muitas vezes, essas palavras estão escritas fora dos balões de diá-
logo.

• títulos. algumas vezes, os títulos das histórias são escritos de maneira colori-
da e expressiva, justamente para capturar a atenção do leitor. Procure os títulos que 
mais chamaram sua atenção.

Recorte todos esses elementos e cole-os numa folha, fazendo um painel para 
cada grupo de elementos diferentes. 

Pronto: você já está começando a entrar de verdade no mundo dos quadrinhos!

2. montando uma história a Partir de colagens

Vamos tentar criar nossa própria história com uma colagem? Você já pesquisou 
os elementos das histórias em quadrinhos; agora, poderá tentar criar sua própria 
história usando a mesma técnica de recortar e colar.  

esta atividade f ica mais gostosa quando é feita em grupo, mas pode também ser 
feita individualmente. 
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Pesquisando elementos gráficos dos quadrinhos.     
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Você vai precisar de:
a) tesoura;
b) cola;
c) papel;
d) revistas velhas de histórias em quadrinhos, para recortar.

Procure nessas revistas e recorte tudo o que você achar interessante: 
• Vários balões de diálogos com frases engraçadas ou qualquer expressão que 

possa ser utilizada em outras histórias. 
• Palavras que imitam ruídos e barulhos. 
• Personagens de que você mais gosta, em diferentes posições; procure também 

imagens das personagens expressando emoções variadas. 
• elementos de cenário: mobília, árvores, nuvens, bancos de praça, postes de luz etc.
coloque em cima de uma mesa tudo o que recortou e procure montar uma história 

com esses elementos. Se não souber por onde começar, experimente fazer isto: esco-
lha um balão de diálogo com uma frase; depois, escolha uma personagem e coloque 
os dois juntos. agora procure uma outra frase ou onomatopeia que dê continuidade 
a esse primeiro painel e que poderia vir no quadrinho seguinte. assim, de quadrinho 
em quadrinho, deixe a imaginação fluir e vá criando sua própria história. 

Se precisar de uma frase ou desenho que não está entre os elementos que você 
recortou, não há problema: é só pegar um lápis ou canetinha e desenhar ou escrever 
o que está faltando para deixar sua história completa e sem “furos”.

Se você estiver fazendo essa atividade em grupo, vale a pena dividir tarefas, assim: 
uma pessoa cria o primeiro quadrinho, outra cria o quadrinho seguinte e assim por 
diante, até o final da história.

II  CrIando sua hIstórIa 
Em quadrInhos

este livro propõe algumas dicas e ideias para ajudar você neste projeto. 

Você vai precisar de: 
a) ideias;
b) planejamento;
c) um lugar onde possa sentar para desenhar e escrever;
d) e os seguintes materiais:
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• Papel para rascunho – podem ser blocos de desenho, cadernos usados que 
ainda contenham folhas brancas, papel sulf ite ou qualquer outro tipo de papel barato 
que sirva para desenhar. esse papel servirá para fazer o planejamento e o rascunho 
da sua história.

• Papel para fazer a história em quadrinhos – você pode usar um caderno ou 
bloco de folhas brancas, ou criar você mesmo o seu caderno, grampeando junto 
várias folhas de papel sulf ite.

• lápis preto, borracha e apontador.
• lápis de cor ou canetinha hidrocor.
• régua.

Para criar uma boa história em quadrinhos, é necessário seguir várias etapas. 
Vamos examinar passo a passo cada uma delas e trabalhar da forma como trabalham 
os cartunistas profissionais.

É muito difícil criar uma história em quadrinhos escrevendo e desenhando ao 
mesmo tempo. O melhor, então, é começar por uma história.

que história você quer contar?
a primeira coisa a fazer é tentar responder a essa pergunta. em seguida, será 

preciso dividir a história em partes, descobrir como devem ser desenhadas as per-
sonagens e os cenários, e só depois, quando tudo estiver bem claro na sua cabeça,  
começar a trabalhar na linguagem dos quadrinhos. 

Vamos começar pela história.

1º a história
Você pode contar uma história que já conhece ou pode inventar uma. Observe 

com cuidado os seus quadrinhos preferidos e responda a esta pergunta: quais são as 
personagens de que mais gosta? Super-heróis, astronautas, monstros, pais e f ilhos, 
turma da escola, animais, robôs? Você pode escolher uma dessas personagens e a 
partir dela criar uma história. Ou pode usar aquela história inesquescível que escre-
veu uma vez para a escola e transformá-la em quadrinhos. Você pode também usar 
uma história mais conhecida, como um conto de fadas, ou uma história de vampiros 
ou do drácula, ou, ainda, uma fábula, novela ou filme. Pode contar algo que aconte-
ceu a você ou alguma coisa engraçada que aconteceu com seus amigos ou com sua 
família. até mesmo uma piada pode ser transformada em história em quadrinhos. 
O importante é escolher algo de que você realmente goste.

escreva suas ideias para a história em um papel. Se quiser, pode também colocar 
alguns desenhos no meio dessas anotações, se tiver ideias que só podem ser expres-
sadas por meio de desenhos.

Só passe para a segunda fase quando tiver a história inteira bem clara e toda 
escrita.
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2º as personagens
quem são as personagens da sua história?
leia a história novamente e faça uma lista com cada personagem que aparece 

nela.
Procure imaginar tudo sobre elas: idade, personalidade, roupas e corte de cabelo 

(se for gente), pelo, bico, penas (se for animal), cor e tamanho dos olhos, se é magra 
ou gorda, alta ou baixa... Imagine todos os detalhes. agora, tente desenhar essa per-
sonagem. Vai ser importante saber desenhá-la de vários ângulos e com diferentes 
expressões. tente desenhar sua personagem:

posições

a) de frente
b) de costas
c) de cima 
d) de lado

expressões

a) triste
b) feliz
c) zangada
d) desanimada

7

Experimente desenhar sua personagem em 
diferentes posições e com expressões variadas.

faça desenhos simples mas expressivos. eles não precisam ser perfeitos: na ver-
dade, quanto mais simples forem, melhor! faça isso com todas as personagens da 
história. dê especial atenção às personagens principais.
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3º o cenário
Onde a história se passa? 
leia de novo a história e faça uma lista de todos os locais onde ela acontece: 

castelo, praça, floresta, quarto, sala, escola... faça um desenho de cada um desses 
cenários. tente se lembrar de objetos que podem ser encontrados em cada um 
desses lugares.Você não vai utilizar exatamente esses desenhos na sua história, mas 
eles são estudos importantes para você desenvolver ideias que vai utilizar depois. Se 
você imaginar um objeto ou cenário difícil de desenhar, procure referências em re-
vistas e fotografias ou na internet. estude as referências que encontrar e tente fazer 
desenhos a partir dessas imagens.

    
4º Planejamento
agora, vamos tentar dividir a história em partes usando as folhas de papel ras-

cunho. 
a história dividida em partes ainda não será sua revista em quadrinhos, será  

apenas o seu projeto, ou plano. no projeto, nós podemos experimentar ideias dife-
rentes sem ter de gastar tempo caprichando demais nos desenhos.

leia o texto e procure descobrir como ele pode ser dividido em partes. experi-
mente colocar cada parte em uma das folhas de papel rascunho e faça um desenho 
simples para acompanhar cada trecho da história.

lembre-se: nessa fase, você não precisa fazer desenhos caprichados, pois o que 
interessa, aqui, é apenas dividir a história em partes.

5º teste com alguns leitores
depois que dividir a história em partes, é bom mostrar seu rascunho ou planeja-

mento a alguém que possa dar uma opinião sobre o que está funcionando bem e o 
que poderia melhorar. Mostre seu planejamento para amigos, para a família ou para 
seu(sua) professor(a). escolha duas ou três pessoas de confiança para fazer isso. esse 
teste vai ser importante. não tente explicar nada: deixe que seu rascunho conte a 
história. depois que a pessoa terminar de ler, faça as seguintes perguntas:      

8

Floresta Casa Outro planeta
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a) deu pra entender tudo?
b) O que precisa ser melhorado?
c) alguma parte ficou confusa?
d) Você tem sugestões pra que eu possa melhorar minha história?

anote as respostas e trabalhe novamente sua história a partir dos comentários 
que coletou.
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Faça um teste com seus leitores.

6º  detalhes de acabamento
 agora, vamos trabalhar ainda mais o rascunho, criando detalhes enriquecedores 

para a sua revista.
Primeiro, escolha uma maneira interessante de escrever o título da história. as 

letras devem ser grandes, e você pode desenhá-las da maneira que quiser, desde que 
o título f ique legível. não se esqueça de usar cores!

agora, vamos tentar colocar tudo na forma de quadrinhos.
estude a primeira página da sua história e imagine que tipo de quadros ou pai-

néis você gostaria de usar. Imagine como a história pode ser dividida pelos diver-
sos quadros. em geral, os quadros maiores são usados para cenas de ação ou que 
mostrem um momento importante para a história. Imagine um jeito de dividir os 

Atividades Quadrinhos.indd   11 04/02/11   17:41



quadrinhos na página. quantos quadros você vai usar na primeira página? qual a 
disposição deles? quais os cenários dessa primeira parte? quais as personagens?

 Parte por parte, escolha o tipo e o tamanho dos quadros, as letras, as persona-
gens e os cenários e faça um bom rascunho de toda a revista.

III  FInalIZando sua hIstórIa 
Em quadrInhos

com o rascunho pronto, vamos, então, começar a fazer a sua revista.
Você pode usar um caderno de folhas brancas ou fazer seu próprio caderno, 

grampeando junto várias folhas brancas. 
numere as páginas com um pequeno número no pé de cada uma. depois da 

capa, vêm as duas primeiras páginas da revista. a da direita, em geral, é a página de 
número 1, e é nela que a história começa, pois a da esquerda é apenas a parte de trás 
da capa. numere todas as páginas. 

Seguindo o rascunho, use uma régua para traçar todos os quadros em que vai de-
senhar sua história. Sempre consultando todo o material de referência que você criou 
(cenários, personagens etc.), desenhe toda a história nos quadros.

Você pode fazer uma primeira versão da revista com lápis preto bem clarinho, 
mais fácil de apagar se algo sair errado. 

quando estiver satisfeito com o resultado, é hora de colorir a sua história. Se 
quiser, use uma canetinha preta para realçar as letras e os contornos de cenários, 
objetos e personagens, e canetinhas coloridas ou lápis variados para colorir tudo.

lembre-se ainda de que você pode criar um material adicional para divertir os 
leitores: propagandas, entrevistas, jogos e brincadeiras, cartas ao leitor, biograf ia do 
autor (falando um pouco sobre você)... tudo isso, e muito mais, pode aparecer na 
revista, basta você querer. 

Por f im, crie uma bela capa, e não se esqueça de colocar nela o nome do autor 
–  VOcÊ! – bem destacado...

IV  dIVulgando E dIstrIBuIndo 
sua rEVIsta

 
lendo o livro A arte dos quadrinhos, você aprendeu que esse tipo de história 

está muito ligado a inovações nos meios de impressão, reprodução e distribuição. 
af inal, as revistas em quadrinhos são, em geral, produzidas em grande quantidade e 
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distribuídas para um imenso número de leitores. 
Você também pode reproduzir sua história e distribuir para amigos e para a fa-

mília, ou para colegas de escola.
aqui vão algumas ideias: 
a) Use uma máquina de xerox para fazer cópias da revista. faça quantas cópias 

puder, organize os cadernos e grampeie cada revista. Você pode fazer tudo em xerox 
colorido (que é mais caro, não se esqueça) ou em preto e branco mesmo. Se f izer 
xerox em preto e branco, peça aos leitores para colorirem a história depois de lê-la.

b) Se tiver computador, scanner e impressora em casa, você poderá escanear cada 
folha da sua história e depois usar a impressora para imprimir as diversas cópias.

c) Você pode também publicar a sua história na internet. tente pesquisar na própria 
rede algumas maneiras de fazer isso. Um blog ou um fotoblog podem ser uma boa 
solução. 

Pronto: agora você já sabe como fazer uma história em quadrinhos! Se gostou, 
continue escrevendo e desenhando, pois quanto mais você praticar, mais ricas e 
interessantes as suas histórias e desenhos vão f icar...
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Crie uma bela capa e não se esqueça de colocar o nome do autor: você!
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Visite os sites (em inglês):
www.raquelcoelho.com
www.raquelrabbit.com/blog
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este livro 

é ótimo!
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