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“Eis o momento! Começando nesta porta, um longo e
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podem andar têm de já ter percorrido este caminho?” 
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RESUMO

Delimitamos  como  problema  de  pesquisa:  de  que  forma  podem-se  utilizar  as 
histórias em quadrinhos como estratégia para mediar em sala de aula a formação do 
aluno na perspectiva de formá-lo leitor? A pesquisa foi desenvolvida com alunos da 
4ª série  do Ensino Fundamental  e  sua respectiva  professora,  com o objetivo  de 
compreendermos as diferentes formas de utilizar a criação e a leitura das histórias 
em quadrinhos como uma estratégia para incentivar o aluno para a leitura. Utilizou-
se de questionários para coleta de dados, a análise se deu por meio da abordagem 
quant/qualitativa,  visando  não  apenas  os  resultados,  mas  todo  o  processo, 
discussões de autores que tratam sobre o assunto.  Os resultados apontam para 
situações  satisfatórias,  visto  que  tanto  professor  quanto  alunos  consideram  a 
utilização das histórias em quadrinhos como um instrumento rico de grande valia 
para formação de alunos leitores.

Palavras-chave: Educação. Estratégia de leitura. Histórias em quadrinhos. 
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INTRODUÇÃO

Sabemos  que  há  dificuldades  em  levar  o  aluno  a  ler  e 

compreender o que leu, mas quando se trata de ler histórias em quadrinhos, é 

difícil  encontrar um aluno que não goste e não compreenda, no todo ou em 

parte, o conteúdo da historinha. Partindo dessa observação, consideramos ser 

preciso  pensar  nas  dificuldades  encontradas  nos  processos  de  ensino  e 

aprendizagem e como as histórias em quadrinhos poderiam ser mediadoras 

nesses processos.

 Tendo  em  vista  que  os  gibis  são  textos  atrativos  para  as 

crianças  e  estas  têm,  aparentemente,  facilidade  para  compreendê-los,  o 

problema  delimitado  neste  estudo  é:  “De  que  forma  se  podem  utilizar  as 

histórias  em  quadrinhos  como  estratégia  para  mediar  em  sala  de  aula  a 

formação do aluno na perspectiva de formá-lo leitor?”  Desta forma, com a 

pesquisa, objetivamos compreender as diferentes formas de utilizar as histórias 

em quadrinhos, doravante denominadas HQs, como estratégia de leitura com 

os alunos de 4ª série do Ensino Fundamental. Trata-se de alunos que estão 

inseridos em processo de alfabetização e preparando-se para o Fundamental 

II,  no qual  a exigência em relação à leitura sistematizada é mais intensa e 

dependente da forma como ela foi desenvolvida até aquele momento.

 A relevância  da pesquisa se encontra em proporcionar aos 

professores estratégias que despertem o interesse pelo ato de ler diferentes 

textos advindos dos livros didáticos, a serem utilizados com os alunos. Desta 

forma, ao se compreender a relação das HQs com a aprendizagem, favorecer-

se-á  nas  práticas  de  sala  em  relação  as  estratégias  de  leitura,  o  que 

beneficiará a formação do aluno enquanto leitor, além de que, trabalhados com 

este  fim,  podem contribuir  para  a  formação  de  alunos  críticos,  reflexivos  e 

criadores de seus próprios pensamentos.

 De forma lúdica e prazerosa os professores poderão auxiliar 

nos alunos um maior gosto pela leitura,  despertando um forte apreço pelas 

suas próprias produções. Ao mesmo tempo em que criam e recriam contos, os 

estudantes estarão adquirindo conhecimentos.

 O trabalho irá contribuir de forma que, dentro das salas de 

aula,  os  professores  lembrem  que  não  precisam  ficar  apenas  no  modo 
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tradicional  em  relação  às  estratégias  de  aprendizagem,  com  repetição  de 

conteúdos, mas procurem dar “asas” à imaginação, fazendo de todo o material 

que possuem uma ferramenta a ser utilizada na formação de seu aluno. 

O  presente  trabalho  pretende  trazer  reflexões  sobre  as 

diferentes  metodologias  que  podemos  utilizar  nos  processos  de  ensino 

aprendizagem e o quanto estas podem auxiliar no processo de formação de 

leitores.  Neste caso,  iremos trabalhar  com as HQs com o intuito  de refletir 

como, elas podem contribuir para que as aulas podem sejam mais agradáveis 

e diferentes do modo tradicional. 

Em  relação  à  constituição  do  trabalho,  foram  organizados 

quatro capítulos, com o objetivo de se evidenciar o tema HQs como estratégia 

de leitura, seus objetivos e possibilidades de atuação dentro do espaço escolar.

No primeiro capítulo, a discussão é acerca da leitura, em que 

trataremos um pouco sobre a importância da leitura e o que vem a ser o ato de 

ler, na tentativa de pensarmos como este ato faz parte da formação acadêmica 

dos alunos.

O segundo capítulo é voltado para o papel do professor diante 

da  formação  do  aluno  enquanto  leitor.  Neste  capítulo  são  apresentadas 

algumas  prioridades  que  o  professor  precisa  se  atentar  para  compor 

positivamente na formação do aluno leitor.

No terceiro capítulo, trata-se do gênero textual quadrinhos. Em 

um primeiro momento, tratamos do que vem a ser este gênero textual, seguido 

de como o mesmo pode contribuir como estratégia para formação de alunos 

leitores.

Para o quarto capítulo ficou a análise dos dados coletados, em 

que são apresentados os dados da pesquisa, com o objetivo de apresentar 

como professor e alunos percebem as HQs como uma estratégia de leitura em 

seus cotidianos escolares.

Consideramos que a pesquisa pode auxiliar, somando a outros 

dados no panorama das estratégias de leitura. Poderá beneficiar o aluno, a 

partir do momento em que professor e aluno passam a reconhecer HQs como 

uma  ferramenta  de  leitura,  podendo  utilizá-las  como  contributo  no 

desenvolvimento  da  aprendizagem,  principalmente  no  que  se  refere  à  sua 

formação de leitor. A pesquisa apresentou algumas estratégias de leitura com a 
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utilização das HQs ofertadas por uma escola. O objetivo não foi descartar as 

práticas utilizadas em sala, generalizando as HQs como “únicas” ou “melhor” 

estratégia a ser utilizada, mas, sim, apontar como pode ser interessante para 

os alunos uma aula em que as estratégias sejam diversificadas, de forma que 

surpreendam e envolvam o aluno enquanto este aprende. 
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CAPÍTULO I

CONCEPÇÕES DE LEITURA 

O ato de ler vai muito além do que estamos acostumados. De 

acordo  com  os  estudos  de  Yunes  (2002),  desde  nossos  primórdios  já  se 

praticava o ato de ler pelas representações gráficas que eram realizadas como 

forma de comunicação. Aliás, é graças a essa grafia que hoje conseguimos 

entender um pouco do que se passou na história da humanidade. Vale lembrar 

também  que,  para  que  se  realizasse  a  grafia,  era  necessária  uma 

compreensão da leitura, já se lia o que era desenhado.

Para  a  autora  mencionada,  o  ato  de  ler  seria  como  uma 

colheita de conhecimentos, que estão armazenados na memória. Diz ela que 

ninguém lê  do  nada,  todos  têm conhecimento,  ainda  que  mínimo,  sobre  o 

assunto  lido.  Desta  forma,  a  leitura  está  sempre  relacionada  a  um 

aprofundamento de determinado assunto. Nesta perspectiva, a autora afirma 

que ler é:

Um  ato  de  certa  forma  mágico  e  revestido  de  uma  certa 
sacralidade,  ainda  que  profana:  a  privacidade  do  quarto,  o 
momento  único  e  solitário  da  interiorização,  processada, 
contudo, através de uma exteriorização, operada pela leitura de 
outras  realidades,  de  viagens  a  outras  culturas,  a  outros 
continentes/conteúdos (YUNES, 2002, p.71).

A  leitura  ocorre  em  um  momento  único,  em  que  os 

pensamentos são envolvidos pela história contada no livro. Ler é ir aonde os 

nossos passos nem sempre poderão chegar, onde a emoção das palavras e 

imaginação  tomam  o  controle  dos  pensamentos,  desenvolvendo  no  ser 

humano uma prática prazerosa de leitura. 

O ato de ler,  ainda nas concepções de Yunes (2002),  pode 

variar, dependendo da localidade e época onde está ocorrendo. Desta forma, a 

leitura não é simplesmente a decodificação das palavras, mas a decodificação 

de  toda uma linguagem (escrita,  desenho,  esculturas  em pedra,  imagem e 

movimento), ou seja, o sujeito que lê não irá ler apenas as palavras, mas todo 
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um  contexto,  uma  cultura.  A  esse  respeito  Barros,  Bortolin  e  Silva  (2006) 

contribuem com nossa compreensão, argumentando que: 

O ato de ler pode significar a mera decodificação da palavra 
escrita,  de forma mecânica,  como sendo apenas veiculadora 
de  significados;  mas,  também,  pode  significar  uma  relação 
compreensivo-critica,  com  o  texto,  geradora  de  novos 
significados (BARROS; BORTOLI; SILVA, 2006, p.126). 

A decodificação da palavra no ato de ler é importante, todavia 

não é o único objetivo deste ato, pois os próprios autores nos revelam o grande 

eixo de significados que se fazem presentes no ato de ler. Para dialogar acerca 

desta ideia, Rezende (2007, p.6) nos diz: “há que se ler diferentes códigos, pois 

as várias leituras complementam-se, interligam-se, permitindo ao leitor novas 

tessituras, que nunca são absolutamente novas”. Com este excerto, pode-se 

refletir a respeito do que já vínhamos discutindo em relação à leitura como um 

complemento  daquilo  que já  conhecemos e,  de  acordo com a autora  e  as 

discussões aqui presentes, ler é conseguir perceber este ato dentro de várias 

outras atividades que realizamos em nosso dia a dia.

A  leitura  está  relacionada  a  muitos  elementos  e  formas  de 

escrita, a arte da escrita e outros elementos que já percebemos como texto a 

ser lido se faz presente na sociedade, por isso

[...]  se nas atividades propostas aos alunos, transitarmos por 
diferentes  modalidades  de  textos,  provavelmente  iremos 
interagir  com  mais  facilidades  [...]  ajudaremos  esse  leitor 
aprofundar  seus  conhecimentos  e,  dessa  forma,  ter  mais 
facilidade no ato de ler”. (REZENDE, 2009, p.9) 

Sendo assim,  quando a leitura  contempla  as  diversidades e 

interdisciplinaridades existentes no meio em que estamos inseridos, o ato de 

ler passa a ser mais profundo, de maior intensidade. Rezende (2007) alega em 

seus escritos que para formação de um leitor cuja leitura não seja superficial, o 

ser humano necessita frequentá-la, por meio de seus sentidos, ler e ouvir a voz 

dos personagens, narrador e outros sons que o texto proporcionar, implicando 

diversidade e profundidade.
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Notamos deste modo, que todos os tipos de gêneros textuais 

são muito ricos e podem contribuir para formação do aluno, que o ato de ler 

para qualquer gênero deve ser realizado com profundidade, de modo que o 

leitor compreenda as suas especificidades. Por mais “fácil” que se apresentar a 

leitura de determinado texto, se o leitor não tiver este olhar reflexivo e crítico 

provavelmente esta atividade não terá significado para formação acadêmica do 

aluno e muito menos para sua formação enquanto leitor.

Nesse universo, a leitura prazerosa é aquela que despertará o 

interesse  e  envolvimento  do  aluno  em  todos  os  seus  sentidos.   “Lemos 

palavras,  imagens,  palavras-imagens,  lemos  música,  ‘lemos’  o  som” 

(REZENDE, 2007, p. 6), ou seja, existe uma infinidade de coisas, objetos, sons 

cheiros para serem lidos, que devem ser aguçados, principalmente na criança, 

com o intuito de despertar este desejo de buscar as riquezas de ler.

 A leitura não pode ser resumida a um único ato. Freire, em 

seus escritos, afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 

que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 

daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente” (FREIRE, 2001, 

p.11-12.)

Assim  compreendido,  o  ato  de  ler  está  relacionado  a  um 

envolvimento com todos os sentidos e momentos da vida do leitor, vai além de 

letras, linhas e frases, pois a partir do momento que se compreende esse ato 

como algo além da decodificação, passa-se a considerar a leitura reflexiva não 

apenas de textos, mas incluindo imagens, músicas e todo o contexto ao qual o 

leitor  está  inserido.  Dessa  forma,  o  ato  de  ler  torna-se  abrangente  e  está 

presente  em grande  parte  do  nosso  dia-a-dia,  pois  em todos os  lugares  e 

situações em que se convive é possível encontrar a leitura.

Para Solé (1998), a leitura está relacionada à forma como o 

leitor constrói seu significado de mundo, pois os textos possuem suas próprias 

características e formas de expressão, sendo assim, por acreditar-se que a 

compreensão da leitura depende do conceito de significados construídos pelo 

próprio  leitor  e  que o  texto  também possui  suas características  básicas  de 

compreensão,  pensando  nas  compreensões  de  textos  escritos,  os  alunos 

tendem a responder positivamente, pois ao estabelecer esta relação entre sua 

constituição de significados e a composição do texto, o aluno passa a ter um 
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olhar  mais  reflexivo  sobre  as  palavras,  o  que  aumenta  a  capacidade  de 

compreensão dos textos.    

Em muitos  casos,  entende-se  compreensão  de leitura  como 

bons  resultados  nos  questionários  ofertados  pelos  livros  didáticos  ou 

professores, firmando-se assim um déficit na formação do aluno leitor, pois o 

bom leitor não pode ser resumido apenas àquele que interpreta questões ou 

realiza atividades escritas com êxito, em alguns casos as escolas usam este 

referencial  como marco  para  definir  o  aluno  como leitor,  deixando  de  lado 

questões de imagem, sons, música, entre outros tipos de leituras já citados 

anteriormente. 

A esse respeito, Silva contribui, auxiliando nossa compreensão, 

ao dizer que a “leitura escolarizada tem servido a propósitos de memorização 

de  normas  gramaticais,  reprodução  de  dogmatismos,  celebrações  cívicas, 

aumento de vocabulários, motivação para produção escrita, etc.” (SILVA, 1995, 

p. 104), reforçando o conceito de que a escola não proporciona em parte de 

suas ações, a utilização da leitura dinâmica e interdisciplinar, focando apenas 

como um ponto de ensino da disciplina de Português. 

O mesmo autor complementa essa ideia ao relatar que “cópia, 

paráfrase  e  memorização  -  compõem o tripé  de  atividades  de  leitura  mais 

conhecido e utilizado nas escolas brasileiras, que têm suas origens no ensino 

catequético do período colonial”  (SILVA, 1995, p.  23).  Percebe-se, portanto, 

casos onde a escola se apropria desse conceito de leitura, voltado apenas à 

repetição  e  memorização  das  palavras,  diminuindo  as  possibilidades  de 

reflexão  e  interpretação do  texto,  deixando  a  desejar  uma leitura  ampla  e, 

paralelamente, mais profunda. 

 É  importante  que  se  tenha  sempre  a  consciência  de  que 

existem vários tipos de leitura, que lemos por diversos motivos, pois assim a 

leitura  poderá  ajudar  em  diversas  circunstâncias,  como  interpretar  textos; 

localizar lugares, endereços; apreciar obras de arte e paisagens; na produção 

de alimentos, por meio de receitas, entre outros. Considerar a leitura como uma 

aprendizagem que abre as portas para muitos outros conhecimentos significa 

pensar que a partir do ato de ler é possível reconhecer e perceber o mundo, 

não apenas como algo abstrato, mas no concreto, refletindo sobre as práticas e 

atitudes realizadas no cotidiano. Ler é uma aprendizagem que sempre estará 
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em construção, cada leitura uma nova aprendizagem, uma aprendizagem sem 

fim.

Silva considera que o sistema educacional está relacionado à 

leitura, pois de acordo com o autor, seria praticamente impossível se educar 

sem ter acesso a livros e obras escritas:  “a obra escrita,  além de informar, 

também cumpre objetivos de formação, pois coloca ao leitor atitudes, valores, 

crenças,  etc...  instituídos socialmente”  (SILVA, 1995,  p.  36).  A leitura desta 

escrita passa a ser a base para formação do ser humano em todas as suas 

dimensões,  inclusive  enquanto  cidadão.  É  por  meio  deste  ato,  que  o  ser 

humano passa a contextualizar sua vivência cotidiana e a interpretar textos, 

inserindo-se na sociedade.  O autor  alega que não há muito  investimento e 

incentivo na formação do aluno leitor, pois considera que alunos com maior 

acesso e incentivo à leitura, logo se tornarão pessoas mais críticas e reflexivas, 

assim, 

...à classe dominante não interessa que o povo tenha acesso 
ao conhecimento através do livro; o importante é manter o povo 
na ignorância de modo que as causas primeiras da miséria, da 
marginalização  social  e  cultural  sejam  obscurecidas  ao 
máximo.... (SILVA, 1995, p. 37)   

Deste  modo,  é  preferível  por  uma  classe  social  (alguns 

representantes de governos, estado e autoridades diversas, por exemplo) que 

as pessoas recebam uma educação simplista, visando apenas às reproduções 

e memorizações de conteúdos, aniquilando grande parte das atividades cujo 

objetivo seja fortalecer a criticidade, assim o acesso aos livros e práticas de 

leitura passam a ser restritos, ou seja, as bibliotecas e livros existem, mas a 

forma como estes estão sendo utilizados dentro das salas de aula pode vir a se 

tornar  um  auxílio  ou  fonte  de  pesquisa  para  a  aprendizagem  da  língua 

portuguesa, como já discutido anteriormente pelo próprio autor.

Por  meio  deste  ato,  quando  bem  desenvolvido,  é  possível 

entender que leitura não abrange apenas palavras, mas sim uma infinidade de 

coisas e situações (músicas, sons, cheiros, entre outros). Ela é um instrumento 

importante  para  a  formação  dos  alunos,  pois  fundamenta  e  ajuda  a 

contextualizar o ser humano no espaço onde vive, além de contribuir para a 

eliminação da alienação e ignorância da sociedade. 
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CAPÍTULO II 

PAPEL DO PROFESSOR E DA ESCOLA ENQUANTO 

MEDIADORES NA FORMAÇÃO DO LEITOR INFANTIL 

O  professor  tem  fundamental  importância  na  formação  do 

aluno leitor, pois é ele quem irá mediar e propor atividades que despertem o 

interesse de ler no cotidiano escolar. Além do fato de ser ele o que passa maior 

parte do dia com os alunos, sendo assim o primeiro modelo a ser seguido, 

quando se trata de formar leitores. 

Sobre  Vygotsky  (1991),  entendemos  que  a  mediação  é  a 

relação do homem com o mundo e com os outros homens, ou seja, o professor 

é aquele que estabelece com o educando uma relação de seres humanos e 

proporciona  a  relação  do  educando  (ser  humano)  com o  mundo.  Vygotsky 

(1991) afirma que o instrumento, tem a função de controlar as ações sobre os 

objetos e o signo é o que regula as ações sobre o psiquismo das pessoas, são 

os dois elementos básicos responsáveis pela mediação, considerando o papel 

do professor e as estratégias de aula propostas por ele como instrumentos 

para desenvolver os conhecimentos do aluno.  

O signo é percebido como um instrumento que nos move no 

mundo, ou seja, para compreender os textos e o mundo que nos cerca, o ser 

humano necessita  dos signos,  são eles que irão auxiliar  nos momentos de 

interpretar o que vemos. Bakhtin (1995) contribui para nossa compreensão ao 

dizer  que  o  signo  possui  um  significado  fora  de  si.  Com  base  nestas 

concepções de signos, é possível entender que o significado não está contido 

no signo, mas no que o sujeito traz para ele. “Tudo que é ideológico possui um 

significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo 

que é ideológico é um signo.” (BAKHTIN, 1995, p.31), por isso cada um terá 

uma visão diferente de leitura e principalmente de mundo.

A formação dos educandos está interligada a um processo de 

movimentação, em que um conhecimento já existente traça relações com outro 

conhecimento, sistematizando um novo conhecimento, “cada signo ideológico é 

não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento 



19

material dessa realidade” (BAKHTIN, 1995, p.33). Cabe ao professor mediar 

que os educandos consigam perceber este dinamismo dentro de sua formação. 

O  professor  e  a  comunidade  escolar,  que  fazem  parte  do 

cotidiano escolar dos alunos, proporcionam situações (como leitura e escrita) e 

convívio  social  que os alunos vão assimilando e internalizando cada signo, 

desenvolvendo a aprendizagem, a interação dos sujeitos: aluno-aluno, aluno-

professor,  professor-escola,  escola-aluno  entre  outros,  buscando 

complementar  o  conhecimento  um  do  outro.  Assim,  percebemos  que  os 

sujeitos são construídos mediante a interação que estabelecem com outros 

sujeitos. Deste modo, ao se tratar do professor enquanto mediador do aluno 

leitor,  entendemos  professor  e  aluno  construindo  uma  aprendizagem 

significativa.  

Para  Freire  (1996),  o  professor  enquanto  formador  não  é 

simplesmente  um  treinador  de  crianças,  jovens  e  adultos,  principalmente 

quando se trata do ato de ler,  pois  formá-los nesta perspectiva de leitores, 

exige uma dedicação plena do professor, este deve ser o primeiro a gostar e 

sentir se atraído pela leitura, reafirmando assim que “ensinar não é transferir 

conhecimentos,  mas criar  as  possibilidades para  a sua produção ou a  sua 

construção” (FREIRE, 1996, p.22.)

O professor voltado à formação do aluno, responsabiliza-se por 

proporcionar que os conhecimentos cheguem até eles, utilizando-se de várias 

fontes que fujam da transmissão do conhecimento. Neste sentido, Freire (1996) 

afirma que ao ensinar também está aprendendo. Para ele, o ato de ensinar tem 

que ser uma tarefa de mão dupla, em que educando e educador passam a ser 

cúmplices da aprendizagem, ou seja, o educador não traz um conhecimento 

pronto  para  a  sala  de  aula,  mas  motiva  os  alunos  a  construírem  juntos  o 

conhecimento. 

Para o autor, é impossível falar de ensinar sem aprender, pois 

são  dois  pontos  que  se  articulam,  quem ensina  aprende  e  quem  aprende 

também ensina. Não há, de acordo com Freire (1996), como esse processo de 

construção  do  conhecimento  acontecer  sem  passar  por  essa  articulação. 

Nesse  sentido,  os  escritos  do  autor  apresentam  que  “nas  condições  de 

verdadeira  aprendizagem  os  educandos  vão  se  transformando  em  reais 

sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado” (FREIRE, 2006, 
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p.26), ou seja, quando o educador consegue proporcionar uma aprendizagem, 

em  que  o  ensinar  e  o  aprender  se  articulam,  como  já  apresentado 

anteriormente, o educador passa a ter clareza da construção do conhecimento. 

Quando  o  professor  tem  clarezas  de  um  determinado 

conhecimento, de acordo com Freire (1996) tem maiores chances de pensar 

certo  nas  proposições  de  ensino,  logo  o  mesmo terá  maiores  chances  de 

ensinar seus alunos a pensarem certo. O pensar certo nesta concepção, é a 

maneira  de se  conseguir  intervir  no  mundo compreendendo-o,  ou seja,  por 

meio  de  uma aprendizagem,  dentro  deste  ciclo  já  citado,  o  aluno  passa  a 

aprender não apenas os conteúdos didáticos, mas a ter uma nova visão de 

mundo.

Vygotsky  (1993)  a  respeito  do  pensamento  e  da  linguagem, 

considera  que  os  alunos  passam  por  um  processo  de  significação  e  a 

linguagem é o que permite a construção do pensamento. A palavra é um dos 

primeiros símbolos utilizado pelo ser humano, no entanto essa palavra sem a 

abstração de um significado para criança é simplesmente um som vazio,  o 

significado é um critério da palavra, uma composição indispensável para torná-

la  “válida”  na  construção de conhecimentos  do  aluno.  Para  a  Psicologia,  o 

significado da palavra é uma generalização ou um conceito, esses são atos do 

pensamento, então o significado é um fenômeno do pensamento.

 A relação entre o pensamento e a palavra está interligada, um 

movimento  contínuo  do  pensamento  para  a  palavra  e  vice-versa.  O 

pensamento só passa a existir a partir da palavra expressa (fala), é ela quem 

dará o “corpo” para o pensamento, ou seja, as pessoas pensam e de seus 

pensamentos  produzem  e  utilizam  da  fala,  mas  para  que  essas  palavras 

existam foi  necessário  pensar  nelas  antes.  O  pensamento  está  sempre  se 

movendo, amadurecendo e desenvolvendo, cria relações com as coisas e entre 

as coisas, de forma que possa se organizar para melhor aprender.

Ao  se  pensar  certo,  o  professor  torna-se  um modelo  a  ser 

seguido pelos alunos, lembrando que é necessário, primeiramente, o professor 

ser leitor para formar alunos leitores. 

Hoje, com o avanço tecnológico, as crianças que chegam para 

as salas de aula estão cada vez mais informatizadas, com conhecimento amplo 
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de vários tipos de tecnologia. A esse respeito, Citelli (2001) contribui dizendo 

que: 

No  mundo  marcado  pela  aceleração  tecnológica  e  pelas 
crescentes  influências  do  rádio,  da  televisão,  da  imprensa 
escrita e das redes de computadores, as formas de aprender e 
sentir  se  modificaram,  trazendo  consigo  alguns  mitos  da 
salvação e mazelas correspondentes. (CITELLI, 2001, p.20) 
 

 Pensando  esta  realidade,  é  necessário  que  o  professor 

também procure  se  adaptar  às  novas  tecnologias,  de  forma que  possa  se 

utilizar delas transformando as aulas, deixando-as mais rica, mas é necessário 

que se pense nessas adaptações como uma ferramenta de auxílio e não como 

a “chave” do ensino, pois assim se perderia todo o sentido que implica o pensar 

certo.

De acordo com Penteado (2007), reconhecer o papel da leitura 

na formação do indivíduo/cidadão é uma das vertentes mais importantes da 

educação  com  que  os  professores  devem  se  preocupar,  pois  ela  é  parte 

integrante e fundamental da vida humana. Assim, a autora reforça a ideia já 

discorrida aqui de que a leitura tem forte influência sobre a vida das pessoas. 

Tendo  em  vista  que  as  relações  homem-mundo  se  tornam 

possíveis  de  serem  realizadas  mediante  as  diferentes  linguagens,  como 

escrita,  oral,  música,  corporal,  visual  entre  outras,  é  necessário  criar-se 

situações  que  permitam  o  desenvolvimento  de  uma  leitura  motivadora. 

Rezende (2007) afirma que as disciplinas e o material utilizado pelo professor 

têm um papel  importante  na  mediação da formação do aluno leitor.  Nesse 

sentido, se esses materiais e disciplinas não forem bem conduzidos podem 

levar ao fim da formação de um bom leitor.  A mesma autora diz:

Que  não  sejam  disciplinas  para  ensinar  ‘sobre/acerca’  da 
leitura tão somente, mas lugares/momentos em que os seres 
humanos envolvidos a exercitem conjuntamente e de maneira 
prazerosa,  entendendo  esta  última  palavra,  neste  contexto, 
como  aquilo  que  faz  sentido  para  o  leitor  e  lhe  propicia  o 
envolvimento com o texto, ocorrendo, portanto, o desejo de ler 
(REZENDE, 2009, p.115).
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As metodologias e disciplinas que são utilizadas nas salas de 

aula pelo professor devem satisfazer essas necessidades apresentadas pela 

autora, ou seja,  formar leitores infantis não é simplesmente colocar o aluno 

para ler livros, é necessário desenvolver com eles ideias acerca de porquê ler, 

os benefícios e a importância deste ato. Cabe à escola, em parceria com os 

professores, formar alunos que leiam pelo simples gosto da leitura.

O aluno só será considerado um leitor em potencial a partir do 

momento que passar de uma leitura de decodificação das palavras para uma 

mais profunda, que implique prazer de ler, em que o desejo de ler determinado 

texto faça com que este passe horas fazendo a leitura sem preocupação. A 

propósito,  o  dicionário  Aurélio1 nos  traz  que  prazer  tem  seu  significado 

relacionado  à  alegria,  jovialidade,  satisfação,  deleite,  delícia,  boa  vontade, 

agrado, distração e divertimento. Assim, leitura prazerosa é aquela que se faz 

pelo simples gostar de ler, pela significação que esse ato implica para o leitor. 

Cabe  ao  professor  a  reflexão  crítica  sobre  sua  prática.  Os 

professores que conseguem fazer essa reflexão estão articulando seu papel de 

ensinar  e  aprender,  podendo  assim  pensar  e  reorganizar  sua  prática 

educacional, de forma que possam atender melhor as necessidades de cada 

aluno.  Pensando  nesta  perspectiva,  compreendendo  o  papel  do  professor 

enquanto mediador da aprendizagem do aluno e do ato de ler, Solé (1998, 

p.43) afirma que a motivação pela leitura relaciona-se aos interesses pessoais 

de cada um, ou seja, uma criança não irá ler um texto que para ela não tenha 

significado  e  relação  nenhuma  com  sua  vida.  É  necessário  que  o  texto 

apresentado aos alunos seja do interesse deles e faça relação com o cotidiano 

familiar e escolar, como já citado anteriormente. Daí decorre a importância de 

se  estabelecer  uma  parceria  entre  família  e  escola  na  formação  do  aluno 

enquanto  leitor.  A  esse respeito,  Bortolin  afirma que “se  a  família  não tem 

condições (econômicas e culturais) de cumprir a tarefa de mediadora da leitura, 

as escolas, de maneira precária ou de forma enriquecida, tentam fazer esta 

mediação” (2001, p.33). 

Solé (1998) contribui com nossa argumentação, ao afirmar que 

cabe à escola educar seus alunos para esse interesse, responsabilizando as 

escolas a proporcionarem uma mediação entre  os alunos e a leitura.  Essa 

1 Disponível em: http://www.dicionariodoaurelio.com/Prazer.html. Acesso em 21 ago 2012.

http://www.dicionariodoaurelio.com/Prazer.html
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motivação deve acontecer de maneira criativa, para que se possam despertar 

alunos interessados pela leitura em todos os contextos e não apenas como 

uma ferramenta para responder questionários.

Bortolin (2006) afirma que o mediador do aluno com o ato de 

ler é aquele que melhor aproxima o leitor do texto, sendo o facilitador desta 

relação.  Dessa  forma,  a  autora  apresenta  que  a  escola  necessita  de 

mudanças,  visando  uma  estrutura  física  e  humana  adequada,  onde  os 

professores tenham claramente um conceito de leitura a ser desenvolvido nas 

escolas.

Os professores terão o papel  de desenvolver  atividades que 

despertem  e  motivem  seus  alunos  a  se  interessarem  pela  leitura.  A  esse 

respeito,  Barros  afirma  que  “se  o  professor  não  for  ele  mesmo  leitor,  seu 

procedimento de mediação soará como falso e não resistirá por muito tempo à 

análise  do  aluno,  que  lhe  negará  credibilidade  como  tal”  (BARROS,  2006 

p.137),  de tal  modo que os alunos acabam tomando o professor  como um 

modelo.

Cruz  discorre  em  seus  escritos  acerca  da  importância  do 

professor  na  formação  de  seu  aluno  leitor:  “a  mediação  do  docente  é 

fundamental  e  indispensável  na  formação  de  leitores,  pois  ele  é  o  maior 

responsável por dispor de situações para que seus alunos possam iniciar e 

desenvolver essa condição.” (CRUZ, 2009, p.18). Dessa forma, o professor é 

aquele que tem a “chave” dos encantos pela leitura, cabe a ele desenvolver 

estratégias  que  despertem  o  interesse  pelos  livros  desde  pequenos.  Silva 

segue nessa direção ao escrever que 

o professor é o intelectual que delimita todos os quadrantes do 
terreno da leitura escolar. Sem a sua presença atuante, sem 
seu  trabalho  competente,  o  terreno  dificilmente  chegará 
produzir o beneficio que a sociedade espera e deseja, ou seja, 
leitura e leitores assíduos e maduros. (SILVA, 1995 p.19)

Percebemos  a  cumplicidade  dos  autores  ao  dizerem  que  o 

professor tem como uma de suas principais características o acesso a toda 

aprendizagem e parte dos valores que os alunos tendem a estabelecer em sua 

vida. Sabemos que a criança quando pequena, costuma imitar atitudes que vê 

o outro (professores, pais, irmãos) fazer em seu cotidiano, sendo assim quando 
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pais e professores que vivenciam a maior parte do tempo com estes alunos são 

verdadeiros leitores e o aluno percebe esse encanto, do outro, pela leitura, este 

servirá como um exemplo a ser seguido pelo aluno. 

  As crianças são seres muito curiosos que adoram novidades 

e tudo aquilo que lhes chama à atenção. Oferecer a elas livros diversificados 

para que possam manipular e explorar este objeto tão precioso contribui com a 

ampliação de sua imaginação, criatividade e vocabulário.

O hábito da leitura deve ser iniciado na infância, e quando essa 

formação de leitores começa dentro de casa, o gosto pela leitura torna-se algo 

natural.  Crianças,  como já  discutido  anteriormente,  seguem o exemplo  das 

pessoas que estão a sua volta, assim a família tem um papel primordial nesse 

processo.

O ato de ler  é fundamental  na vida das pessoas, é ele que 

permite ao homem a inserção e participação na sociedade, esse hábito permite 

uma melhor compreensão da sociedade em que estamos inseridos, através da 

leitura adquirimos novos conhecimentos, ideias, conseguimos conhecer outras 

culturas e outros países sem ao menos sair do lugar. O ato de ler é mágico e 

transformador,  move  o  leitor  a  sentir  e  imaginar  coisas  que  não  estão 

acostumados,  a  vivenciar  coisas  que  às  vezes  são  restritos  a  uma  classe 

social, ler é imaginar e realizar por meio das linhas, palavras, imagens e outros 

aspectos contemplados pela leitura.

Deste  modo,  trazemos  para  nossa  reflexão  um  pequeno 

excerto produzido por Cruz: “a aproximação entre professor/aluno é importante 

para que sejam formados leitores fluentes, pois essa relação pode proporcionar 

um interesse maior na busca do conhecimento” (CRUZ, 2009, p.18). Sendo 

assim,  percebe-se  que  para  a  busca  do  aluno  enquanto  leitor  infantil  é 

necessário e fundamental a parceria do professor para com o aluno tornando-

se aliados. Dessa forma, o aluno sentir-se-á mais confiante na sua formação 

enquanto leitor, o que, consequentemente, o levará além da leitura de palavras, 

a uma leitura de mundo, resultando positivamente no processo de ensino e 

aprendizagem, especialmente no que diz respeito à formação do aluno como 

leitor infantil. Quando se tornam leitores desde crianças, tendem a se tornarem 

pessoas mais  criativas  e  pronunciam melhor  as  palavras,  a  leitura  ajuda a 

escrever melhor, logo contribui em sua aprendizagem.



25

Avançando em nossas reflexões, lembramos que as escolas, 

para Freire (1994), não deveriam jamais impor certezas absolutas aos alunos. 

Deveriam  estimular  a  certeza  de  nunca  estar  certo  o  bastante,  método 

essencial  para  a  Pedagogia  Crítica.  Os  educadores  deveriam  também 

estimular  as  possibilidades  de  expressão,  a  capacidade  de  correr  riscos. 

Deveriam  desafiar  os  alunos  a  discorrer  sobre  o  mundo,  sem  negar  a 

importância da tecnologia e nem reduzir a aprendizagem a uma compreensão 

tecnológica do mundo.

A escola tem o desafio de despertar o interesse pela leitura. A 

esse  respeito,  Solé  (1998)  ressalta  ser  um  meio  mais  importante  para 

consecução  de  novas  aprendizagens,  de  tal  modo  cabe  a  ela  sistematizar 

diversas estratégias que possam auxiliar no desenvolvimento desta prática de 

leitura.

A  autora  menciona  a  dificuldade  desse  trabalho  dentro  das 

escolas, devido à falta de compreensão do que é leitura, visto que em muitos 

casos como, pesquisas que objetivam analisar a formação do aluno enquanto 

leitor se avalia a leitura por documentos, apresentados pelo Projeto Curricular 

da escola, e as propostas metodológicas que se adotam para ensinar, ou seja, 

a leitura é cobrada mais como uma decodificação das palavras, deixando de 

lado a leitura de mundo.

 Consideramos que o  professor,  juntamente  com os pais,  e 

toda a comunidade escolar,  pode desenvolver  o prazer  pela  leitura com as 

crianças. Para isso, é indispensável colocar a criança em contato com o livro 

desde pequena e, principalmente, ser o modelo a ser seguido pelos futuros 

leitores.

.                    
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CAPÍTULO III

AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO ESTRATÉGIA DE 
LEITURA

As  histórias  em  quadrinhos  são  textos  que  já  vem  sendo 

discutidos  há  muito  tempo,  não  é  possível  datarmos  um  mês/dia  para  o 

surgimento das HQs, sabemos que sua origem se deu nos Estados Unidos por 

meio  de  tirinhas  que  eram publicadas  uma vez  na  semana em jornais,  se 

apresentavam de forma satírica e cômica. De acordo com Rama e Vergueiro 

(2004), seguido a este período, as HQs passaram a ser publicadas diariamente 

nos jornais, diversificando suas temáticas e abrindo espaços para histórias que 

enfocavam  núcleos  familiares,  animais  e  outros  temas  da  sociedade, 

conservando ainda os traços cômicos.

Com  a  expansão  das  HQs  em  todo  o  planeta,  surgiram 

preocupações com a mensagem que estas histórias estariam passando para o 

público leitor, principalmente as crianças. Por muito tempo, as HQs sofreram 

resistência  das  comunidades,  escolas  e  sociedade  como  um  todo,  por  se 

alegar que não tinham um caráter educativo. Estudiosos e cientistas tentaram 

de diversas formas mostrar que as HQs não poderiam ser lidas pelo público ao 

qual estava se direcionando (jovens, adolescentes, crianças).

A  barreira  pedagógica  contra  as  histórias  em  quadrinhos 
predominou por muito tempo e, ainda hoje, não se pode afirmar 
que ela tenha realmente deixado de existir. Mesmo atualmente 
há  noticias  de  pais  que  proíbem  seus  filhos  de  lerem  os 
quadrinhos  sempre  que  as  crianças  não  se  saem  bem nos 
estudos ou apresentam problemas de comportamento, ligando 
o  distúrbio  comportamental  à  leitura  de  gibis.  (RAMA; 
VERGUEIRO, 2004, p.16)   

Com isso, vamos percebendo o processo árduo e demorado 

pelo qual as HQs passam para chegar a uma aceitação não 100%, mas onde a 

escola  não  restrinja  o  uso  destes  gêneros  dentro  das  salas  de  aula, 

percebendo  que  estas  podem  contribuir  favoravelmente  para  formação  do 
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aluno.  Esse  despertar  para  o  uso  dos  quadrinhos  surgiu  inicialmente  no 

ambiente cultural europeu, mais tarde sendo ampliado para outras regiões.

Ao redescobrir as HQs como estratégias a serem utilizadas em 

sala de aula,  foram se derrubando barreiras e anulando as acusações que 

haviam  sofrido  inicialmente  em  sua  trajetória.  Percebendo  que  essas 

acusações  eram  resultados  de  preconceitos  e  falta  de  compreensão  do 

verdadeiro sentido de ler as HQs, favorecendo deste modo a aproximação das 

práticas pedagógicas das HQs.

Deste  modo,  podemos,  de  acordo  com  Rama  e  Vergueiro 

(2004), compreender que as HQs vão ao encontro de algumas necessidades 

do ser humano desde sua época primitiva, em que utilizavam de desenhos nas 

cavernas para se comunicar, na medida em que aproveitam abundantemente 

desta  imagem  gráfica  como  um  elemento  de  comunicação.  É  interessante 

percebermos que ainda hoje as crianças também reproduzem essas imagens 

gráficas  desde  pequenas,  por  meio  de  desenhos/rabiscos que  representam 

seus  pais,  amigos  e  irmãos,  o  que  cumpre  o  objetivo  de  comunicar  uma 

mensagem.

Uma das modalidades de textos mais procurados pelos leitores 

infantis são os textos que possuem imagem, isso por que as imagens ajudam 

na compreensão dos escritos: 

A imagem representa para o mediador um caminho simples e 
direto para interagir mais satisfatoriamente com o estudante a 
cerca da sua leitura. Ela contém cores, movimentos, formas, 
linhas, padrões, tamanhos, utilidades, função, que chamam a 
atenção e são, na maioria das vezes, facilmente identificáveis. 
(REZENDE, 2009, p.9)

   As imagens  dão vida  aos  textos,  proporcionando que  os 

alunos  se  identifiquem  com  eles,  normalmente  as  histórias  estão  muito 

próximas de sua realidade como imagem de pessoas ao telefone, comendo, 

conversando,  fazendo  compras  e  outras  atividades  que  fazem  parte  do 

cotidiano dos alunos. As imagens falam com os leitores, em especial com as 

crianças,  de  forma que sua mensagem,  alcance seu objetivo  facilmente.  O 

leitor que lê e compreende as imagens de uma história, provavelmente não terá 
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dificuldades na hora de ler e interpretar um texto carregado de informações, 

onde as imagens deixam de existir. 

Esses textos vinculados a imagens normalmente nos remetem 

movimentos e ações reais, vistas como uma arte, em que o objetivo, dentro das 

HQs, é narrar histórias de diversos estilos e gêneros.

Normalmente encontramos HQs em forma de revistas, livros e 

em  tiras  publicadas  em  jornais  ou  redes  sociais.   São  organizadas  em 

quadrinhos sequênciais, em que os personagens falam por meio de balões ou 

legendas  e  se  expressam  pelos  diversos  tipos  de  figuras  de  linguagem 

existentes  (onomatopeia,  prosopopeia,  discursos  diretos  e  expressões 

populares),  costumam ter  um estilo  satírico,  isso “porque se faz necessário 

transmitir, através de efeitos expressivos, significados repletos de sensações 

intensas  que  surpreendam  o  leitor  e  possibilitem  inúmeras  interpretações”. 

(CRUZ; PASE, 2012, p.122-123) 

Nesse  sentido,  as  HQs  são  textos  que  contemplam 

significados,  expressões,  emoções  entre  outros,  que  irão  favorecer  a 

aprendizagem do aluno.  Os autores alegam a importância  de se utilizar  de 

textos que possuem essa variedade linguística, por entenderem que este tipo 

de  leitura  enriquecerá  habilidades  a  serem  desenvolvidas  nos  pequenos 

leitores. Pensando sobre este conceito e sua importância, as HQs poderiam ser 

consideradas textos que atendem a esta expectativa e que na sua estrutura 

contemplam uma infinidades de conceitos que ludicamente são ensinados aos 

alunos.

A  palavra  ou  expressão  utilizada  em  sentido  conotativo  ou 
figurado, o uso do jogo fonético e a fuga do padrão normal da 
construção  frasal  são  recursos  que  propiciam  a  adequada 
transmissão  da  mensagem  do  teor  literário.(CRUZ;  PASE, 
2012 p. 123)

As HQs são textos dinâmicos, em que as frases não obedecem 

uma norma para escrita. Em sua maioria são diálogos que se aproximam da 

forma que nos comunicamos em nosso dia a dia, costuma ser um discurso 

direto, sem muitas formalidades,  proporcionando uma maior compreensão do 

que está escrito.
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De  acordo  com  os  estudos  voltados  à  teoria  de  Vygotsky 

(1993), conceitos mediados são mais assimilados, desta forma as HQs, quando 

utilizadas como estratégia para despertar o interesse pela leitura torna se um 

signo, que contribui na formação do aluno: “a memória mediada por signos é, 

pois, mais poderosa que a memória não mediada” (OLIVEIRA, 1995, p.30). As 

HQs, compreendendo textos com imagens e palavras, introduzidas como signo 

na aprendizagem do aluno, representam um atrativo para ensinar conceitos 

didáticos e estimular o aluno à leitura.   

Essa  é  uma estratégia  de  aprendizagem que já  vem sendo 

estudada  há algum tempo. Para Lopes e Miani (2010), os quadrinhos, desde 

os anos 70, já podem ser pensados como uma estratégia significativa e lúdica 

para aprendizagem do aluno. Mesmo hoje, ainda havendo fortes resistências 

em relação à utilização dos quadrinhos como estratégia de aprendizagem e 

formação de leitor,  muitas vezes por  acreditar-se que eles são fantasiosos, 

Custódio afirma: “[...] as histórias em quadrinhos são um meio de expressão 

rico e acessível à boa parte da população. São críticos, artísticos e, o mais 

importante,  educativos.”  (1999,  p.51).  Nesta  afirmação,  percebemos que as 

HQs  podem  ser  ferramentas  utilizadas  nos  processos  de  ensino  e 

aprendizagem que irão valorizar desde a cultura até as metodologias utilizadas 

em sala.  Nesse  sentido,  vimos  com Freire  (1994)  que  a  alfabetização  e  a 

educação  são  processos  advindos  da  cultura  e  esta  também  é  um 

conhecimento,  ou seja,  os atos e atividades realizados no cotidiano de um 

aluno ao se tornarem cultural representam um conhecimento novo adquirido, 

sendo assim, a leitura das HQs que, provavelmente, a criança já tenha tido 

acesso antes mesmo de chegar à escola, pode ser considerada cultura.

Adolfo  (2007),  em  seus  escritos,  faz  pensar  que  as  HQs 

também podem ser ferramentas que ampliam o desenvolvimento do aluno para 

uma visão de mundo mais diversificada e crítica, devido ao fato do aluno, ao ler 

os quadrinhos, ter que utilizar de toda sua expressão, criatividade e imaginação 

para responder  às questões postas ali,  pois mesmo que haja pensamentos 

contrários  as  HQs,  assim  como  todos  os  textos,  não  são  neutros,  mas 

embutidos e carregados de informações, que quando bem utilizadas podem ser 

benéficas para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno leitor. Em seus 

escritos, Freire relatou que “os alfabetizandos precisam compreender o mundo, 
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o que implica falar a respeito do mundo” (FREIRE, 1994, p. 32).  Portanto, para 

o desenvolvimento do aluno leitor, há que se ir além dos livros e textos escritos, 

acreditando-se na formação integral de um leitor de mundo, palavras, música, 

entre outras formas de se ler. 

 Com todo o avanço tecnológico hoje presente, as estratégias 

de leitura também evoluíram muito.  Portanto,  se soubermos utilizar as HQs 

explorando-as em toda a sua particularidade, podemos considerá-la como um 

recurso fascinante para a formação de alunos leitores.  Para complementar 

essa ideia, Custódio (2007) ressalta que as HQs são tão ricas quanto qualquer 

outro recurso didático. Desta forma, não seria impossível pensarmos nas HQs 

como um meio mais eficiente de integração social do que os livros didáticos. 

Fogaça  (2003)  complementa  essa  ideia  ao  mencionar  a  empolgação  e 

satisfação que o aluno sente ao ler os quadrinhos justamente por não serem 

tediosos e cansativos, como acontece em muitos casos de leituras obrigatórias 

de sala de aula. Para contribuir em nossa compreensão, Alves (2001) alega 

que as HQs, enquanto recurso didático, têm a vantagem de não precisarem de 

mediadores para sua compreensão, sua linguagem é tão acessível,  que os 

alunos conseguem compreender sem necessitar do auxílio do outro.

Faria (2004) destaca a importância de se produzir literaturas 

que melhor se adequem às necessidades das crianças, pois de acordo com 

seus escritos os textos em que a leitura, na maioria das vezes, acontece da 

esquerda para direita e de cima para baixo, tornam se “carregados” para as 

crianças,  assim  a  autora  propõe  que  textos  amplos,  com  uma  grande 

visibilidade, em que os olhos das crianças possam percorrer por toda a folha 

sem que se percam na leitura, tornam se textos agradáveis e atrativos, obtendo 

melhores resultados na leitura do aluno.

As HQs são textos que favorecem a compreensão e o gosto 

pela leitura:

A leitura  de  histórias  em quadrinhos  pode  contribuir  para  a 
formação  do  “gosto  pela  leitura”  porque  ao  ler  histórias  em 
quadrinhos a criança envolve-se numa atividade solitária e não 
movimentada  por  determinado  período  de  tempo,  que  são 
características  pouco  frequentes  nas  atividades  de  crianças 
pré-escolares ou no início da escolarização. Também porque, 
estando mais próximas da forma de raciocinar destas crianças, 
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elas podem mais facilmente lê-las, no sentido de retirar delas 
significados, o que seria menos provável com outros tipos de 
leitura. (ALVES, 2001, p.7)

Deste  modo,  compreendemos  que  as  HQs  contribuem  na 

formação do aluno leitor  por  se  apresentar  de  uma forma diferenciada dos 

demais  textos,  é  por  meio  dessa  estrutura  que  permite  ao  leitor  infantil 

compreender e se sentir atraído pela leitura. É comum encontrarmos nas salas 

de aula, nos momentos livres, alunos lendo revistas de HQs, nos revelando que 

a presença destes gêneros textuais dentro da sala de aula permite que o aluno 

recorra  a  elas  nos  momentos  em  que  não  estiver  realizando  atividades, 

beneficiando a  sua formação.  Assim,  o  professor  pode se  utilizar  das  HQs 

como instrumento para alcançar diversos objetivos como formação de leitores, 

complemento de conteúdos, produção de textos, entre outros. 

 Em seus escritos, Faria (2004) lembra que “a criança aprende 

a ler graças à imagem, porque a imagem exige uma leitura onde a linguagem já 

está impressa” (FARIA, 2004 p.53). Dessa forma, as HQs exigirão do aluno um 

aprofundamento de sua leitura, em que será necessário compreender além das 

palavras e frases, compreender o que pela imagem está posto, ou seja, ler 

também por trás dos pequenos detalhes de uma imagem.

Assim compreendidas, as HQs terão um resultado positivo se, 

durante as leituras, o aluno deixar-se guiar pela imaginação, correspondendo a 

todas as ações que a história lhe propuser, ou seja, ler, interpretar, escrever, 

entre outros; as HQs exigem, ainda, que o aluno tenha a disponibilidade de 

tempo e o prazer em imaginar sem medo.      



32

CAPÍTULO IV

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS E APRESENTAÇÃO 
DOS DADOS 

A coleta  de  dados  foi  realizada  em  uma  Escola  Municipal, 

localizada em uma cidade de médio porte ao norte do Estado do Paraná, onde 

foram aplicados questionários a alunos da 4ª série do fundamental I, visando 

compreender como eles percebem as HQs dentro de seu cotidiano escolar e 

como  consideram  as  HQs  enquanto  estratégias  de  leitura.  Além  disso,  a 

respectiva professora da turma também participou da coleta de dados, com o 

intuito  de  perceber  se  professor  e  alunos  se  correlacionam  nas  práticas 

educativas, principalmente ao se considerar que a aprendizagem e o despertar 

de um bom leitor é um trabalho de cumplicidade entre professor e aluno, além 

de outros fatores que influenciam nesta relação. 

O  questionário  foi  respondido  por  28  alunos  da  4ª  série  do 

Ensino Fundamental, visando perceber qual o contato que os alunos têm com 

as HQs em seu cotidiano escolar e como essas histórias contribuem ou podem 

contribuir na formação de leitores. Foi utilizado questionário com sete questões, 

sendo apenas uma de caráter objetivo. As questões estão relacionadas à forma 

como os alunos veem as HQs dentro da sala de aula e seu gosto por elas. 

Para  o professor, foram  elaborado sete questões, sendo todas dissertativas. 

Elas decorreram do intuito de percebermos como o professor relaciona a leitura 

e as estratégias de leitura, além de percebermos como se dá a relação com as 

HQs dentro do cotidiano escolar.  

A  análise  dos  dados  coletados  deu-se  pela  abordagem 

quant/qualitativa. Ludke e André apontam que “[...] a pesquisa qualitativa supõe 

o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que 

está  sendo  investigada”  (LUDKE;  ANDRÉ,  2008,  p.11),  optou-se  por  esta 

abordagem  de  forma  que  ela  dará  ênfase  não  apenas  nos  resultados  e 

números, mas, de uma forma geral, garantindo assim uma descrição real dos 

dados coletados de forma direta, enfatizando todo o processo e não apenas o 

produto, priorizando a análise dos conteúdos, a interpretação dos dados por 
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meio  de  referencial  teórico  adequado. A  seguir,  serão  apresentados  e 

analisados os dados obtidos por meio dos questionários aplicados junto aos 

alunos. 

4.1 Dados dos alunos

A intenção da pesquisadora foi  a de perceber como o aluno 

considera a leitura e a relação que este ato de ler tem com a formação do 

aluno, partindo de seu próprio ponto de vista. Como se pode observar por meio 

da tabela a seguir, 16 alunos consideram a leitura como algo importante, como 

uma  ferramenta  de  aprendizagem  e  prosseguem  afirmando  (13  das 

manifestações) que além da leitura ser ferramenta de grande valia, é capaz de 

contribuir para formação em uma dinâmica legal e divertida, de forma que o 

aluno consiga enxergar o ato de ler em todas as suas direções.

Quadro 1: Concepção de leitura
1. Concepções de leitura 

Concepções Número de 
alunos 

Aprender mais/ muito 
importante

16

Magia / especial / criativo 
/ é despertar a 
imaginação 

7

Legal / divertido/ é tudo 13

Distração 3

É o meu dia a dia 1

Não respondeu 1

Fonte: Coleta de dados.

Desse modo, percebe-se que os alunos consideram a leitura 

uma  atividade  de  nível  imprescindível  em  grau  de  importância  para  sua 

formação acadêmica. É interessante perceber que alguns alunos apresentaram 

em suas respostas o ato de ler como uma distração, o que faz pensar que a 

leitura já está alcançando o objetivo de ser vista como prazer e satisfação e 

não como uma obrigação, embora alguns alunos, no decorrer deste trabalho, 

manifestaram-se em relação à leitura como uma atividade obrigatória.  No que 

diz respeito ao gosto pela leitura, 26 alunos manifestaram-se dizendo gostar de 
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praticar  esta  atividade,  enquanto  dois  dos  alunos  alegam não  terem muito 

interesse e gosto por este ato.

A esse respeito “poderíamos dizer,  também: nossa forma de 

lidar cotidianamente com a leitura não tem representado um convite ao leitor, 

para levá-lo a ler continuamente” (REZENDE, 2007, p. 5). O ato de ler como 

vimos no capitulo 2 desta pesquisa, está relacionado às experiências que o 

aluno têm com aqueles que estão à sua volta.  Desse modo, em relação a 

esses alunos que não sentem tanto prazer por este ato, poderíamos justificá-

los por falta de algum modelo. Além do que, não podemos desconsiderar ainda 

que de fato a maioria das práticas educativas que envolvem a leitura dentro da 

sala  de  aula  está  relacionada  a  uma  obrigatoriedade,  em  que  o  aluno  é 

cobrado para fazer leituras por meio de notas e coerções, o que pode levar à 

perda do interesse e do gosto pela atividade.    

Ao  indagarmos o porquê de gostarem ou não de ler,  foram 

apresentados  dados  como:  o  ato  de  ler  serve  para  distrair,  melhorar  o 

desenvolvimento, levar a outro mundo, entre outros resultados que poderemos 

observar na tabela a seguir.

Quadro 2: Motivos pelos quais gostam de ler
                              

Fonte: Coleta de dados.

                        
Os dados mostram que 14 dos alunos consideram o ato de ler 

como  uma  atividade  agradável,  divertida,  algo  que  faz  bem  a  eles  e 

prosseguem ressaltando  a  importância  da  leitura,  ao  considerarem que  ler 

melhora o desenvolvimento, despertando o conhecimento de novas palavras.

1. Motivos pelos quais gostam de ler

Motivos pelos quais gostam 
de ler

Número de 
alunos 

Distrai / leva a outro mundo 6

Agradável / Divertido / Faz 
bem / É legal

14

Melhora o desenvolvimento / É 
interessante

14

É chato 2

Não responderam 4 
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A leitura, para esses alunos, contempla a ideia de ler mais que 

palavras.  A  propósito,  Freire  (2001)  já  nos  alertava  em  seus  escritos, 

ressaltando que a leitura de mundo tende a acontecer antes da leitura das 

palavras,  assim  o  aluno  deixa-se  levar  pela  história,  experimentando-a  de 

diversas maneiras, aproveitando todos os conhecimentos adquiridos em outros 

momentos,  ou  seja,  com  base  na  compreensão  que  possuem  de  mundo, 

realizam a leitura e interpretação dos textos, embora alguns alunos apresentem 

certo desgosto pela leitura, a maior parte apresenta um forte apreço pelo ato de 

ler.

Foi  questionado  junto  aos  alunos  sobre  os  livros  que  mais 

gostam de ler, com o objetivo de percebermos os livros e gêneros textuais que 

estão presentes no cotidiano desses leitores iniciantes. Tendo como destaque 

as HQs da Turma da Mônica, escritos por Maurício de Souza, o que vem ao 

encontro da ideia de que as HQs por terem um caráter mais dinâmico e lúdico, 

e  sua  linguagem  ser  de  maior  compreensão  ao  público  infantil,  são  mais 

procuradas para realização de leituras cotidianas.

Quadro 3: Livros que os alunos gostaram de ler

 3.  Livros que os alunos gostaram de ler

                     Livros Número 
de 
alunos

           Livros Número 
de 
alunos

Alice no País das maravilhas     1 A festa lá no céu     1

Polliana     1 João e Maria     1

A turma da Mônica 9 O discípulo     1

O guarda chuva do guarda    1 Senhor dos anéis     1

As duas pequenas sereias    1 Harry Potter      2

Barbie    1 Quarenta ladrões     1

O sitio do Pica Pau amarelo 2 Os naufragados     1

Tex  (história apresentada pelo aluno)    1 Pinóquio     1

Três porquinhos 2 Branca de Neve     1

A arca de Noé 2 Vaca voadora     1

O lobo e os cachos de uva     1 Lua nova      2

Não me chame de gorducha     2 Amanhecer      3

O gato e o rato     1 Nenhum      1
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Rato do campo e da cidade     1

Fonte: Coleta de dados.

No decorrer  da  coleta  de  dados,  foram apresentados vários 

tipos de livros, como podemos observar na tabela acima; contudo, vale lembrar 

que os livros que se tornaram filmes também receberam um local de destaque 

nas escolhas feitas pelos alunos, o que nos faz refletir que estes espaços onde 

as imagens possuem vida ou venham a ter (como é o caso da saga Harry 

Potter e Crepúsculo), despertam mais o interesse dos alunos para a leitura.

Hoje, os alunos têm uma variedade de livros e o acesso a eles 

está cada vez mais fácil, mas as HQs possuem grande destaque na hora do 

leitor infantil fazer suas escolhas. Em relação à leitura das HQs, foi perguntado 

aos alunos se eles tinham o hábito de fazer este tipo de leitura e a maior parte 

deles (27 alunos) respondeu favorável. 

 Seguido a este questionamento, 27 alunos afirmaram que as 

HQs são divertidas, engraçadas, ou seja, é uma leitura lúdica, prazerosa, em 

que  o  ato  de  ler  não  se  torna  cansativo,  assim  às  HQs  trazem  de  forma 

humorística as imagens e a escrita que despertará o gosto pela leitura desde 

sua infância.

Quadro 4: Motivos pelos quais são lidas histórias em quadrinhos

Fonte: Coleta de dados.
       

Em  relação  aos  benefícios  que  as  HQs  trazem  para  o 

desenvolvimento do aluno, eles próprios alegam fazer esse tipo de leitura por 

acreditarem  que  esse  gênero  textual  é  de  extremo  significado  no 

4.  Motivos pelos quais lêem histórias em quadrinhos

 Respostas Número de 
alunos

Desperta o interesse / fácil compreensão / 
interessante / criativo / ajuda na 
aprendizagem 

 10

Agradável / divertido / legal / engraçado   27

Distrai / leva a outro mundo  3

Não respondeu  1
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desenvolvimento  da  escrita,  leitura  e  outras  curiosidades.  A  esse  respeito 

Custódio diz,

o  Homem  Molecular  pode  ajudar  na  aula  de  Química,  e 
Ecologia é com o Capitão Planeta, assessorado pelo Homem 
Animal para falar da fauna, o Monstro do Pântano para falar da 
flora, Namor e Aquaman para falar da vida marinha. Daria uma 
ótima mesa-redonda... Clark Kent é o mais indicado para um 
debate sobre adoção de crianças,  já  que ele  mesmo é filho 
adotivo de um casal de fazendeiros. (CUSTÓDIO, 2007, p.65)

Esses  personagens  que  podem  ser  encontrados  nas  HQs, 

como compreendido pelo autor, são muito ricos e podem contribuir de variadas 

maneiras em relação a formação dos alunos, um personagem fantasioso que o 

aluno  contemple  a  leitura,  como  os  citados  por  Custódio,  trazem 

conhecimentos  de  mundo  e  curiosidades  que  ao  ser  percebida  pelos 

educadores,  tende  a  contribuir  no  desenvolvimento  da  aprendizagem  dos 

alunos.

Outro  fator  interessante  é  que  três  alunos  manifestaram  o 

gosto pela leitura das HQs por considerarem este tipo de leitura demorado, o 

que  descaracteriza o mito  de que os alunos não gostam de fazer  leituras 

longas e demoradas, mas não se pode deixar de lembrar que para este tipo de 

leitura,  demorada,  o  leitor  precisa  sentir-se  motivado e  atraído  pelo  gênero 

textual ao qual irá ler. Neste sentido Silva (1995), contribui ao dizer que quando 

não  se  considera  o  interesse  dos  alunos,  a  metodologia  utilizada  para 

despertar  o  interesse  pela  leitura,  paulatinamente,  aniquila  e  potencializa  a 

leitura dos alunos. Para dialogar esse conceito Cavéquia, nos alerta ao dizer “é 

importante que, no inicio de sua “carreira de leitor”, a criança tenha momentos 

de  leitura  em  que  a  escolha  do  tema  ou  do  título  a  ser  lido  seja  livre” 

(CAVÉQUIA, 1999, p.71), deixando claro que o melhor caminho para a boa 

formação de um aluno leitor é a liberdade que este terá para ler, reforçando a 

ideia  de  que  as  melhores  leituras  são  aquelas  em  que  o  aluno  encontra 

significado e interesse de realizar.

A ludicidade presente nas HQs beneficia a leitura feita pelos 

alunos,  pois  por  serem  consideradas  “legais”,  agradáveis  (como  podemos 

observar no quadro abaixo) atraem mais o interesse, assim com base nos 11 
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alunos  que  responderam  achar  gostoso  fazer  essa  leitura,  é  que  se  pode 

compreender que ao considerar essas histórias legais o ato de ler torna se 

mais apreciado pelo leitor. 

Quadro 5: Em relação às histórias em quadrinhos pode- se dizer que

5. Em relação às histórias em quadrinhos, 

pode-se dizer que:
Respostas Número de 

alunos
São legais              17

 Não são cansativas              0

É gostoso fazer essas leituras              11

Não tenho outra opção para ler             10

Faço por obrigação              0

Fonte: As autoras.

Ainda com base na tabela anterior, é importante notarmos que 

um grande número de alunos (10) ainda busca essas leituras apenas por falta 

de  outros  recursos,  o  que  é  lamentável,  visto  que  a  leitura  do  gênero 

quadrinhos é uma leitura muito rica e diversificada, podendo contribuir de forma 

gratificante na formação do aluno enquanto leitor. 

Os  alunos  relataram  interesse  por  HQs  devido  à 

interdisciplinaridade  presente  nelas,  o  que  contribui  ao  acesso  de  várias 

informações de forma lúdica, divertida e pelo ato de ler. Consideram também 

uma leitura de fácil compreensão, favorecendo seu interesse e despertando o 

desejo de buscar outras fontes de leitura.

Pode-se esperar que uma criança para quem a leitura tenha se 
tornado  uma  atividade  espontânea  e  divertida,  esteja  mais 
motivada  a  explorar  outros  tipos  de  textos  (com  poucas 
ilustrações),  do  que  uma  outra  criança  para  quem  esta 
atividade tenha sido imposta e se tornado enfadonha. (ALVES, 
2001, p. 8)

As crianças que passam por um processo de aproximação com 

a  leitura  mais  dinâmica,  tendem  a  apresentar  melhores  resultados  na  sua 

formação enquanto leitores. Para a criança, os livros, os textos que mais se 
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aproximam de sua realidade são mais significativos  e despertam um maior 

interesse na hora de procurar  por  atividades que envolvam a leitura,  deste 

modo quando considerado no início da formação do aluno leitor a importância 

de  se  ler  os  gêneros  textuais  que  mais  agradam  aos  alunos  deste  nível, 

futuramente esses alunos tendem a ler e compreender qualquer tipo de gênero 

textual. 

Ao  pensarmos  nas  HQs  como  um  gênero  textual  legal, 

divertido e que chama a atenção dos alunos para leitura, podemos considerar 

que  a  esses  alunos  cujo  interesse  pelas  HQs  são  notórios,  podem  sim 

desenvolver  hábitos  de  leitura  que  contemplem  sua  formação  acadêmica, 

principalmente no que se refere a formação de leitores de mundo. 

A seguir foi perguntado aos alunos se durante o ano de 2011 

(ano da coleta dos dados) eles haviam realizado alguma atividade em sala de 

aula com as HQs.  Pudemos observar que a maior parte da turma (27 alunos) 

se recorda de ter realizado atividades com HQs em sala de aula e ao serem 

questionados em relação a como foi esta atividade para eles, encontramos com 

as seguintes respostas:

Quadro 6: parecer em relação à atividade realizada

 

Fonte: As autoras.

Nota-se que a maior parte dos alunos considerou a atividade 

como algo diferente, especial e muito gostoso de trabalhar, além de ser de fácil 

compreensão e uma maneira lúdica de se aprender. 

6. Essa experiência pra você foi:

Respostas Número de 

alunos
Muito legal/ Especial/ Excelente/ 

Gostei de trabalhar com esse 

material

18

Fácil/ Engraçado/ Agradável 10

Não responderam 6
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Com  o  objetivo  de  perceber  como  as  HQs  fazem  parte  do 

cotidiano  dos  alunos,  visto  que  já  evidenciamos  a  participação  da  mesma 

dentro  de  atividades escolar  na  questão  anterior,  foi  questionado em quais 

momentos  os  alunos  têm o  hábito  e  a  liberdade  para  a  realização  destas 

leituras. 

Quadro 7: momentos que as histórias em quadrinhos fazem parte do dia dos alunos

7. Em que momentos as histórias em 

quadrinhos fazem parte do seu cotidiano 

escolar.
Respostas Número de 

alunos
Nas aulas “hora do 

conto”, que acontece na 

biblioteca

6

No recreio 6

Em casa 4

Nos momentos 

obrigatórios

2

De uma a três vezes na 

semana

8

Não responderam 5

Fonte: Coleta de dados.

É  satisfatória  a  quantidade  de  vezes  que  os  alunos 

participantes da pesquisa realizam leituras de HQs, além de percebermos que 

esta atividade está bem organizada dentro dos momentos escolares. Nota-se 

que alguns alunos (4) apontaram a casa como um dos locais e momentos que 

consideram propício para a realização dessa leitura, o que nos permite concluir 

que estes alunos leitores procuram realizar este ato não apenas nos momentos 

que estão na escola, mas em casa.

Daí a importância da família e escola manter uma parceria na 

formação  dos  alunos,  o  que  irá  acarretar  em  alunos  mais  satisfeitos  e 

desejosos do ato de ler. Assim, finalizamos refletindo sobre a importância de se 

trazer a família para a formação do aluno e principalmente no que diz respeito 

à formação enquanto leitor.
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4.2 Dados do professor

Fez parte da coleta de dados um questionário para o professor 

que atende à turma já especificada aqui. A professora entrevistada é formada 

em Pedagogia, especialista em Didática e Metodologia de Ensino e, no período 

da coleta de dados (2011) atuava com o 4º ano e também lecionava Língua 

Portuguesa nos 6º e 7º anos.

No  primeiro  momento,  foi  questionado  se  a  professora 

considerava ser possível utilizar as HQs como um meio para ensinar a ler. A 

opinião foi favorável e foi ressaltado que por meio deste gênero textual, podem-

se ampliar os horizontes discursivos dos alunos, ampliando-lhes as práticas no 

âmbito do letramento, aqui consideradas: leitura, escrita e reflexões acerca da 

leitura. Cabe ponderar que a análise dessa questão permite observar um forte 

apreço da professora em relação à utilização das HQs nos espaços escolares, 

o que se torna um fator favorável para a aprendizagem dos alunos, visto que o 

professor  tem que  ser  o  primeiro  a  gostar  e  considerar  a  utilização  dessa 

ferramenta  para  despertar  o  aluno  enquanto  leitor,  como  já  discutido  no 

capítulo II deste trabalho.  

Em um segundo momento, foi  perguntado acerca do tipo de 

leitura apreciada pelos alunos e como a professora percebe o gosto dos alunos 

pelo ato de ler. Neste caso, a professora informou que a maioria dos alunos 

gosta muito de ler e as leituras que mais os instigam são os contos de fadas, 

fábulas,  HQs,  mitos,  lendas,  parlendas,  crônicas,  reportagens,  entre  outras. 

Nota-se  que  a  maioria  dos  gêneros  textuais  apresentados  pela  professora 

como mais procurados pelos alunos são textos que eles conseguem vivenciá-

los dentro de suas realidades, de uma forma mais simples.

 De acordo com os dados coletados junto aos alunos, de fato 

eles preferem estes tipos de gêneros textuais para fazerem leitura, pois quando 

perguntado a eles o tipo de leitura que mais tinham o hábito de ler, nove dos 

alunos  responderam as  HQs da  Turma da  Mônica,  seguido  dos contos  de 

fadas e livros que se tornaram filmes. “Os contos trabalham todo o tempo com 
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o mágico, o maravilhoso, o poético, que vêm ao encontro da natureza infantil 

de imaginar, criar, inventar” (SILVA, 2001, p.115).

Assim, professor e aluno reconhecem que os gêneros textuais 

que mais se destacam como leitura realizada por  prazer  são os contos de 

fadas, fábulas, HQs, entre outros tipos de leituras que levam o leitor a ler e 

vivenciar a arte de imaginar, criar e inventar. 

Na  questão  seguinte,  perguntou-se  à  professora  o  que  ela 

entende  por  estratégias  de  leituras.  A  colaboradora  respondeu  que  as 

estratégias  de  leitura  estão  relacionadas  aos  métodos,  maneiras, 

oportunidades que levem o aluno a tornar-se verdadeiro leitor.

Com  base  nestes  resultados  compreende-se  que,  para  a 

professora, estratégias de leitura estão relacionadas à forma como o professor 

irá conduzir seu aluno para que este sinta o desejo de ler  não apenas por 

obrigação,  mas  entendendo  os  benefícios  que  este  ato  pode  lhe  trazer,  e 

apresenta como ferramenta para alcançar este objetivo o “Baú” com diversos 

tipos de gêneros textuais e “pesquisas” de textos que contemplem o tipo de 

gênero textual que esta trabalhando como conteúdo. É importante ressaltarmos 

este trecho do que são as estratégias de leitura para a professora, visto que a 

pesquisa se destina a perceber as HQs como estratégias de leitura. 

Em relação  ao  papel  da  escola  frente  à  oferta  das  HQs,  a 

professora alega ter sua própria caixa com HQs e esclarece que dessa forma 

consegue  propiciar  aos  alunos  uma  visão/concepção  de  que  a  leitura  e  a 

escrita podem fazer parte de suas vidas de forma prazerosa e crítica. Fica a 

cargo do professor elaborar atividades que visem a utilização das HQs como 

uma estratégia de leitura.

Foi perguntado à professora se durante o ano de 2011 (ano da 

coleta  de  dados)  ela  havia  trabalhado  com  os  alunos  alguma  atividade 

relacionada ao uso das HQs, e ela relatou que sim e que a experiência foi de 

bom grado, os alunos interagiram e responderam à proposta de forma positiva. 

Em relação a esta questão, observamos que os alunos também consideram 

esta atividade de bom grado e rica para sua aprendizagem, além de ter sido 

diferente do que estavam acostumados. 

Para  encerrar  foi  perguntado:  “Como  as  histórias  em 

quadrinhos fazem parte do cotidiano escolar dos alunos?”, com a intenção de 
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perceber,  a  partir  de  todos  os  outros  elementos  já  discorridos  aqui,  a 

intensidade com a qual está relacionado o uso das HQs dentro do cotidiano 

dos  alunos.  Por  meio  dos  dados  coletados,  concluímos  que  a  professora 

considera as HQs muito significativas e aprazíveis para os alunos, afirmando 

que as pessoas gostam de ler gibis, tiras, sendo que podemos encontrá-los nos 

mais diversos suportes. Em relação às HQs, além de serem gêneros textuais 

muito ricos e de uma leitura prazerosa, o acesso a elas é amplo e ilimitado.

Para  a  professora,  as  HQs  podem  fazer  parte  do  cotidiano 

escolar dos alunos de diversas formas, desde uma leitura por lazer até outras, 

para realização de atividades complexas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Como discutido no presente trabalho,  o ato  de ler  vai  muito 

além do  que  estamos acostumados,  ou  seja,  ler  não  é  apenas  decodificar 

palavras, mas é compreender todo um contexto e como ele se dá. Desta forma, 

compreende-se que a todo instante o ser humano está lendo: lê as placas da 

rua,  as imagens, os sons do dia e muitos outros elementos,   apresentados 

aqui.

Percebemos que as crianças devem ser inseridas no universo 

da leitura desde pequenas, pois é esta fase da vida a mais propícia para se 

desenvolver o prazer pelo ato de ler. O aluno só realiza uma leitura por prazer, 

se esta tiver algum significado para ele, isso não significa ignorar as leituras 

dos livros didáticos, mas permitir que o aluno tenha seu momento de leitura, 

em que poderá escolher o que deseja ler sem a responsabilidade de produzir 

algo como resultado daquela leitura. 

O professor que irá atuar com alunos em preparação/formação 

de leitor, necessita conhecer seu aluno, a forma como ele pensa e percebe o 

mundo, para que possa organizar estratégias que contemplem positivamente a 

formação dos alunos. Uma das principais responsabilidades do professor está 

relacionada a desenvolver estratégias que levem o aluno a aprender. Por meio 

deste estudo, notamos que quando se trata de leitura, o professor tem que ser 

o  primeiro  a  gostar,  a  ter  este  hábito,  pois  os  alunos aprendem mais  pelo 

exemplo, por modelos. Nesse caso, o professor e os familiares que estão mais 

próximos da criança tornam se esse modelo a ser seguido.

Quando  o  professor  considera  suas  estratégias  de  leitura  e 

principalmente o ato de ler  como elementos fundamentais  para a formação 

humana,  os  alunos  percebem  e  passam  a  considerá-la  da  mesma  forma, 

obtendo  como  resultado  um  forte  apreço  pela  leitura  e  um  maior 

desenvolvimento na aprendizagem. Os alunos estão abertos para receberem 

os  conteúdos  e  conhecimentos,  cabe  ao  professor  e  comunidade  escolar 

proporcionar que estes desenvolvam seus conhecimentos. 
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   Considera-se  que  as  HQs  são  gêneros  textuais  que 

contribuem para despertar o interesse pela leitura e que os alunos da 4ª série, 

que estão se preparando para um nível em que a leitura lhes será cobrada com 

maior intensidade, sentem prazer em fazer este tipo de leituras, isso se deve 

pelo  fato  de  apresentar  uma  linguagem  próxima  da  criança,  com  sons  e 

imagens. A leitura torna-se dinâmica e lúdica, ao mesmo tempo em que realiza 

a  leitura  está  construindo  conhecimentos,  pois  as  HQs  são  textos 

interdisciplinares, que podem trazer conteúdos e curiosidades acerca de um 

tema, contribuindo na construção de conhecimentos  do aluno.  As HQs são 

recursos simples, que podem tornar as aulas mais ricas e diversificadas.  

 Para  o  professor  que  atuam  com  esse  nível  de  ensino, 

desenvolver atividades que envolvem as HQs como uma estratégia de leitura é 

benéfico, visto que este pode contribuir na formação do aluno enquanto leitor, 

nota-se que professor consciente de suas estratégias e considerando-as como 

uma ferramenta  possível  de  aprendizagem,  tem  uma maior  facilidade  para 

desenvolver os conceitos a serem trabalhados em sala de aula.

Os  professores  têm forte  influência  sobre  o  aprendizado  do 

aluno, pois os conhecimentos são como sementes a serem plantadas, cabendo 

a eles plantá-las e regá-las todos os dias, com o ato de ler não é diferente, o 

professor precisa ter o hábito e prazer por esta atividade para que possa ter um 

maior êxito na hora de formar seu aluno leitor. 

Os dados aqui coletados indicaram que os alunos da 4ª série 

têm apreço pela leitura, a escola e professores contribuem na sua formação de 

leitores,  disponibilizando atividades  escolares  na  biblioteca  e  uma caixa  de 

livros na própria sala de aula, além de outras estratégias já citadas, utilizadas 

pelo  professor.  Professor  e  aluno concordaram que as histórias fantasiosas 

como os contos de fadas são mais procurados para leitura, apresentando as 

HQs como excelentes atrativos para leitura independente do momento em que 

realizam esse ato, isso se deve de acordo com os mesmos pelo fato de ser 

formulado  por  uma  linguagem  dinâmica,  divertida,  legal  e  as  imagens 

permitirem expressar seus pensamentos e imaginação criando e recriando as 

histórias.   

Em relação ao nosso problema de pesquisa “De que forma se 

podem utilizar as histórias em quadrinhos como estratégias para mediar em 
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sala  de  aula  à  formação  do  aluno  na  perspectiva  de  formá-lo  leitor?”, 

consideramos que as HQs dentro da sala  de aula  podem ser  utilizadas de 

diversas maneiras, como leituras, produção dos próprios alunos, brincadeiras e 

jogos.  As HQs são textos  ricos e interdisciplinares,  como já  foi  dito,  o que 

permite aos professores se utilizarem deste recurso como um complemento de 

conteúdo nas disciplinas que compõem o ensino fundamental I.  Além disso, 

esses textos possuem uma linguagem mais próxima do leitor  e a forma de 

escrita das HQs permite que o leitor visualize as imagens e as palavras sem 

obedecer a uma sequência, uma linearidade na forma de pensar, possibilitando 

a ele criar, imaginar e inventar. As HQs, quando consideradas principalmente 

pelo  professor  como  estratégia  de  ensino  da  leitura,  podem  auxiliar  para 

despertar o aluno leitor, com bons resultados.      
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APÊNDICE- A

 Questionário realizado com os alunos.

1. O que é leitura pra você?

    2.  Você gosta de ler? Por quê?

                (   ) sim                   (  ) não

   3. Cite dois livros que gostou de ler.

4. Você lê histórias em quadrinhos? Por quê?

                (  )sim                             (  ) não

5. Se você lê histórias em quadrinho, pode dizer em relação a isso que:

(   ) são legais                                                    (   ) é gostoso fazer essas 
leituras
(   ) Não são cansativas                                  (  ) por falta de outra coisa para ler

(  ) por obrigação                             
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6. Neste ano você realizou alguma atividade em sala de aula, com a 
utilização dos quadrinhos? Como foi essa experiência pra você?

               (  )sim                             (  ) não

7. Como as histórias em quadrinho fazem parte do seu dia a dia na 
escola?



52

APÊNDICE – B

Questionário realizado com o professor.

1. Você acredita ser possível utilizar das histórias em quadrinhos como um meio 
para ensinar a ler?

2. Seus alunos gostam de ler? Que tipo de leitura eles apreciam?

3.  O que você entende por estratégia de leitura?

4. Você utiliza alguma estratégia de incentivo à leitura de seus alunos? Qual 
estratégia?
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5. A escola disponibiliza histórias em quadrinhos para seus alunos? Por quê?

6. Você já propôs alguma atividade utilizando as histórias em quadrinhos em sala de 
aula? Como foi esta experiência?

7. Como as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano escolar dos alunos?
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