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Resumo: O interesse em propor uma intervenção pedagógica na escola centrada na leitura de histórias 
em quadrinhos é porque consideramos que ler é uma atividade construída, nos tornamos leitores aos 
poucos, a partir de um processo em que estão presentes vários textos, várias formas de ler, variadas 
leituras. A intenção foi criar uma proposta de trabalho que pudesse levar os alunos do 6º anos do Colégio 
Estadual Francisco Neves Filho, no município de São João do Triunfo, não somente a ler, mas também 
perceber e apreciar os detalhes do texto, visto que há evidencias de que os alunos não compreendem o 
que leem. Isso instigou-nos a buscar explicações por meio de uma intervenção pedagógica com práticas 
de leitura por meio das histórias em quadrinhos. A nossa intenção foi, por meio de práticas de leituras 
planejadas, aplicar diferentes estratégias cognitivas que levassem os alunos à compreensão do texto. 
Como objetivos traçamos mostrar aos alunos que a leitura se constitui em uma atividade em que o leitor 
se engaja para construir o sentido de um texto escrito; evidenciar a leitura como um ato social, entre dois 
sujeitos – leitor e autor – que interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades socialmente 
determinados e; criar oportunidades que permitam o desenvolvimento do processo cognitivo do aluno no 
ato da leitura. A intervenção teve como suporte teórico Freire (1982), Solé (1998), Silva (2005), Kleiman 
(2008), dentre outros que discutem as práticas de leitura e a formação de leitores. 
Palavras-chave: Leitura. Formação de leitores. Histórias em Quadrinhos. 
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FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

1 Introdução 

 
 

 O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná vem desde 2007 propiciando a formação 
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continuada como importante política de formação e valorização dos professores da 

Rede Pública do Estado do Paraná. 

Aproveitando essa oportunidade, em 2012 elaboramos uma proposta de 

intervenção pedagógica na escola que viesse a atender as dificuldades dos alunos em 

relação à leitura e à falta de compreensão leitora dos alunos do 6º ano do ensino 

fundamental II. Acreditamos que uma intervenção pedagógica, nessa área, com 

práticas de leitura por meio das histórias em quadrinhos, pode contribuir para a 

melhoria da aprendizagem desses alunos, visto que a leitura e sua compreensão é uma 

das mais importantes e decisivas etapas no processo de aquisição e domínio tanto da 

língua escrita quanto da falada. 

O interesse em propor uma intervenção pedagógica na escola, cuja temática 

está centrada na leitura de histórias em quadrinhos, é porque consideramos que ler é 

uma atividade que se aprende aos poucos; é, pois, com o tempo que vamos nos 

constituindo leitores, e isso acontece a partir de diferenciadas práticas de leitura 

experienciadas no dia a dia, é um percurso que iniciamos com a família e damos 

prosseguimento na escola. É desse entendimento que a escola passou a ser 

reconhecida efetivamente como o lugar em que a formação iniciada na família se 

prolonga e se aprimora, e aí entra a formação do leitor experiente, capaz de ler um 

texto com competência e segurança (COPES, 2007). De acordo com a referida autora, 

a escola passa a ser reconhecida pela sociedade como uma das principais agências 

responsáveis pelo desenvolvimento das competências que envolvem o processo de 

compreensão de leitura e formação de leitores. 

Nesse entender, a leitura é como uma prática social que faz parte do cotidiano 

das pessoas (SOLÉ 1998; SILVA, 2005).  Se o que a escola deseja é formar alunos que 

sejam leitores efetivos, então é preciso investir nessa área, ensinando-os a ler e a 

compreender o texto que estão lendo, só assim passarão a ter o hábito da leitura e, 

porque não, de forma prazerosa. Com o exercício dessa prática os alunos passarão a 

experienciar momentos de leituras a partir de uma imensidade de gêneros textuais que 

circulam no dia a dia de cada, de acordo com os interesses de cada um. Todavia, 

despertar o interesse dos jovens pela leitura é uma situação um tanto quanto 

complicada. De acordo com Silva (2005), para que isso aconteça é preciso que haja 



 

 

profissionais dispostos a atuarem como mediadores dessa ação. Nesse caso, podemos 

considerar o professor como uma peça fundamental no que diz respeito à formação de 

alunos leitores com competência para olhar criticamente uma determinada situação e, 

dela, fazer um julgamento mais compromissado em defesa dos interesses do grupo. O 

referido autor enfatiza dizendo que antes, se faz necessário um professor leitor que 

busque na leitura uma transformação consciente de sua prática pedagógica.  

Estudiosa dos fenômenos que envolvem os processos da leitura sob o aspecto 

da psicolinguística, Solé (1998, p. 72) argumenta que o aluno se torna um leitor 

autônomo e competente quando recebe o auxílio e o suporte de um leitor mais 

experiente – o professor. Para ela, é fundamental nesse processo que o professor seja 

um mediador cultural que, ao desenvolver atividades de leitura em sala de aula, se 

utilize de estratégias cognitivas, as quais auxiliam os alunos na compreensão do texto 

que se está lendo. Segundo a autora é preciso criar um ambiente de leitura, oferecer 

finalidade, ativar seus conhecimentos de mundo, fazer previsões, formular questões, 

recapitular informações, resumir, destacar ideias principais, responder perguntas sobre 

o lido e construir novas interpretações. 

Parafraseando Silva (1991, in ZILBERMAN, 1991, p. 134), as escolas brasileiras 

não disseminam a leitura de forma a contagiar os alunos. Dessa compreensão, 

depreende-se que confirmar devido às condições do desenvolvimento histórico e 

cultural do país, a leitura enquanto atividade de lazer e atualização sempre se restringiu 

a uma minoria de indivíduos que teve acesso à educação e, portanto, ao livro. Essa 

situação que se prolonga até hoje se constituiu em um país sem leitores. Assim, uma 

das maiores dificuldades encontrada pela escola é despertar nos alunos o interesse 

pela leitura. 

A atual sociedade se apresenta como uma sociedade letrada, onde o fenômeno 

da escrita se destaca. Essa sociedade, cada vez mais globalizada e competitiva, requer 

pessoas capazes de lidar e compreender as diversidades de informações que 

proliferam no dia a dia através dos meios de comunicação.  

É, portanto, por esse viés, de uma sociedade letrada, que buscamos defender a 

leitura como necessidade humana. A leitura é uma habilidade a ser desenvolvida e 

aprendida na escola, contudo, formar alunos leitores tem sido um dos maiores desafios 



 

 

da escola, visto que formar leitores exige, sobretudo, professores comprometidos com a 

leitura, pois os alunos precisam de exemplos, um professor que lê demonstra 

intelectualidade, conhecimento, criticidade; é, portanto um professor politizado.  

Nas palavras de Paulo Freire (1982, p.11), educador brasileiro reconhecido 

mundialmente por lutar pelos interesses dos menos favorecidos socialmente, “a leitura 

de mundo vem antes da leitura da palavra”. Freire defendia que a criança, antes de ser 

alfabetizada e iniciar no mundo da palavra escrita, vivencia e experiencia um processo 

de leitura do mundo em sua volta, na proximidade do contato com os seus familiares e 

lugares; é, de certa forma, um sentimento de pertencimento naquele mundo no qual se 

encontra inserida e se constituindo leitora do mundo no mundo. Freire nos leva a uma 

profunda reflexão sobre o real significado da palavra leitura, a qual para ele não pode 

ser entendida como um ato mecânico simplesmente de decodificação de sinais gráficos, 

mas como um processo complexo que abrange a profundidade do íntimo de cada um 

de nós e da descoberta daquilo que ainda está escondido nas entrelinhas do texto.  

Compreendendo melhor o posicionamento de Freire (1982, p.11), podemos 

afirmar que ler não é simplesmente decodificar o escrito, mas implica em apreender o 

significado do texto e trazer para ele as suas experiências e a visão crítica de mundo 

como leitor. Para esse educador, ler é descobrir, reescrever o que estamos lendo, é 

participar das representações do autor, é mais do que decodificar palavras e frases, 

ultrapassa o ato mecânico, é pensamento em movimento (p.12).  

Nos entendimentos de Freire (1982, p. 12), a leitura só acontece quando há uma 

reciprocidade de correspondência entre aquele que lê, aquele que escreve e o escrito. 

Essa relação amistosa se configura na compreensão daquilo que o autor quis transmitir 

no texto. Dessa forma, é o leitor que legitima e torna o texto significativo.  

Solé (1998, p. 72), por sua vez, também defende que a criança ao aprender a ler 

precisa sentir-se segura ao lado de um adulto capaz de conduzi-la apontando-lhe 

possíveis caminhos para que mais tarde possa se tornar um leitor capaz de circular 

pelas armadilhas do texto e traçar estratégias que possibilitarão o desvendar do texto. 

Para a referida autora o leitor precisa mergulhar nas entrelinhas do texto em 

busca de significados e ver aquilo que é invisível aos olhos (p.72). Sintetizando as 

ideias de Solé (1998) pode-se dizer que para formar um leitor maduro e autônomo, o 



 

 

professor precisa trabalhar a leitura em três momentos fundamentais, são eles: antes 

da leitura, permite ao leitor fazer suas predições iniciais sobre o texto e objetivos de 

leitura; durante a leitura, permite ao leitor fazer o levantamento de questões e controle 

da compreensão e; depois da leitura, permite ao leitor fazer a construção da ideia 

principal e resumo textual (p. 89, 115, 133). 

Isabel Solé (1998, p. 68) anuncia a importância de o professor se utilizar de 

estratégias cognitivas que contribuam para que o leitor consiga adentrar no texto e 

circular por ele desvendando os mistérios ali presentes. Essas estratégias são 

responsáveis em levar o leitor a fazer escolhas nos momento em que precisar tomar 

decisões, se posicionar, defender, aceitar novos posicionamentos, descartar ideias, 

fazer relações e inferir significados (p.70). Todavia, a referida autora salienta que as 

estratégias exigem que o leitor tenha, muito bem definidos, os objetivos que pretende 

atingir e, que esteja constantemente  testando-as e reavaliando-as de acordo com as 

necessidades que forem surgindo pelo caminho.  

As estratégias de compreensão leitora são importantes no trabalho de formação 

de leitores autônomos e críticos capazes de aprender a partir da leitura de textos 

escritos ou não, pois possibilitam a esses estabelecerem relações entre o que estão 

lendo e o que já faz parte do seu acervo pessoal transferindo o que foi aprendido para 

outras situações de leitura. Todavia, como bem ressalta Solé (1998, p. 72), os alunos 

precisam aprender a criar suas próprias estratégias leitoras e, assim, caminharem 

sozinhos pelo texto em busca de informações, comparações, argumentações e pistas, 

como se fosse um detetive e, dessa maneira, compreender o texto.  

A autora chama atenção tanto para a importância da explicitação no ensino da 

leitura como para relevância do auxílio do professor no processo desse aprendizado. 

Isso significa dizer que para se tornar um leitor com condições de percorrer pela 

complexidade do texto é necessário a utilização de estratégias cognitivas que 

contribuam para esse amadurecimento enquanto leitor capaz de ler e entender o lido. E, 

para que isso ocorra é preciso exercitar a leitura de textos fazendo uso de estratégias, 

levando o aluno a perceber o objetivo do autor no momento da construção do texto. 

Nesse caso, as estratégias cognitivas podem contribuir para a formação de leitores 

críticos, competentes e autônomos. Portanto, o que garante o sucesso do aprendizado 



 

 

da leitura, é o trabalho desenvolvido pelo professor enquanto mediador desse processo. 

É ele que promove a relação entre o aprendiz e a construção do saber exigido pela 

leitura. O leitor precisa engajar-se significativamente no processo de leitura e o uso 

eficaz de estratégias de compreensão leitora pode fazer com que isso ocorra (SOLÉ, 

1998, p. 73). 

A proposta de leitura por meio de estratégias cognitivas, defendida por Solé 

(1998), vai ao encontro do proposto na Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em que reza que há a necessidade de estimular a leitura e levar os alunos a 

exercitarem a prática dessa como apoio da reflexão crítica como instrumento capaz de 

fortalecer a autonomia desses. 

As histórias em quadrinhos podem ser consideradas ferramentas importantes 

para se iniciar o processo de incentivo à leitura em sala de aula. Nesse sentido, o 

professor poderá, por meio desse gênero textual, trabalhar com a leitura de textos 

escritos acompanhados de textos visuais. Levar os alunos a perceberem que existem 

vários elementos que colaboram para a compreensão do texto, como por exemplo, os 

indicativos de deslocamentos, sons, espaços entre outros elementos presentes no 

texto. Muito importante será também fazer a diferenciação entre balões que indicam 

que a personagem está falando dos que indicam que a personagem está pensando, 

bem como fazer a exploração das expressões faciais dos personagens. Outro fator 

importante é a diversidade de temas que as histórias apresentam e que geralmente são 

do interesse dos alunos e os atraem para a leitura. 

O MEC, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que orientam e 

sugerem alternativas de apoio aos conteúdos disciplinares da 1ª à 4ª séries do Ensino 

Fundamental I, nomenclatura atualmente como sendo 1º ano ao 5º ano, recomendam o 

uso pelos professores, das histórias em quadrinhos em sala de aula. Segundo o MEC, a 

associação de imagem e texto é uma excelente forma de atrair a criançada para a 

leitura. Assim, a utilização das histórias em quadrinhos como recurso pedagógico, pode 

fazer aumentar a parcela de leitores. 

Carvalho (2006, p. 38) afirma que os alunos leitores de histórias em quadrinhos 

têm desempenho escolar melhor do que aqueles que usam apenas o livro didático:  

 



 

 

 
alunos que lêem gibis têm melhor desempenho escolar do que aqueles que 
usam apenas o livro didático – entre os estudantes da rede pública, a HQ 
aumenta significativamente o desempenho do aluno: entre os que acompanham 
quadrinhos, o percentual das notas nas provas aplicadas foi de 17,1%, contra 
9,9% dos que não lêem. Mais ainda, esta pesquisa mostra que professores que 
lêem revistas em quadrinhos obtêm melhor rendimento dos alunos, pois 
conhecem o universo dos estudantes e se aproximam deles usando exemplos 
deste universo como paradigma para as aulas. Ainda mostra que, entre os 
alunos da 4ª série, cujos professores que lêem HQs, a proficiência em leitura é 
a mais alta do que entre aqueles cujos professores não têm o habito de ler 
gibis. Na rede pública, 36% dos alunos de leitores de gibis têm proficiência 
media alta e alta, contra 31,5% dos que não lêem (CARVALHO, 2006, p. 38-
39). 

 

 
Isso nos leva a dizer que as histórias quadrinhos são, além de importantes meios 

de entretenimento, excelentes ferramentas para se trabalhar a leitura.  

Mas, afinal, o que são as tão famosas histórias em quadrinhos? De acordo com 

Iannone e Iannone (1995, p. 21), 

  
 

a melhor definição para as histórias em quadrinhos está em sua própria 
denominação: é uma história contada em quadros (vinhetas), ou seja, por meio 
de imagens, com ou sem texto, embora na concepção geral o texto seja parte 
integrante do conjunto. Em outras palavras, é um sistema narrativo composto 
de dois meios de expressão distintos, o desenho e o texto. (IANNONE e 
IANNONE, 1995, p. 21). 

 

 
Entretanto, a história em quadrinhos atual possui mais um elemento gráfico na 

sua composição, que aparece como um prolongamento do personagem, o que 

proporciona maior dinamização na leitura: são os chamados balões, cuja origem pode 

ser atribuída aos filactérios. No entanto, foi somente a partir do século XIX que o texto 

começou a acompanhar o desenho.  

Conforme Iannone e Iannone (1995, p. 22), foi nos Estados Unidos que 

nasceram as histórias em quadrinhos e lá se tornaram conhecidas como comics, que 

significa cômico ou humorístico ou funnies, que quer dizer engraçado, cômico. Iannone 

e Iannone (1995, p. 25), elucidam que as histórias foram se expandindo pelo mundo 

como, por exemplo, na França onde receberam o nome bandes dessinées; na Itália 

eram as famosas funettis, que significa fumacinha, alusão ao balanzinho; e no Brasil 



 

 

como gibi, conhecidas também como historinhas, quadrinhos, histórias em quadrinhos 

ou tiras. (IANNONE e IANNONE 1995, p. 25-26). 

Rahde (1996, p. 11) enfatiza que o envolvimento imagem e texto dos quadrinhos 

pode ser classificado como veículo de comunicação de massa, uma forma organizada 

de informação, cultura e literatura de massa, ou ainda como um método de 

comunicação. No dizer da referida autora (p. 12), “a compreensão das imagens como 

forma de comunicação e informação – largamente utilizadas como meio de publicidade 

e propaganda – requer uma larga experiência”. Continua (p. 12): “para que a 

mensagem seja compreendida, o desenhista da imagem necessita manter uma 

interação com o consumidor uma vez que o artista estará evocando imagens 

armazenadas nas mentes de ambos: comunicador e leitor”.  

Nesta perspectiva, nas palavras da autora acima mencionada,  

 

a história em quadrinhos começou a ultrapassar o espaço do divertimento de 
massa para, a partir daí, influenciar os leitores em esferas psicológicas e 
sociais, porque era uma forma de leitura alternativa. Nascia uma literatura de 
comunicação visual da cultura de massa. Estudos e avaliações da história em 
quadrinhos indicaram que o novo meio, que então surgia, possuía e ainda 
possui um efeito positivo para a educação da leitura e da cultura da imagem. 
(RAHDE, 1996, p.12). 
 
 

Portanto, do entendimento de que as histórias em quadrinhos atraíram e 

continuam ainda a atrair leitores é que propomos uma intervenção pedagógica com o 

intuito de despertar o interesse pela leitura em alunos do 6º ano e, nesse caso, as 

histórias em quadrinhos serão excelentes colaboradoras. 

 
 
3 A intervenção 
 
 
3.1 Metodologia  
 
 

Para a intervenção pedagógica na escola produzimos um Caderno Pedagógico 

com a finalidade de contribuir com as práticas educativas do professor que ministra 

aulas de língua portuguesa em turmas de 6º ano do Ensino Fundamental II, assim 

oportunizamos aos professores uma série de atividades metodológicas que, somadas 



 

 

ao aporte teórico e ao conhecimento acumulado pelas experiências de trabalho do 

professor, possam contribuir para elevar os índices de efetivo aprendizado dos alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental II em relação à compreensão leitora. 

Dessa forma, o referido caderno trouxe propostas pedagógicas na área da leitura 

e formação de leitores capazes de adentrar de forma segura e competente em textos 

do gênero histórias em quadrinhos. Nele trouxemos ainda uma fundamentação teórica 

sobre leitura e ensino da leitura, suas contribuições para a formação de leitores à luz de 

estudiosos que defendem e acreditam que a escola precisa ensinar o aluno a ler, a 

leitura precisa ser ensinada, visto que ler e escrever bem são condições vitais para o 

exercício da cidadania. 

Nesta intervenção os alunos da 6º ano do Ensino Fundamental 2, turmas em que 

ministramos aulas, no período contraturno, totalizando 30 alunos. Aos alunos foi 

explicitado que a participação deles seria de extrema importância para o 

desenvolvimento da intervenção pedagógica. 

Isso se justifica uma vez que os alunos costumam faltar às aulas com frequência, 

devido às dificuldades vividas em uma cidadezinha do interior e também porque 

sabemos que o ensino da leitura é bastante complexo, já que sua aprendizagem 

depende de uma grande variedade de fatores, sejam eles culturais ou cognitivos. Por 

isso, é que acreditamos que os professores devem concentrar-se em aumentar a 

motivação para a leitura, desenvolver a autoconfiança, organização, concentração, 

atenção, raciocínio e o senso cooperativo, aumentando a socialização e as interações 

interpessoais. Com essa proposta de intervenção pedagógica pretendemos, por meio 

das histórias em quadrinhos, contribuir para que os alunos do 6º ano se tornem leitores 

autônomos capazes de adentrarem nos quadrantes de um texto. 

Durante as 32 horas de intervenção pedagógica foram utilizados diversos 

materiais tais como gibis, cartolinas, tesouras, colas, lápis de cor, transparência, 

retroprojetor, computador e data-show, que contribuíram para direcionar os alunos para 

a realização das atividades. 

 

 

3.2 Relato de uma experiência pedagógica 



 

 

Antes de iniciarmos com o trabalho de intervenção fizemos uma arrecadação de 

gibis usados, pedimos doações em pontos comerciais da cidade, nas empresas, 

consultórios entre outros. Organizamos uma sacola que chamamos de gibiteca e 

colocamos os gibis ali. A sacola era levada para a sala de aula e os alunos podiam 

escolher um e levá-lo para casa e compartilhar com os familiares, depois, outro dia, 

devolvia-o na sacola. Essa sacola agora se encontra disponível aos alunos na 

biblioteca da escola para dar continuidade ao processo de formação de leitores. 

Na 1ª etapa – 4 aulas –,seguimos o apregoado por Solé (1998), sobre a 

importância de o professor seguir os três momentos fundamentais do processo da 

leitura, são eles: o antes da leitura – são as previsões, o levantamento dos 

conhecimentos prévios do aluno sobre o assunto que será abordado –, o durante a 

leitura – são as relações que o leitor faz quando está lendo –, e o depois da leitura – 

são as verificações das confirmações de tudo o que já sabia, se o texto confirma o que 

foi dito sobre o assunto. Para que isso acontecesse iniciamos a aula perguntando se 

gostavam de ler gibis, quais personagens já conheciam. Em seguida, mostramos alguns 

personagens e incitamos um levantamento das características das personagens. Os 

alunos respondiam: 

 
 
“Eu já li o Cebolinha, da Mônica”. (Aluna A) 
 
“Eu gosto muito”. (Aluno B) 
 
“Ele é magro, alto, feio, tem um nariz bem grandão”. (aluno A) 

 
“Ele é muito inteligente, vive inventando coisas”. (aluno B) 

 
“Ele é muito curu, já está velho, e é muito mau, não dá nada pra ninguém”. (aluno C) 

 
“Ele é verde, é um papagaio, e vive enrolando os outros, eu não gosto dele”. (aluno D) 

 
“Ela é velha, meio gorda e faz tortas e bolos para as crianças”. (aluno E) 
 

 

Esse levantamento foi muito importante porque ajudou aqueles alunos que ainda 

não conheciam as personagens das histórias em quadrinhos. Como podemos observar 



 

 

as personagens em questão são: Pateta, Professor Pardal, Tio Patinhas, Zé Carioca, 

Vovó Mafalda. Essa familiaridade é necessária para o entendimento da intenção da HQ, 

do reconhecimento da temática e do assunto, da ideia central do texto. 

Para a 2ª etapa – 4 aulas –, escolhemos a história “Uma boa ação”, com o 

Pateta. Fomos mostrando quadrinho por quadrinho no data-show e fomos conduzindo 

os alunos a fazerem uma observação minuciosa das expressões fisionômicas dos 

personagens e dos detalhes das cenas do quadrinho. Eles iam dizendo: 

 
 
“O Pateta está alegre”. (aluno F) 
 
“O Pateta está feliz”. (aluno G) 
 
“O Pateta ta com cara de quem vai fazer uma boa ação”. (aluno A) 
 
“O guarda está brabo”. (aluno A) 
 
O Pateta ficou sem graça”. (aluno C) 
 
O Pateta não entendeu porque o guarda ta dando uma multa pra ele”. (aluno D) 

 

 

De acordo com Solé (1998), é muito importante que o professor trabalhe com a 

diversidade de gêneros textuais que circulam na sociedade, e aí entra também a 

imagem. A leitura imagística, o reconhecimento das expressões fisionômicas das 

personagens é uma forma de fazer com que os alunos vão aos poucos adentrando no 

texto e compreendendo-o. 

Na continuidade, prosseguimos fazendo indagações a respeito das personagens, 

da composição dos quadrinhos; essa estratégias servem para ajudar os alunos 

preverem a continuidade, a fazer previsões de como será o final da história. Nessa 

etapa os alunos iam dando seus palpites e fazendo as antecipações. 

 
 

“Agora o pateta vai dar a bola para o piá”. (aluno A) 
 
“Ele vai chutar a bola e os meninos vão pegar ela lá do outro lado da rua”.  (aluno B) 

 



 

 

“O guarda vai briga com ele, porque ele piso na grama, porque ali tá escrito que é 
proibido pisar na grama e ele pisou”. (aluno C) 

 

 

Depois, foi lido o texto completo para a turma entender a sequência da história 

Nesse momento os alunos demonstraram um nível mais elevado de compreensão do 

texto lido. Percebemos que até aqueles alunos mais tímidos se arriscavam em fazer 

algum gesto fisionômico de que estava entendendo a história que estava lendo, e 

viram-se para trás ou pro lado para compartilhar com o colega o que estavam 

entendendom. Nós íamos chegando aos poucos e perguntando: “Que história você está 

lendo?”, “Está gostando dessa história?”, “Já leu outras história com esse 

personagem?”, “Como ele é?”, “O que significa essa expressão aqui?”. E eles iam se 

posicionando e nós íamos incentivando-os a se arriscarem nos palpites, na 

compreensão do texto que estavam lendo.  

Na 3ª etapa – 4 aulas –, houve a leitura compartilhada, um aluno lia em voz alta 

e os demais acompanhavam silenciosamente. Para essa atividade distribuímos uma 

cópia da mesma história para que todos pudessem acompanhá-la. Esse processo se 

deu com várias HQ. Para completar essa atividade construímos um quebra-cabeça com 

as histórias em quadrinhos e distribuímos entre os alunos para que escolhesse um 

amigo e montassem o quebra-cabeça. O objetivo dessa atividade era oportunizar aos 

alunos momentos em que poderiam colocar em prática tudo o que aprenderam por 

meio das estratégias de compreensão leitora discutido por Solé (1998). Os alunos 

teriam que descobrir a sequência lógica da história e, para isso, a observação, a 

atenção nas possibilidades de continuação tanto da história em si, quanto do desenho 

dos quadrinhos, dos bolões é fundamental para a compreensão leitora.  

Para fechar a atividade os pares teriam que ler a história para os colegas e 

explicar como, que estratégias utilizaram para resolver o problema, montar a história. 

Observamos que enquanto tentavam realizar a atividade, iam discutindo um com o 

outro:  

 
“Não é assim. Veja aqui não é continuação”. (aluno) 
 
“Essa parte vai aqui, olhe...” (aluno B) 



 

 

“Eu acho que é essa aqui, porque ele continua o pensamento”. (aluno A) 
 
“Coloque essa parte aqui pra gente ver se vai dar certo”. (aluno H) 
 
Não é aí não, essa palavra, não tem sequência nesse outro quadrinho, então não é aí”. 
(aluno J). 
 

 

Nessa atividade percebemos que os alunos compartilhavam os seus 

conhecimentos, decidiam juntos, percebiam os erros e os acertos juntos. Essa 

estratégia contribuiu, principalmente com aqueles alunos mais inseguros, com 

dificuldade de construir um pensamento sequencial. As observações que faziam 

evidenciavam certa habilidade em reconhecer os elos coesivos que contribuem para 

dar a coerência do pensamento, dar sentido ao texto. 

Na 4ª etapa – 4 aulas –, os alunos foram levados a observarem os balões, os 

elementos gráficos que causam certos efeitos e dizem alguma coisa. Em seguida cada 

aluno escolheu um gibi e uma história para ler. Após a leitura foram solicitados para 

contarem a história explicando aos demais colegas o que haviam entendido da história. 

Nesse momento, solicitamos que explicassem quais elementos gráficos foram utilizados 

pelo autor para representar melhor a sua ideia. 

 
 

“Os barrulhos, zum da bola voando na grama, o risco no ar mostrando que ele está 
correndo”. (aluno A). 
 
“O dóim, e as estrelinhas na cabeça, porque a bola caiu primeiro na cabeça do guarda 
e depois fez um caroço e está doendo”. (aluno L) 

 
 

Os alunos iam fazendo o levantamento dos sinais gráficos e ao mesmo tempo 

explicavam o significado de alguns deles. Nessa atividade foi preciso que os 

ajudássemos, pois encontraram dificuldades de interpretar o significado. Então 

explicamos que o autor se utilizada desses sinais, que são chamados de sons 

onomatopaicos – onomatopeia- com a intenção de causar um efeito sonoro para a 

situação, pois não basta apenas dizer que a bola caiu na cabeça, o texto fica mais 



 

 

interessante quando se demonstra o som causado pela bola batendo na cabeça, isso 

muitas vezes é o responsável pela graça, riso no texto. 

Na 5ª etapa – 4 aulas –, os alunos iniciaram o processo de produção de uma 

história em quadrinhos. Primeiro, eles foram levados a criar um personagem. Se 

utilizando da escrita descreveram o personagem em seus aspectos físicos e 

psicológicos. Inicia-se o processo da criação da história que dará vida ao personagem 

que criaram. 

 
 
“Ele é alto, narigudo, esquisito, dentuço, parece um monstro de tão feio que é”. (aluno 
L) 
 
“Ela está de vestido azul, pernas bem secas, cabelos compridos e lisos. Ela é bem séria 
e não gosta de crianças”. (aluno N) 
 
“Minha personagem é baixinha, como a Mônica e gosta de brigar com os piás. Ela tem 
um cachorrinho preto que vive mijando no seu pé, por isso ela sempre surra ele, para 
ele aprender, ser educado”. (aluno C) 
 
O meu personagem é meio ET, tem duas antenas na cabeça e mora numa espaçonave 
com seus dois amigos ETs. Eles querem tomar a Terra para eles, por isso pretendem 
destruir todos os humanos”. (aluno D) 
 
 
 

As personagens que criaram foram muito parecidas com as que já circulam pelas 

histórias em quadrinhos ou dos desenhos animados da TV, todavia não fizeram 

simplesmente uma cópia, usaram da criatividade para colocar um elemento 

diferenciador na personagem. Nesse momento, percebemos o quanto os alunos são 

criativos, basta deixá-los soltar a imaginação que eles vão longe. Alguns exemplos: 

 
                               (aluno C)                                      (aluno D) 

 



 

 

Na 6ª etapa – 4 aulas –, momento em que iniciaram a composição da imagem 

visual do personagem descrito. Salientamos aos alunos que eles não precisavam ser 

desenhistas e fazerem desenhos e textos perfeitos, pois para os cartunistas a base de 

qualquer produção é a ideia. E, portanto, o grande desafio é passá-la para o desenho, 

distribuindo a informação pelo espaço disponível. As imagens são as criadas e 

descritas pelos alunos “C” e “D”.  

 

   
                                           Kizzi   (aluno C)                 Lili  (aluno D) 

 

Em seguida, a história foi distribuída em quadrinhos, momento em que 

precisaram criar outros elementos, com cenário e cenas que possam dar a sequência 

da história em cada balão. 

  
                  (aluno F)                        (aluno F)                                    (aluno  

 

Na 7ª etapa – 4 aulas –, Reescrita dos textos, deixando-os mais adequados nos 

balões. Cada aluno foi orientado em como poderia reescrever o seu texto. Os trechos 

de fala a seguir servem para ilustrar as orientações feitas pela professora durante a 

intervenção no trabalho com a escrita e reescrita dos textos dos alunos.  

 
“Professora, tô fazendo como se ele tivesse dirigindo uma espassonave?” (aluno I).  
 
“Eu vou faze ele perto de um barco contando pra os pescadores que ele pegou um 
pexe bem grandão”. (aluno J) 
 



 

 

“O meu tá na rosa, carpindo e viu uma copra e matou ela”. (aluno F) 
 
 

Percebemos que nesses textos os casos mais graves estão na escrita correta 

das palavras: espaçonave, peixe, cobra e na forma correta da colocação verbal: estou, 

fazer, está. Mostramos que eles precisavam trabalhar com a norma culta da língua e, 

por isso, o uso do dicionário poderia ajudá-los a ver como era a forma correta de escrita 

daquela palavra. Quanto aos verbos foi necessário ir para o quadro negro e explicar a 

concordância verbal. 

Na 8ª etapa – 4 aulas –, momento de divulgação das histórias produzidas. Nessa 

etapa foi feito uma exposição no corredor da escola para que os pais, os alunos, 

professores e funcionários da escola conhecessem as histórias que os alunos criaram.  

Os alunos receberam muitos elogios dos alunos das outras turmas que liam as 

histórias e comentavam que ficaram legais. Eles gratificados com a boa aceitação dos 

colegas, comentavam entre si. “A minha história todo mundo leu”; “O piá da outra sala 

disse que a minha história ficou massa”; “A professora disse que eu sou bem criativo”; 

“A minha história eu fiz pensando nos negros que sofrem o preconceito, por isso eu 

coloquei ele sendo chefe e dando ordens para os brancos”. 

Pelas falas dos alunos podemos perceber o quanto essa atividade foi importante 

para levantar a auto-estima deles, pois muitas vezes se sentem desprestigiados e 

acabam não querendo escrever e quando escrevem não querem ler para a turma por 

vergonha ou medo de serem julgados.  

Para avaliar um processo de intervenção dessa natureza, e saber se os objetivos 

foram alcançados, foram observadas durante o período da intervenção, após a primeira 

etapa de atividades, se os alunos passaram a buscar espontaneamente a leitura de 

gibis e com qual frequência, bem como se eles comentavam as histórias preferidas e se 

adquiriram o hábito de emprestar um gibi e levá-los para casa.  

A avaliação das atividades foi concomitante ao desenvolvimento de cada 

exercício. Assim, o aluno teve a oportunidade de rever e refazer aquilo que não acertou. 

 
 
4 Considerações finais 
 



 

 

A intervenção pedagógica na escola revelou que as histórias em quadrinhos 

podem ser consideradas excelentes auxiliares do professor, se esse pretende incentivar 

a leitura entre a garotada, mais propriamente daqueles que estão no 6º ano do ensino 

fundamental. Esse gênero textual tem, ao longo dos anos, chamando a atenção dos 

leitores iniciantes, não só pelo texto em si, mas pelas imagens, pelas expressões faciais 

dos personagens e pelos diferentes formatos dos balões. Conhecidas pela riqueza de 

recursos gráficos as HQ têm sido grandes aliadas do professor em sala de aula, uma 

vez que trazem assuntos que fazem parte do cotidiano da piazada, contribuindo assim 

com o ensino da leitura e, principalmente, para a formação de leitores capazes de 

adentrarem nos quadrantes do texto com segurança, habilidade essa que só leitores 

maduros a têm.  

É a partir dessa compreensão de formação de leitores competentes que, neste 

artigo, buscamos discutir quão importante é uma intervenção pedagógica na escola 

cujo objetivo principal foi levar diferentes histórias em quadrinhos para a sala de aulas 

propiciar, aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, o contato direto com esse 

gênero textual tão rico em temáticas, linguagem, imagens e elementos gráficos. 

O trabalho com HQs em sala de aula possibilitou aos alunos ampliarem seus 

conhecimentos sobre as regras da língua padrão culta, a identificação de 

onomatopeias, o reconhecimento dos sinais gráficos que representam os movimentos e 

as expressões das personagens, os cenários, a diferença entre os balões e as falas 

diretas dentro deles. Consideramos que essa foi uma oportunidade ímpar aos alunos, 

pois a intervenção aliou produção de conhecimentos à diversão e entretenimento. 

Podemos dizer ainda que as produções feitas pelos alunos durante o processo 

intervencional permitiram que desenvolvessem algumas habilidades que estavam 

adormecidas dentro deles, como por exemplo, a técnica do desenho, pintura, criação de 

texto por meio de imagens. 

Enfim, a proposta de intervenção pedagógica que ora se discute, ao optar pelas 

HQs, cumpriu com o seu objetivo principal: “contribuir para a formação de leitores”. Nos 

firmamos nas estratégias de leitura defendidas por Solé (1998), como suporte teórico 

para trabalhar a leitura com os alunos do 6º ano do ensino fundamental e, a partir daí, 

despertar o gosto pela leitura nesses alunos e, assim, formar leitores competentes. 
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