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Resumo

O contato com o texto literário contribui de forma significativa para a formação dos sujeitos, pois esse tipo de leitura
proporciona um modo privilegiado de inserção no mundo da escrita que, por sua vez, conduz o leitor ao domínio da
palavra a partir dela mesma (COSSON, 2006). Nessa perspectiva, apresentamos o presente trabalho, que se constitui
como um relato de experiência de leituras de textos literários em História em Quadrinhos (HQ) realizadas por alunos
do Ensino Médio de uma escola pública do agreste alagoano. A opção por um trabalho dessa natureza deve-se ao
fato de ainda vivenciarmos o que Nobile (2003) denomina de crise da leitura mas que, segundo a pesquisadora, é
possível transpor-se dessa condição se o ensino da leitura, e por conseguinte da literatura, for efetuado com critérios
os mais variados possíveis, considerando os diversos contextos nos quais os alunos estão inseridos. Assim, o objetivo
deste trabalho é refletir sobre a experiência de leituras de clássicos em HQ, buscando identificar em que medida
experiências dessa natureza contribuem para o incentivo à leitura e inserção de alunos no universo da literatura
(CALAZANS, 2004). Nas análises realizadas, constatamos que a experiência tem se mostrado exitosa e sinaliza para
uma inserção mais prazerosa, e não menos eficaz desses alunos num contexto literário que contribui para sua
formação como cidadão.

Palavras-chave: Leitura Literária. História em Quadrinhos. Formação Cidadã.

Abstract

The contact with the literary text contributes significantly to the formation of the subjects, because this type of reading
provides a privileged mode of insertion in the world of writing which, in turn, leads the reader to the domain of the word
from itself (COSSON, 2006). In this perspective, we present this work which is an experience report of literary texts in
comics created by hig h school students of a public school in the rural area of &8203;&8203;Alagoas. The choice for
such a work is due to the fact that we still living what Nobile (2003) calls the crisis of reading, but, according to the
researcher, it is possible to overcome this condition if the teaching of reading, and therefore Literature is carried out
with varied criteria considering the different contexts in which the students are inserted. Therefore, the goals of this
work is to think over about the experience of reading classic comics trying to identify to what extent experiences of this
nature contribute to the incentive to read and insert students in the universe of literature (CALAZANS, 2004). In the
analyzes carried out, we found out that the experience has been successful and signals to a more pleasant, and not
less effective, insertion of these students in a literary context that contributes to their formation as a citizen.

Keywords: Literary Reading. Comics. Citizen Training.
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Introdução

A leitura, uma das principais práticas que contribuem para a aquisição de conhecimentos, é indispensável para o bom
desenvolvimento dos sujeitos nas mais diversas dimensões, pois sua prática pode contribuir de diversas formas para
que tais dimensões sejam contempladas. Essas dimensões vão desde a aquisição de conhecimentos, quando o texto
é objeto para extração de informações, até a fruição, quando ele serve para proporcionar o prazer, a distração
(GERALDI, 2006). Nessa mesma perspectiva encontra-se a leitura literária, que segundo Cereja e Cochar (2009),
contribuem para a formação do sujeito através de sua função catártica e hedonista, quando a obra possibilita olhar
para o mundo a partir de uma perspectiva mais analítica, provocando, dessa forma, reflexão crítica e possibilitando
comunicação, interlocução, recriação.

Apesar do reconhecimento do importante papel da leitura no cotidiano dos sujeitos, tem se perpetuado críticas à
escola no que se refere à formação do leitor, tanto em relação à leitura de forma geral, quanto à leitura literária. Como
graduandas em Letras e integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência[1] (PIBIB) somos
motivadas a refletir sobre o contexto de sala de aula de língua portuguesa, sobretudo no tocante à leitura, pois
vivenciamos o desinteresse dos alunos em relação a essa prática, somado à queixa de professores que se dizem
impotentes em modificar tal realidade. Não devemos esquecer, portanto, que a escola é o espaço privilegiado para
aprendizagem, principalmente da leitura, mas

há muito tempo, apresenta, na sua história, marcas muito fortes e comprometedoras no
que se se refere à formação de leitores. Muitas dessas marcas refletem e se reproduzem
no fazer pedagógico de boa parte dos professores (WERNER, 2006, p. 1).

A situação se agrava quando se trata da leitura de obras literárias, pois o ensino de literatura também tem passado
por um estado de crise, como aponta Nobile (2003). A esse respeito, Cosson (2006) afirma que há um estreitamento
da literatura na escola, pois a forma como os professores se propõem a trabalhar a leitura literária não motiva os
alunos e, por essa razão, eles não usufruem de seus efeitos. Entretanto, pelo fato de tornar o mundo compreensível,
transformando sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas é que a
literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas (COSSON, 2006).

Na condição de professoras em formação, e consequentemente como corresponsáveis pela formação de leitores,
vislumbramos possibilidades de contribuir para minimizar o cenário da crise da leitura em sala de aula. Concordamos
com Martins (2006) quando afirma que há carência de noções teóricas sobre a utilização de leitura literária na escola e
que a escassez de práticas desse tipo de leitura é fator determinante para que o aluno conceba a literatura como
objeto artístico de difícil compreensão. Por essa razão, surge a necessidade de trabalhar as obras literárias sob novas
perspectivas e métodos que despertem o interesse pela leitura, principalmente na Educação Básica.

Um método defendido por muitos autores como facilitador dessa leitura é a utilização de Histórias em Quadrinhos,
também chamada de arte sequencial, um gênero que se caracteriza pela utilização de quadrinhos que formam uma
sequência narrativa, com leves diferenças no desenho para representar os movimentos e que pode ser apresentada
em forma de releitura de obras clássicas, contribuindo para o incentivo à leitura literária e, como consequência, para o
desenvolvimento dos educandos.

É nessa perspectiva que apresentamos esse relato de experiência, cujo objetivo é refletir sobre a experiência de
leituras de uma obra literária clássica em História em Quadrinhos (HQ), buscando identificar em que medida
experiências dessa natureza contribuem para o incentivo à leitura e para a inserção de alunos no universo da
literatura.

Metodologia

O presente relato de experiência configura-se como uma articulação entre observação e intervenção, o que Chizzotti
(2008) denomina de pesquisa-ação. Para o autor, esse tipo de pesquisa contribui de forma significativa para minimizar
problemáticas de natureza metodológica, logo é pertinente em pesquisas que utilizam a sala de aula como contexto de
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investigação. Segundo Chizzotti (2008), esse tipo de articulação é

implementada e monitorada, avaliando-se a sua execução e verificando-se os resultados
da ação para, em seguida, tomar uma decisão racional sobre uma nova modificação e
estabelecer o planejamento e a execução de uma nova ação, seguida da avaliação dos
resultados alcançados (p. 81).

Nesse sentido, a experiência com leitura de clássicos literários em quadrinhos constitui-se como uma possiblidade de
analisar o contexto da leitura em sala de aula, tanto no que tange a aspectos metodológicos quanto ao do incentivo.

O contexto da experiência foi uma escola pública estadual situada em uma cidade do agreste alagoano, em uma
turma de ensino médio. A escola é contemplada com o PIBID, o que possibilita a análise de experiências pedagógicas
que contribuíram tanto para a formação de futuros professores quanto para a permanência, com êxito, dos alunos no
contexto escolar.

Em aulas de língua portuguesa, em atividades relacionadas ao PIBIB, foram realizadas experiências com leituras da
obra O cortiço, de Aluísio Azevedo, em uma interface entre o gênero HQ e o romance propriamente dito, em prosa. À
medida que a experiência ia ocorrendo, avaliávamos os procedimentos pedagógicos da atividade para redirecionar
aqueles que não logravam êxito, no intuito de atender à proposta metodológica da ação.

As HQ´s e o estímulo à leitura

Os estudos acadêmicos voltados para o gênero HQ começaram nos anos 1970, tendo como precursor o professor e
pesquisador Antônio Luis Cagnin, que publicou o primeiro livro referente a esse conteúdo no qual analisa aspectos tais
como elementos constitutivos, contextos, possibilidades de leitura das imagens, funções dos elementos linguísticos,
entre outros. Suas pesquisas contribuíram de modo significativo para efetivar a importância do gênero nos estudos
acadêmicos bem como sua utilização sala de aula.

As contribuições das HQ´s para o ensino e aprendizagem são bastante significativas, pois o item de intersecção, as
imagens, os traços, chamam a atenção para a completude que a quadrinização comporta. Além disso, pode ser um
forte instrumento para instigar a leitura dos alunos, constituindo-se como suporte para o trabalho com a leitura em sala
de aula. Por essa razão, Calazans (2004) defende a utilização da HQ, tanto na sala de aula como fora dela. Segundo
o autor, esse gênero faz com que o leitor queira continuar com a leitura, principalmente pela atmosfera que ele
envolve; as HQ são didáticas, imagéticas, divertidas e chamam atenção do leitor, despertando o interesse para esse
tipo de gênero. Ainda segundo o autor, os quadrinhos contribuem para despertar a imaginação dos alunos, estimulam
a leitura, uma vez que desperta a vontade de continuar a leitura a fim de descobrir o desfecho da narrativa. Além
disso, desperta o senso crítico.

Nesse sentido, o trabalho com o gênero HQ em sala de aula pode se tornar uma experiência eficaz para despertar o
gosto pela leitura, pois ao proporcionar interfaces com outros gêneros, o aluno pode usufruir dessa prática em
benefício do desenvolvimento daquelas dimensões apontadas por Geraldi (2006). É o que afirma Calazans (2004),
que as histórias podem servir de recursos didáticos e que podem ser trabalhadas em qualquer área do currículo, pois
permite ao professor abordar as mais diversas temáticas, desde literatura, como cordéis e narrativas, por exemplo. Em
sua obra Histórias em quadrinhos na escola, Calazans (2004) afirma que as quadrinizações são expressões culturais,
pois elas conseguem unir artes plásticas e literatura; afirma também que aquelas cuja produção, roteiro e desenho
tiverem uma pesquisa detalhada e séria podem ser até mais úteis que um filme ou documentário. Dessa forma, um
trabalho dessa natureza pode suscitar novas aprendizagens advindas do ato de ler, sendo, portanto, necessário que
experiências dessa natureza façam parte da realidade das vivências do aluno em sala de aula.

A experiência com HQ
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A experiência aqui relatada teve como base a obra O cortiço, de Aluísio Azevedo, apresentada e lida pelos alunos em
forma de HQ e no modo clássico; o romance propriamente dito. O trabalho foi iniciado com um momento de
sensibilização, no qual também foram coletadas informações sobre as experiências de leitura dos alunos. Numa roda
de conversa foram feitas indagações sobre que tipo de leitura os alunos liam. Não nos causou estranhamento o fato
de quase a totalidade do quantitativo dos alunos afirmar não serem leitores. Essa foi uma das questões que nos
chamou atenção e que necessitou de uma primeira intervenção nesse processo. O que esses alunos entendiam sobre
leitura Será que realmente eles não são leitores Assim, foram feitas essas indagações e grande parte deles afirmou
que a leitura estava relacionada a clássicos, jornais, revistas, livros. Nesse momento, interviemos apresentando um
conceito mais amplo de leitura, utilizando como parâmetro a definição de Geraldi (2006). Assim, fomos apresentando
e os conscientizando de que eles liam o tempo todo, principalmente em redes sociais das quais são usuários
assíduos. Finalizamos esse momento com uma noção de leitura mais ampla e que leitura está presente no cotidiano
dos alunos, principalmente porque estamos inseridos numa sociedade grafocêntrica, como afirma Soares (1998). A
esse respeito, devemos que

no contexto de um projeto de educação democrática vem à frente a habilidade de leitura,
essencial para quem quer ou precisa ler jornais, assinar contrato de trabalho, procurar
emprego através de anúncios, solicitar documentos na polícia, enfim, para todos aqueles
que participam, mesmo que à revelia, dos circuitos da sociedade moderna, que faz da
escrita seu código oficial (LAJOLO, 1999, p. 105).

Dando continuidade à experiência, e considerando essa asserção de Lajolo (1999), fomos apresentando a
necessidade de os alunos terem contato com outros tipos de leitura, argumentando que, para que os benefícios
oriundos da leitura fossem atingidos, é necessário o contato com diversos gêneros e nesse contexto, o literário.
Silveira (2005), ao defender a leitura literária no contexto escolar, afirma que

a leitura escolar deve contemplar o aspecto formativo do educando, estimulando-lhe a
sensibilidade estética, a emoção, o sentimento [...] O texto literário tem muito a contribuir
para o aprimoramento pessoal, para o autoconhecimento, sem falar do constante
desvelamento do mundo e da grande possibilidade que a leitura de determinada obra
oferece para o descortínio de novos horizontes para o homem, no sentido da formação e
do refinamento da personalidade (p. 16).

Assim, após o momento de sensibilização, procedemos à atividade fim, a leitura da obra escolhida. Apresentamos a
obra clássica aos alunos para identificarmos suas impressões. O primeiro aspecto abordado pelos alunos foi a
extensão da obra, bem como sua linguagem, que se distanciava daquela com a qual estão habituados. Essa foi outra
questão relevante para uma discussão e conscientização; é necessário o sujeito conviver com todos os níveis de
linguagem, uma vez que todos são válidos e alguns mais requeridos em determinados contextos. Para a maioria dos
alunos, a leitura do clássico original tornar-se-ia enfadonha, cansativa, portanto, não atrativa. Assim, não foi exitosa,
naquele momento, a leitura do clássico, pois muitos não concluíram ou alegaram não ter compreendido a história.
Dessa forma, percebemos que o ato de ler está ligado a diversos fatores, mas que é necessário o professor criar
estratégias para a reversão de uma realidade ainda muito aquém daquela esperada pela escola nesse sentido. É
necessário, assim, considerar o contexto no qual os alunos estão inseridos, sua compreensão de mundo, bem como
rever a metodologia utilizada quando se trata de leitura.

A partir dessa constatação, e atendendo ao propósito da atividade, apresentamos a obra adaptada em HQ.
Ratificando as proposições de Calazans (2004), os alunos demonstraram-se bastante interessados, principalmente
quanto aos aspectos inerentes ao gênero, como a forma de apresentação, as ilustrações, a disposição do texto. Isso
os levou a querer continuar com a leitura, pois foram instigados à curiosidade de saber ocorreria com os personagens.
Nesse aspecto a leitura da obra se deu por completo e pudemos dialogar sobre diversas questões que a leitura da
obra fez emergir. Entretanto, em alguns momentos da leitura, alguns alunos externaram a necessidade e consultar a
obra clássica, uma vez que a HQ lida, por ser mais condensada, não contemplava todas as informações da obra.
Assim, algumas particularidades de alguns personagens, do contexto, foram consultadas na obra original. A partir
disso, pudemos perceber que o trabalho com a HQ possibilitou uma interface entre textos de diferentes gêneros, ação
recomendada para que o sujeito possa, de fato, usufruir dos benefícios da leitura, uma vez que ela tem sido
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considerada “como um meio de aproximação entre os indivíduos e a produção cultural, podendo significar a
possibilidade concreta de acesso ao conhecimento e agudizarão do poder por parte do público leitor” (ZILBERMAN;
SILVA, 1998, p. 12-13).

Em mais outra roda de conversa, a qual se constituiu também como um momento de avaliação, o depoimento dos
alunos reafirmou o que tem postulado Cosson (2006), por exemplo, acerca do abandono do texto literário pela escola
e também a necessidade de resgatar a inserção dessa prática em benefício do crescimento intelectual dos alunos.
Muitos deles afirmaram não terem tido a oportunidade de ler textos dos mais variados gêneros na sala de aula, o que
tem se constituído como uma espécie de “círculo vicioso” no qual professores se queixam que os alunos não gostam
de ler e esses alegam não terem a oportunidade de ler e quando as têm, os textos não são atrativos. Nesse sentido,
uma proposta dessa natureza se apresenta bastante eficaz para esse resgate, pois de nada adianta introduzir a leitura
dos cânones literários sem um trabalho de sensibilização e conscientização.

Com essa atividade, percebemos que a utilização da História em Quadrinhos substituiu a leitura original do clássico,
mas possibilitou o interesse e a ampliação de possibilidades de outras leituras, o que pode minimizar a crise pela qual
passa a escola em relação ao ato de ler.

Considerações finais

O presente relato foi motivado a partir de reflexões acerca da leitura em sala de aula, em diversos aspectos, tais como
o estímulo e os seus efeitos na formação do sujeito. Nesse sentido, consideramos que a proficiência em leitura está
diretamente ligada tanto à qualidade de vida quanto à condição de cidadania das pessoas. Por essa razão, deve ser
compromisso da escola fomentar ações tanto políticas quanto pedagógicas para que a prática da leitura seja uma
constante e que contribua para que a crise na leitura seja, ao menos, minimizada. A experiência nos mostra que, em
relação à leitura, a reflexão sobre a prática, bem como o seu redirecionamento a partir da consideração do contexto de
aprendizagem e dos alunos, pode ser uma forma eficaz para que o aluno, enquanto sujeito em formação, possa
usufruir dos benéficos da leitura em prol do seu crescimento. Por essa razão, concordamos com Lima (2010) que,
num estudo sobre o papel do professor no desenvolvimento da leitura em sala de aula afirma que:

• Se o contexto social do sujeito não proporciona vivências em leitura, a escola pode assim o fazer;
• O processo de avaliação das situações de sala de aula possibilita um redimensionamento dos procedimentos

metodológicos para promover o desenvolvimento da leitura.
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