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Resumo
Este texto discute uma forma de desenvolver o hábito e o gosto pela leitura em crianças em processo
de alfabetização, por meio das histórias em quadrinhos, contribuindo para a sistematização da leitura
e da escrita. As histórias em quadrinhos têm a particularidade de unir duas formas de expressão
cultural: a palavra e a imagem. Isso contempla todos os alunos - os que lêem e os que estão iniciando
- pois estes conseguem deduzir o significado da história, lendo diretamente ou observando a
imagem. Para isso discute-se o que propõem estudiosos do assunto, em correlação com as exigências
atuais de leitura e escrita da sociedade. Fundamenta-se a aprendizagem à luz de Vygotsky, que
concebe que o indivíduo aprende com a interação humana. É a escola o importante espaço de
socialização em que se aprende a sistematização da leitura e escrita, práticas que tornam o aluno
alfabetizado. Daí a necessidade de desenvolver o hábito e o gosto pela leitura, um rico meio de
adquirir informações, e a história em quadrinhos surge como possibilidade. Na seqüência há uma
discussão sobre a leitura de quadrinhos, seu surgimento, definição e características dessa tipologia
textual, estrutura e linguagem. Para a sistematização do estudo da história em quadrinhos são
apontadas algumas possibilidades de intervenção do professor, que contribuem para a aprendizagem
da leitura e escrita, por meio das histórias em quadrinhos. A curiosidade em saber o que está escrito
dentro dos balões cria o gosto pela leitura. Assim, acredita-se que as histórias em quadrinhos têm
grande importância e eficácia nos trabalhos escolares e podem ser incorporadas às aulas de
alfabetização.
Palavras-chave: alfabetização, leitura, história em quadrinhos.
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Introdução

Este texto discute uma forma de desenvolver o hábito e o gosto pela leitura em crianças
em processo de alfabetização, por meio das histórias em quadrinhos, contribuindo para a
sistematização da leitura e da escrita. As histórias em quadrinhos têm a particularidade de unir duas
formas de expressão cultural: a palavra e a imagem. Isso os torna uma fonte preciosa de inspiração
para o trabalho em classe, visto que contempla todos os alunos, pois estes conseguem deduzir o
significado da história, lendo diretamente ou observando a imagem. Mesmo os alunos que ainda não
lêem diretamente se esforçam para compreender a história observando a imagem, o que lhes traz
confiança para ler e escrever e utilizar essas práticas de linguagem em sua vida.
Em muitas salas de alfabetização há um “Cantinho de Leitura”, com um pequeno acervo
de livrinhos de literatura e algumas revistas de histórias em quadrinhos. É notável a preferência das
crianças pelas histórias em quadrinhos, talvez pelo aspecto lúdico, como as cores, as onomatopéias,
os personagens, os desenhos, as histórias engraçadas, os textos curtos e em letra maiúscula. Muitas
vezes o silêncio de alguns alunos na classe chama a atenção do professor: quando este se aproxima
dos alunos que estão com a cabeça baixa, concentrados, logo vê embaixo da carteira uma revista de
história em quadrinhos, às vezes nem é da escola, mas trazida de casa! É fato que o fascínio das
crianças pelas histórias em quadrinhos é tão irresistível que elas se arriscam a levar uma bronca pelo
simples prazer de lê-los. Então, a solução está em incorporar as histórias em quadrinhos às aulas de
alfabetização, uma forma prazerosa de contato com a leitura.
Esta pesquisa parte da hipótese de que é possível que o alfabetizando de 6-7 anos construa
significados para as histórias em quadrinhos e por meio delas desenvolva o gosto pela leitura, desde
que o contato com esse tipo de texto seja constante e dinâmico, sendo considerados os objetivos de
leitura e o conhecimento que ela construiu até o momento enquanto membro de um mundo letrado.
Num primeiro momento é feita uma discussão sobre o que propõem estudiosos do assunto,
em correlação com as exigências de leitura e escrita da sociedade num determinado momento. Para
isso discute-se a importância da leitura e da escrita para a vida humana, à luz de Vygotsky, que
concebe o indivíduo enquanto ser histórico e social e que, portanto, aprende com a interação
humana. Tanto a leitura quanto a escrita devem ser algo significativo e necessário à criança. É na
escola que se aprende a sistematização dessas práticas que tornam o aluno alfabetizado. Daí a
necessidade de desenvolver o hábito e o gosto pela leitura, um rico meio de adquirir informações.
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A leitura é decisiva para a formação escolar e social das pessoas, daí a necessidade de
estímulo à leitura. A falta de hábito de leitura tem sido indicada como uma das causas do fracasso
escolar. A leitura da palavra escrita pressupõe alfabetização, que em nossa cultura se dá no âmbito
escolar. O estímulo para a formação do gosto pela leitura é imprescindível, pois é ela que formará
um leitor “transformador” em sociedade. Devido a tudo isso a importância de propiciar ao educando
o contato com a leitura prazerosa, e a história em quadrinhos surge como possibilidade.
Na seqüência do texto há uma discussão sobre a leitura de quadrinhos, um breve histórico
do seu surgimento, a definição e as características dessa tipologia textual, sua estrutura e linguagem.
A história em quadrinhos associa imagens e textos. Antes mesmo de freqüentarem a escola as
crianças se comunicam por meio de desenhos, por isso a importância da imagem como meio de
expressão e comunicação.
Diante dos desafios de aprendizagem de leitura e escrita na alfabetização de crianças, a
necessidade de sistematizar o estudo da história em quadrinhos. Para isso são apontadas algumas
possibilidades de intervenção do professor, que podem contribuir para a aprendizagem da leitura e
escrita por meio das histórias em quadrinhos e despertar o gosto pela leitura.

A leitura na alfabetização

Atualmente a escolarização se faz extremamente necessária para a participação do
indivíduo em sociedade, que “torna-se cada vez mais complexa, exige cada vez mais a utilização de
conhecimentos e habilidades que não são adquiridos de forma espontânea e natural” (DUARTE,
1999, p. 50). Dessa forma, a alfabetização torna-se um dos elementos-chave desse processo de
transformação e/ ou reprodução social, por isso a importância de enfatizar esse período da vida
escolar, decisivo para a formação posterior, bem como desenvolver o hábito e o gosto pela leitura,
um rico meio de adquirir informações.
A alfabetização é o momento decisivo da vida escolar de uma pessoa, nela se aprende uma
habilidade primordial para os demais períodos escolares: a leitura e a escrita. Entende-se por
alfabetização a aprendizagem do uso da linguagem nas modalidades leitura e escrita e a adequação
do dialeto1 para possibilitar a comunicação. A linguagem acompanha a evolução da formação

1

Entende-se por dialeto a modalidade regional de uma língua que não tem literatura escrita; qualquer
variedade lingüística coexistente com outra e que não é considerada uma língua. P.ex.: no português do
Brasil, o dialeto caipira, o nordestino, o gaúcho etc. (HOUAISS, 2001).
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humana no conjunto da vida social e, como evolui historicamente, alcançou a posição de uma
necessidade consciente e desejada.
Assim, a linguagem é uma prática social que contribui para a humanização dos indivíduos,
importa ressaltar aqui a importância do trabalho educativo em valorizar o conhecimento social já
existente, repassado pelas gerações através da oralidade ou registrado pela linguagem escrita. Nas
palavras de Duarte:
O indivíduo humano se faz humano apropriando-se da humanidade produzida
historicamente. O individuo se humaniza reproduzindo as características
historicamente produzidas do gênero humano. Nesse sentido, reconhecer a
historicidade do ser humano significa, em se tratando do trabalho educativo,
valorizar a transmissão da experiência histórico social, valorizar a transmissão do
conhecimento socialmente existente (DUARTE, 1999, p. 93).

Tal como propõe Vygotsky (1998), o aprendizado das crianças começa muito antes delas
freqüentarem a escola. As situações de aprendizado que a criança se defronta na escola têm sempre
uma história prévia, algum contato empírico fora do contexto escolar. Aprendizado e
desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança. Tendo este
fundamento por base, Vygotsky defende que o processo de desenvolvimento progride de forma
mais lenta e atrás do processo de aprendizado. Essa diferença é chamada de zona de
desenvolvimento proximal, assim conceituada:
Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 2002,
p. 112).

O desenvolvimento real refere-se aos resultados de ciclos já completados, funções que já
amadureceram na criança e que possibilitam a resolução de problemas sem assistência de adultos. A
zona de desenvolvimento proximal define as funções que ainda estão em processo de maturação e
compreende a internalização do conceito que está começando a se desenvolver. O aprendizado
desperta vários processos internos de desenvolvimento, internalizados quando a criança interage
com pessoas em seu ambiente e que tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento
independente da criança. Duarte contribui para esse entendimento:
Vigotski mostra claramente que o que provoca o desenvolvimento da criança é o
fato desse conteúdo da aprendizagem exigir dela, criança, a utilização de
capacidades que ainda não estão formadas, que ainda estão na zona de
desenvolvimento próximo. Se a alfabetização trabalhasse apenas com aquilo que
já está formado, se ela não apresentasse à criança exigências que não podem ser
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por ela atendidas naturalmente, então essa aprendizagem se limitaria ao nível de
desenvolvimento atual. Na relação entre desenvolvimento intelectual e
aprendizagem escolar, temos a mediação do papel desempenhado pelo ensino
(DUARTE, 1999, p.97).

Vygotsky (2002) aponta falhas nos métodos de ensinar a ler e a escrever, os quais
enfatizam a forma mecânica, que requer treinamento para desenvolver uma habilidade técnica. Para
Vygotsky, a linguagem escrita é “um sistema particular de símbolos e signos cuja dominação
prenuncia um ponto crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança”. A esse respeito,
conclui então Duarte:
Cabe ao ensino escolar, portanto, a importante tarefa de transmitir à criança
conteúdos historicamente produzidos e socialmente necessários, selecionando o
que desses conteúdos encontra-se, a cada momento do processo pedagógico, na
zona de desenvolvimento próximo. Se o conteúdo escolar estiver além dela, o
ensino fracassará porque a criança é ainda incapaz de apropriar-se daquele
conhecimento e das faculdades cognitivas a ele correspondentes. Se, no outro
extremo, o conteúdo escolar se limitar a requerer da criança aquilo que já se
formou em seu desenvolvimento intelectual, então o ensino torna-se inútil,
desnecessário, pois a criança pode realizar sozinha a apropriação daquele
conteúdo e tal apropriação não produzirá nada qualitativamente novo, mas apenas
um aumento quantitativo das informações por ela dominadas (DUARTE, 1999, p.
98).

Tanto a leitura quanto a escrita devem ser algo significativo e necessário à criança, e que
precisam ser ensinadas naturalmente, respeitando a velocidade de aprendizado individual. Na
sociedade, os homens falam e escrevem para suprir suas necessidades. Assim, é fundamental
utilizar-se das experiências que estes já têm com a escrita. Estudos de cunho lingüístico insistem
“na importância de se utilizar, na escola, a linguagem escrita contextualizada, como forma de
aumentar as possibilidades de convívio das crianças com situações reais de escrita”(KRAMER,
2004, p. 69).
É na escola que se aprende a sistematização da leitura e da escrita, prática que torna o
aluno alfabetizado. Simultaneamente a essa sistematização, o aluno precisa desenvolver a fluência
nessas habilidades para compreender e produzir textos, visto que o objetivo de ler é compreender e
o de escrever é comunicar-se. Quem interpreta bem consegue evoluir seus próprios pensamentos,
enriquece seus trabalhos e contribui para o crescimento intelectual do grupo em que convive. Daí a
necessidade de desenvolver o hábito e o gosto pela leitura, um rico meio de adquirir informações,
até porque a legibilidade e a fluência na produção escrita de textos é desenvolvida através da prática
de muita leitura, compreensão do que está escrito e conhecimento de mundo.
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Ler é uma prática de natureza social, determinada pelas relações sociais do tempo e do
lugar em que se realiza, é um processo de interação entre pessoas que estabeleceram
convencionalmente o significado do código alfabético.
A falta de hábito de leitura tem sido indicada como uma das causas do fracasso escolar. A
leitura da palavra escrita pressupõe alfabetização, que em nossa cultura se dá no âmbito escolar,
onde se aprende o código de leitura e escrita alfabético. A leitura tem grande responsabilidade na
formação escolar e social das pessoas, daí a importância de estímulo à leitura: “E falar em formação
do gosto é retomar as relações entre leitura, literatura e escola do ponto de vista das possibilidades
políticas do movimento no sentido de desestabilização da dicotomia entre prazer e saber”
(MAGNANI, 1989, p. 29).
O gosto pela leitura é marcado pelas condições sociais e culturais de acesso à leitura e
escrita. O estímulo para a formação do gosto pela leitura é imprescindível, mais que isso, a leitura
crítica é que formará um leitor “transformador” em sociedade. Assim, para Magnani (p. 43):
“enquanto se oferecem textos e “estratégias” de leitura para despertar o gosto de ler, o aluno já está
lendo e aprendendo do que lê talvez aquilo em que não tenhamos oportunidade de interferir mais
tarde”. A democracia, que é o sistema político atual, assinala a possibilidade de convivência com
diferentes convicções, daí a importância de formar um leitor crítico, capaz de defender ou
questionar seus direitos e deveres perante a sociedade.
Ao refletir sobre a vontade e o prazer de ler, convém retomar aqui as palavras de Silva
(1998, p. 69), o qual afirma que “a pessoa do professor constitui o principal fator para a promoção
da leitura e, conseqüentemente, para a formação de leitores dentro da organização escolar”.
Crianças em processo de alfabetização têm grande admiração por seu professor, serve de parâmetro
para eles, por isso, de seu exemplo depende o estímulo e a formação de bons leitores. Não há como
negar a importância de o professor ser um bom leitor, compromissado com a prática de leitura, sua
e de seus alunos. Essa questão atinge a dimensão ética do trabalho docente, uma vez que o
comportamento do professor faz a diferença no processo de alfabetização dos alunos e contribui na
formação da conduta humana.
Do ponto de vista interacionista, a leitura constitui uma relação dialógica entre leitor e
texto, entre homem e mundo. Implica não só a decodificação de sinais, mas a compreensão de
linguagem enquanto fenômeno social: “a leitura é um processo de relacionar símbolos escritos a
unidades de som e é também o processo de construir uma interpretação de textos escritos”
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(SOARES, 2003, p. 68). Assim compreendida, a prática de leitura de textos faz parte de todas as
disciplinas do currículo escolar, não apenas da Língua Portuguesa e da Literatura.
A leitura é vista pelas Diretrizes Curriculares do município de Curitiba como condição
básica para a formação da cidadania:
Desde o processo de alfabetização, precisa-se desenvolver com os estudantes a
noção de que ler não é apenas identificar sons, reconhecer palavras
(decodificação) e ter domínio dos aspectos mecânicos da leitura: ritmo, fluência e
entonação. Ler implica também perceber o que está explicitado, subentendido ou
omitido em um texto e ainda processos de análise e de síntese, que levam à
compreensão da intenção do autor e ao estabelecimento de relações entre
diferentes formas expressivas e de visão de mundo. Leitores autônomos e
competentes são capazes de interagir com os textos: emitem opiniões, fazem
questionamentos, revêem suas idéias e valores prévios, ampliam suas visões de
mundo (DIRETRIZES CURRICULARES, 2006, vol. 3, p. 208-209).

O trabalho com a literatura proposto nessas Diretrizes Curriculares visa propiciar ao
estudante a possibilidade de fazer da leitura uma prática prazerosa, sem a exigência de reflexões
gramaticais2 sobre o escrito: “O viés pelo qual se trata o texto literário é outro: o de fruição, prazer,
envolvimento emocional”. A leitura literária, seja de narrativa ficcional, seja de poesia, está, por sua
natureza lúdica, vinculada ao imaginário. A leitura pelo simples prazer de ler é uma estratégia de
motivação: “A leitura em si faz nascer e permanecer o gosto e a paixão pela literatura, fonte de
prazer e de conhecimento, passaporte para uma nova dimensão de experiências sempre renovadas”
(DIRETRIZES CURRICULARES, 2006, vol. 3, p. 214).
Devido a tudo isso a importância de propiciar ao educando o contato com a leitura
prazerosa. O gênero discursivo a ser explorado na escola deve ser um texto que circula na esfera
social da criança e atende suas expectativas de leitura. De acordo com a prática social de uma
criança de 6-7 anos, período que se caracteriza pelo ato de brincar, o objetivo de leitura dessa faixa
etária consiste em se divertir.
A história em quadrinhos surge como alternativa de leitura prazerosa, pois prende a
atenção da criança por se configurar por muitos aspectos lúdicos, como as cores, as onomatopéias,
os personagens, os desenhos, as histórias engraçadas, textos curtos, etc., que por sua vez, pode
ampliar a prática social da criança de forma que ela passe a ter outros objetivos de leitura - como
informação, reflexão sobre um tema, comunicação.
2

“Um exemplo clássico seria a utilização da letra da música “Construção”, de Chico Buarque, para a
sistematização das proparoxítonas, o que reduziria a mensagem e tornaria todas as demais articulações
textuais irrelevantes, desconsiderando a especificidade musical da produção”. (DIRETRIZES
CURRICULARES, 2006, vol. 3, p. 220).
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A leitura de quadrinhos

A criança em fase de aprendizagem de leitura e escrita observa tudo o que vê pela frente:
revistas, cartazes, outdoors, livros, gibis etc. Durante este processo procura em sua mente relacionar
a “palavra”, o vocábulo com uma imagem que a ilustre. Hoje em dia diversas ferramentas podem
associar imagens e textos, sejam eles escritos ou verbais. Uma excelente ferramenta impressa é a
história em quadrinhos.
A definição para a história em quadrinhos está em seu próprio nome:
...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, 1994, p. 21)

Em suma, a história em quadrinhos é uma seqüência de ações em forma de desenhos, que
acontece no tempo, mostrando ao leitor o predomínio da narrativa, trazendo-lhe a ficção e a fantasia
como dado mais relevante e conduzindo-o a uma reflexão moral ou ética em seu desfecho.
Desde o tempo das cavernas o homem tem utilizado o desenho e outros elementos gráficos
para retratar suas aventuras. Assim, a origem das histórias em quadrinhos pode estar nos desenhos
dos homens das cavernas. A imagem gráfica utilizada nas histórias em quadrinhos sempre esteve
presente na historicidade e apresenta interesse ao ser humano nas várias etapas de vida. Por
integrarem figuras e textos, as histórias em quadrinhos auxiliam as crianças a aprender a ler e a
progredir ligeiramente na leitura. Antes mesmo de freqüentarem a escola as crianças começam a se
comunicar por meio de desenhos, ilustrando seus pais, seus irmãos e seus amigos com rabiscos que
nem sempre caracterizam bem as pessoas ou objetos retratados. Mesmo assim, tentam comunicar a
idéia do mundo onde vivem. Daí a importância da imagem como meio de expressão e comunicação.
As histórias em quadrinhos nasceram nos Estados Unidos, no fim do século XIX, com o
nome de comics, que quer dizer “cômico” ou “humorístico”. A partir daí os personagens passaram a
se comunicar e os desenhos ganharam vida (idéia de movimento). Aqui no Brasil prevalece o nome
“gibi”, termo do folclore gaúcho correspondente a “neguinho” ou “moleque”. No Brasil, supõe-se
que a revista “O Tico-Tico” tenha sido a primeira do mundo a apresentar histórias em quadrinhos
completas. Lançada em 1905, ela trazia: contos, textos informativos e curiosidades com assuntos
para crianças. Foi publicada e divulgada durante décadas e durou até 1956. (IANNONE, 1994).
A utilização de quadrinhos é positiva no processo de alfabetização devido ao fascínio das
crianças pelos personagens, desenhos, onomatopéias, cores etc. A estrutura organizacional desse
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tipo de texto desperta a atenção por ser significativa e compreensível para a criança em fase inicial
de aprendizagem de leitura e escrita, já que esta associa duas formas de representação: o desenho e
a palavra escrita.
As histórias em quadrinhos são textos narrativos que se caracterizam pela presença de
códigos não verbais, ou seja, os próprios recursos gráficos garantem a veiculação das idéias,
auxiliadas ou não pela palavra escrita. Para Batista, suas características são:
•
•
•
•

Quadrinhos apresentados em seqüência cronológica
Fala dos personagens representada em balões
Escrita (quando houver) sucinta
Utilização de recursos como:
- balões específicos para fala, cochicho, grito, sonho e pensamento
- traços para indicar movimento
- expressões faciais e corporais
- símbolos usuais
- representação gráfica para indicar sons e ruídos
- cores de fundo para cena ocorrida
- Box para a narração (pouco utilizado)
- linhas que denotam interiores e exteriores de ambiente
- personagens desenhados sempre em movimento
- outros
(BATISTA, 2000, p. 87)

Em sua estrutura usual, as histórias em quadrinhos utilizam a linguagem não verbal,
fundamental na transmissão da mensagem. Por isso, nos relembra Iannone (1994), a importância de
seus elementos específicos, como o enquadramento, a paginação ou diagramação, os personagens, o
balão, as legendas que auxiliam os recursos lingüísticos (discurso direto, onomatopéia, expressões
populares), a imagem (gestos e expressões faciais) e dos elementos paralingüísticos (prolongamento
e intensificação de sons), que auxiliam na compreensão da narrativa.
A linguagem escrita apresenta relação com a oralidade, porém restrita às convenções da
norma culta. Ela costuma aparecer nos quadrinhos, de forma sucinta, em três situações: “nos
diálogos (falas) e pensamentos dos personagens; nas legendas ou letreiros, geralmente expressando
o discurso de um narrador ou elemento exterior; e nas onomatopéias ou explosões sonoras, isto é,
vocábulos ou grafismos que traduzem os sons” (IANNONE, 1994, p. 69).
A leitura de quadrinhos proporciona prazer e entretenimento, além de constituir uma
fascinante demonstração da arte e criatividade humanas, ela cumpre propósitos e finalidades de
comunicação entre os homens que interagem em sociedade. Através delas pode-se aprender a gostar
de ler e estimular possibilidades de outras leituras, o que pressupõe um processo de aprendizagem.
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Repensando possibilidades
A iniciação à leitura dos gêneros discursivos apresenta às crianças desafios de
aprendizagem. Freqüentemente elas se deparam com situações novas e necessitam de auxílio para
entender as regras de composição do texto, e como se comportar diante delas. No entender de
Vygotsky, “o que uma criança faz hoje com a ajuda de um adulto ou de uma outra criança, ela será
capaz de fazer sozinha amanhã”. (KRAMER, 2004, p. 127). Daí a sistematização do estudo da
história em quadrinhos ser necessária.
Uma forma de sistematizar é promover a leitura coletiva de histórias em quadrinhos, em
material reproduzido para leitura coletiva ou individual, seguida da explicação do professor sobre os
elementos constitutivos desse gênero, levando os alunos a compreender as informações veiculadas
através da ilustração.
Durante a leitura coletiva da história em quadrinhos, que assegura a atenção de todas as
crianças a um mesmo texto, a intervenção do professor ocorre por meio de questionamentos,
chamando a atenção para a identificação das cores de fundo que representam o clima, a localização
dos quadrinhos que representem ambientes internos, as formas utilizadas para a representação dos
sons (barulhos e ruídos), observação dos símbolos que denotam raiva, alegria, dor, medo,
identificação das expressões faciais e corporais que representam sentimentos e movimento, etc.
Além das histórias em quadrinhos, desde o início da alfabetização há a necessidade de se
trabalhar também com outras tipologias textuais (informativos, instrucionais, epistolares, poéticos)
comparando os diferentes tipos de textos e ressaltando as características próprias de cada um.
Assim, sugere-se o trabalho com a biografia do autor, pesquisas sobre o tema, a criação dos
personagens, etc. A vivência com diversos textos ajuda os alunos a conhecer, a interagir com
diferentes tipos, possibilidades e manifestações da língua escrita.
Em outro momento pode-se propor a construção de histórias em quadrinhos, a partir de
pequenas tiras (três quadrinhos), sobre temas direcionados ou não, possibilitando a oportunidade de
criar personagens e enredos próprios. Para isso, os alunos podem desenhar duas ou mais
personagens numa folha, escrever as características de cada uma, e inventar uma história em
quadrinhos, que será lida pelos colegas. A produção de texto também pode partir de desenhos já
criados com balões em branco, nos quais os alunos escrevem a história.
Cabe ao professor orientar para que o texto produzido contemple aspectos básicos, como:
a) existência de um fundo para representar o local onde as cenas se passam, com cores adequadas;
b) uso de recursos gráficos para representar movimentos e sons; c) caracterização das expressões
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dos personagens de acordo com suas ações e sentimentos; d) utilização adequada de balões; e)
organização e seqüência adequada dos quadrinhos.
A produção de textos, tanto individual como coletiva, é constante e indispensável, pois
nesta fase da alfabetização o aluno só aprende a escrever com a prática, com o auxílio e a
intervenção do professor. Por isso, a necessidade de levar em consideração aspectos como a
diversidade de leituras, que é a fonte de informações, produção de textos orais, motivação e clareza
no repasse aos alunos das orientações necessárias para a produção do texto. A reescrita individual e/
ou coletiva necessariamente acompanha a produção de textos dos alunos, na qual o professor
propõe sugestões e modificações para tornar a escrita adequada às normas da língua.
Diante do exposto, acredita-se que as histórias em quadrinhos têm grande importância e
eficácia nos trabalhos escolares. Por meio delas, é possível que as crianças tomem gosto pela
leitura, se divirtam com os diversos personagens, imagens e conteúdos das histórias, dando
significado a elas. Uma boa história em quadrinhos pode fazer com que a criança, mesmo em fase
inicial de alfabetização, consiga entender seu significado e aos poucos associar os verbetes aos
desenhos e a história. A curiosidade em querer se aprofundar na história e saber o que está escrito
dentro dos balões cria o gosto pela leitura.
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