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Pesquisas acadêmicas direcionadas a discussões acerca da formação de leitores literários dedicam-se, principalmente, ao Ensino

Fundamental. Acreditamos, no entanto, que os esforços para essa formação têm sido insuficientes, visto que os alunos, no Ensino Médio,

demonstram aversão à leitura ou apresentam muitas dificuldades diante dos livros. Sendo assim, esta pesquisa analisa o âmbito do Ensino

Médio e objetiva, primeiramente, desenvolver práticas de sala de aula que venham a auxiliar na formação de leitores. A ideia central é

fugir ao ensino historiográfico da literatura e proporcionar aos alunos momentos de fruição e (re)descoberta do ato de ler. Para isso,

escolhemos um gênero híbrido, que alia palavra e imagem: as histórias em quadrinhos, mais especificamente, as graphic novels.

Apostamos, portanto, na narratividade presente nessas obras como um meio de aproximação da leitura.

Objetivo Geral: Observar a frequência, nos últimos quatro anos, do gênero histórias em

quadrinhos nas listas de livros selecionados pelo PNBE, analisando, com maior

fôlego, os títulos incluídos em 2009 e em 2010.

Objetivos Específicos:

I. observar quais foram as obras do gênero HQ selecionadas pelo PNBE, para o ano de

2009 e 2010, tentando traçar tipologias paras as escolhas – adaptações de clássicos,

eventos históricos, tirinhas, produções autorais etc.

II. observar a viabilidade do uso dessas HQs em sala de aula, objetivando a expansão

do conceito de literatura para o referido gênero.

III. observar como os alunos recepcionam, no universo escolar, o gênero HQ.

IV. observar como a linguagem específica das HQs – imagem aliada à palavra – pode

auxiliar na formação de leitores.

O estudo tem dois momentos: um

momento de ênfase teórica e um

momento de ênfase prática, seguindo

duas direções: a) verificar quais

obras do gênero HQ foram escolhidas

pelo PNBE em 2009 e em 2010; b)

ministrar uma disciplina, no Colégio

de Aplicação da UFRGS, intitulada

Enriquecimento Curricular, na qual

os alunos conhecerão o gênero HQ e

realizarão diversas leituras. Os

encontros são semanais, acontecerão

de março a junho, com 9 alunos do

2º ano do Ensino Médio.

Blog criado na disciplina: 

www.aplicacomics.blogspot.com

Quanto às escolhas do PNBE, podemos perceber a frequência de adaptações dos clássicos da literatura brasileira e mundial para

HQs, bem como uma identificação do gênero com os leitores mais jovens, visto que o maior número de obras selecionadas está

direcionada ao Ensino Fundamental. A indagação acerca da funcionalidade das HQs como um meio de formação de leitores

indica bons resultados, mas observamos a necessidade de projetos de ensino. Estes implicam planejamento de atividades a longo

prazo, possibilitando ao aluno, assim, uma maior envolvimento com a leitura por meio de atividades em várias etapas, entre as

quais análise de imagens e de texto.

Introdução

MetodologiaObjetivos

O PNBE e o gênero graphic novel

Primeiro ano de inclusão das HQs: 2006, destinadas às séries finais do Ensino Fundamental.

Em um universo de 225 obras, 10 são HQ.

Em 2008, também para o Ensino Fundamental, em um universo de 100 obras, 7 são HQ.
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Primeiro ano de inclusão das HQs: 2006, destinadas às séries finais do Ensino Fundamental.

Em um universo de 225 obras, 10 são HQ.

Em 2008, também para o Ensino Fundamental, em um universo de 100 obras, 7 são HQ.
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