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APRESENTAÇÃO

Esta publicação “IF COMICS: Quadrinhos 
para divulgar a ciência” é resultado prático das 
atividades desenvolvidas com estudantes do Ensino Médio 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso (IFMT), Campus Confresa, subsidiada pelo 
Projeto de Pesquisa Confecção de Histórias em Quadrinhos 
como meio de divulgação científica, aprovado no Edital Nº 
016/2016 do IFMT Campus Confresa. 

O edital foi específico para desenvolver ações de 
Iniciação Científica (IC) com estudantes do Ensino Médio, 
sendo que alguns deles foram contemplados com bolsas PIBIC-
EM viabilizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Os recursos financeiros 
da taxa de bancada subsidiada pelo Campus, viabilizaram 
a publicação dos resultados desse projeto na forma de livro 
eletrônico (e-book). 

O objetivo deste projeto foi demonstrar que as 
histórias em quadrinhos contribuem para a divulgação 
do conhecimento científico. Esta obra traduz o sucesso do 
desenvolvimento da proposta, mostrando de maneira simples 
e objetiva a importância de reconhecer a capacidade de cada 
ser humano na sua constituição social e subjetiva de aprender 
algo.

No primeiro capítulo é realizada uma reflexão 
teórica sobre a importância da popularização da ciência 
para a sociedade contemporânea. Neste mesmo capítulo 
são apresentadas algumas experiências pedagógicas que 
utilizaram diferentes linguagens na divulgação científica, 
dentre elas a utilização das Histórias em Quadrinhos (HQs).

No capítulo seguinte é realizada uma reflexão sobre 
o lúdico envolvido nessa forma de divulgar a ciência. Já no 
terceiro capítulo são apresentadas as características relevantes 
sobre os gêneros textuais, com a ênfase maior sobre as HQs.
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Por fim, além do relato de como ocorreu a elaboração 
e produção de histórias em quadrinhos como meio de 
divulgação científica, são apresentadas as HQs que abordaram 
temáticas como: poluição, queimadas, lixão, doenças, higiene, 
cosméticos, alimentação, combustão, racismo, preconceito, 
entre outros.

Os leitores desta obra, terão o privilégio de terem nas 
mãos um exemplar de uma experiência bem sucedida na 
educação básica. Pois, em meio a tantos desafios no âmbito 
da leitura e da escrita, essa torna-se um guia aos que trilham 
pelos caminhos do ensinar e aprender.

Desejamos uma boa leitura!

 Célia Ferreira de Sousa
Marcelo Franco Leão
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A IMPORTÂNCIA DA 
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA POR MEIO DE 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Marcelo Franco Leão
Gislane Aparecida Moreira Maia

Introdução
Na conjuntura atual, é imprescindível que a população 

compreenda a ciência, pois somente conhecendo seus avanços 
e suas contribuições será possível valer-se desse conhecimento 
em benefício de suas vidas.  Popularizar a ciência trata-se de 
uma questão cultural e que precisa ser ampliada, pois a ciência 
não pode ficar restrita somente a academia ou, de forma sutil, 
nas carteiras escolares. 

O progresso da ciência e da tecnologia influencia 
diretamente na forma de vida das pessoas. Além disso, 
aqueles que detém esses saberes exercem grande influência no 
domínio da esfera pública (ALBAGLI, 1996). Nesse sentido, é 
de suma importância discutir no meio educacional o papel 
social das atividades de divulgação da ciência e tecnologia, 
para assim compreender a relação entre ciência, poder e 
sociedade.

Divulgar a ciência e os benefícios que ela proporciona 
é hoje considerada uma necessidade. Não é à toa que os 
países que mais se desenvolvem são aqueles que investem em 
educação e, com ousadia, fornecem condições para que se 
desenvolva pesquisas na área científica.

Outro aspecto a ser considerado é que a ciência sempre 
esteve presente em decisões sociais, cujos resultados de estudos 
científicos geralmente servem de aporte para sustentar e 



8

justificar tais decisões.   Assim, sem esses conhecimentos, 
que são no mínimo ferramentas para negociação, não é 
possível sequer ter argumentos para posicionar-se perante 
essas decisões (NASCIMENTO; ALVETTI, 2006). Dessa 
forma, é preciso que os conhecimentos científicos modernos 
e as temáticas contemporâneas sejam inseridos na educação 
escolar.

Para Rocha (2012), cada vez mais os cientistas, os 
professores – tanto da escola básica como da universidade – e 
até os jornalistas percebem a necessidade de tornar a ciência 
e a tecnologia compreendida pela sociedade. Suas descobertas 
e avanços podem ser desenvolvidos por um grupo seleto 
de especialistas, porém, os estudos tiveram a motivação de 
contribuir para a qualidade de vida das pessoas. 

Em seus estudos, Albagli (1996, p. 396) afirma que: 
“A própria sociedade amplia seu interesse e preocupação em 
melhor conhecer – e também controlar - o que se faz em 
ciência e o que dela resulta” (grifado pelo próprio autor). Em 
outras palavras, a autora chama a atenção que a sociedade tem 
interesse e considera que esse domínio científico e tecnológico 
pode contribuir para o seu desenvolvimento. Por tudo isso, é 
importante popularizar a ciência.

Nessa mesma linha de pensamento, Nascimento 
e Rezende Junior (2010), reforçam que a divulgação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos vem sendo alvo de 
pesquisas na área educacional do ensino de ciências, sendo 
tema central de diversos trabalhos científicos publicados em 
âmbito nacional e internacional. 

 Segundo os estudos de Silva (2006), as atividades de 
divulgação científica surgiram junto com a própria ciência 
moderna, ou seja, somente após a superação da concepção de 
ciência como dogmática, imutável e verdade absoluta é que 
se pensou em torná-la acessível à população. Nesse sentido, a 
divulgação supõe a tradução de uma linguagem especializada 
para uma leiga, visando a atingir um público mais amplo.
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No intuito de levar a ciência para as pessoas utilizando 
uma linguagem coloquial, mais próxima dos adolescentes 
e jovens da escola básica, surgiu o Projeto de Pesquisa 
“Confecção de histórias em quadrinhos como meio de 
divulgação científica”, que foi aprovado no Edital Nº 016/2016 
do IFMT Campus Confresa.

As ações planejadas pelo projeto supracitado visaram: 
propiciar momentos de reflexão sobre as problemáticas locais 
que envolvem ciência, tecnologia e sociedade; discutir sobre a 
importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento 
da sociedade do Araguaia-Xingu; promover autorreflexão 
das posturas assumidas frente as problemáticas ambientais; 
sensibilizar as pessoas sobre a relação indissociada entre 
ciência, tecnologia e sociedade; e divulgar os resultados 
produzidos por meio da publicação de histórias em quadrinhos 
para as escolas da região Araguaia-Xingu e adjacências.

Já que o projeto se propõe viabilizar a confecção de 
histórias em quadrinhos sobre temáticas polêmicas que 
envolvem ciência, tecnologia e sociedade, o presente texto 
tem por objetivo trazer reflexões teóricas sobre a importância 
de popularizar a ciência, bem como apresentar algumas 
experiências pedagógicas desenvolvidas com a mesma 
finalidade do projeto, afim de respaldar as ações almejadas 
na teoria existente sobre o assunto. 

Inicialmente é apresentada a conceituação de ciência 
e como se dá sua construção. Na sequência é discutida de 
que maneira que ocorre a comunicação científica, bem 
como a importância de popularizar a ciência. Por fim, são 
apresentadas algumas maneiras de divulgação científica, com 
destaque à utilização das Histórias em Quadrinhos no ensino 
de ciências.

Discursos teóricos sobre a popularização da 
ciência 

A ciência é uma construção social e também uma 
das maiores conquistas da humanidade. Assim, o ideal é 
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que todos os seres humanos sejam capazes de compreender, 
avaliar e posicionar-se diante de questões relacionadas aos 
saberes científicos, até mesmo para que saibam utilizá-los 
em situações cotidianas. Nesse sentido, a ciência precisa 
ser entendida como um produto de nossa cultura. Assim, é 
reforçada a necessidade de que ocorra a popularização da 
ciência e da tecnologia, pois somente dessa maneira é que 
poderá ocorrer o desenvolvimento social (ROCHA, 2012).

Ao conceber ciência como produto da cultura humana 
construído em determinado contexto histórico e social, o 
ensino de ciências deixa de priorizar exclusivamente o conteúdo 
em si, mas considera as relações entre um determinado 
conceito científico com as pessoas que se apropriam dele em 
meio a cultura (NASCIMENTO; ALVETTI, 2006). Assim, o 
processo e o contexto também são levados em conta e não 
apenas o conteúdo como produto final da ciência.

Embora a atividade científica ao longo dos séculos 
se profissionalizou e já está institucionalizada, ganhando 
uma certa autonomia em relação a outras atividades sociais, 
econômicas e culturais, ela se desenvolve dentro de uma 
determinada sociedade que apresenta condições específicas, 
ou seja, esta autonomia é apenas relativa (SILVA, 2006). 

Assim, a ciência deixou de ser parte do discurso de 
um pequeno grupo de privilegiados, para ser agregada ao 
discurso do cidadão comum, que lê a respeito das questões 
relacionadas ao aquecimento global, que toma conhecimento 
de fenômenos naturais. Nesse sentido, para Albagli (1996), a 
ciência é incorporada na cultura e no cotidiano das pessoas.

Comungando desse mesmo pensamento, Rocha 
(2012) acredita que de fato é preciso que a população tenha 
um conhecimento mínimo da ciência, para poder interpretá-
la criticamente ao receber informações e notícias diariamente 
pela mídia e demais veículos comunicativos. 

O autor supracitado acredita ser necessária essa 
aproximação entre sociedade, escola, ciência e comunicação. 
Assim, as pessoas estarão, de certa maneira, se preparando 
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para tomar decisões quando submetidas às novas situações 
reais como saúde, segurança, meio ambiente, entre outras, 
além de ser uma forma para avaliarem suas ações enquanto 
cidadãos. 

Segundo Bueno (2010), a comunicação científica, 
diz respeito à transferência de informações científicas, 
tecnológicas ou associadas a inovações e que se destinam aos 
especialistas em determinadas áreas do conhecimento. 

O público de interesse da comunicação científica 
mantém percepção nítida das especificidades do método 
científico e não ignora o fato de que a produção da ciência 
está respaldada num processo cumulativo, que se refina ao 
longo do tempo, pela ação daqueles que a protagonizam 
(pesquisadores /cientistas) (BUENO, 2010).

Os termos popularização da ciência ou divulgação 
científica (mais frequente na literatura), possuem o mesmo 
significado e podem ser compreendidos como a utilização 
de processos e recursos tecnológicos para favorecer a 
comunicação e informações da ciência e da tecnologia para 
o público em geral (ALBAGLI, 1996). Para a autora, essa 
divulgação requer uma tradução, uma transposição, da 
linguagem especializada da ciência para uma linguagem mais 
simples e acessível, sendo possível atingir uma maior parcela 
da sociedade.

Segundo Silva (2006), o termo divulgação científica 
pode ser entendido como a capacidade de relacionar a 
maneira com que o conhecimento científico foi produzido, 
como ele foi formulado e como tal conhecimento circula na 
sociedade contemporânea. Nesse entendimento, é preciso ir 
além de informar sobre uma descoberta, para que as pessoas 
compreendam como, em quais condições e circunstâncias, 
qual finalidade e quais consequências são causados por tal 
conhecimento. 

De acordo com Albagli (1996), a divulgação científica 
pode desempenhar diferentes papéis de acordo com os 
objetivos que a orientam.  Se o objetivo é educacional, ela servirá 
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para ampliar o conhecimento científico e a compreensão da 
sociedade sobre o processo científico e sua lógica. Quando o 
objetivo é cívico, a divulgação científica se propõe em alertar 
sobre os impactos dos avanços científicos e tecnológicos sobre 
a sociedade e discutir essas questões sociais com intuito de 
influenciar a opinião pública na tomada de decisões. Já se o 
objetivo for a mobilização popular, suas ações precisam levar 
a sociedade a participar efetivamente de escolhas e ações, a 
exemplo da formulação de políticas públicas. Assim, o intuito 
é intervir no processo decisório.

Nascimento e Rezende Junior (2010) acreditam que a 
divulgação científica se desenvolve em condições de produção 
inteiramente diferentes daquelas em que o conhecimento 
científico é produzido pelos cientistas. Dessa maneira, os 
autores sugerem que é preciso haver veículos para promover a 
divulgação científica, uma vez que as condições de produção 
e divulgação pelos cientistas ocorrem de maneira restrita.

Para Rocha (2012), a mídia em geral pode ajudar 
na aproximação entre a ciência e a tecnologia das pessoas 
e do cotidiano, ou seja, esses meios de comunicação são 
responsáveis por boa parte das informações que o público 
leigo, incluindo os estudantes da educação básica, tem acesso 
sobre ciência. Segundo o autor, basta observar algumas 
notícias veiculadas na mídia para constatar que elas abordam 
temáticas científicas atuais, de maneira a contextualizar o 
que vem sido produzido em laboratório para que o público 
em geral consiga estabelecer relações entre os domínios 
científicos e as práticas sociais. 

Nos últimos anos do século passado, Albagli 
(1996) já discutia sobre a importância de utilizar a mídia 
(particularmente o jornalismo científico), os museus e centros 
de ciência como meios propulsores de divulgação científica. 
Para a autora, utilizar esses recursos e espaços proporcionam 
um ambiente motivador e estimulante, o que contribui para a 
popularização da ciência. 

Por sua vez, os estudos de Rocha (2012) envolveram 
leituras de textos de jornais e revistas com características de 
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divulgação científica. Em seus resultados, constatou-se ser 
viável a estratégia para trabalhar em sala de aula. O autor 
afirma que o uso desses materiais de divulgação científica 
pode ainda, além de subsidiar as aulas de ciências naturais, 
fomentar a criação de espaços para discussão dentro da escola, 
a exemplo dos clubes de ciências e dos grupos de debates. 

Nascimento e Alvetti (2006), sugerem que alguns 
textos contidos nos livros didáticos e artigos de revistas ou sites 
podem favorecer a divulgação científica quando forem bem 
explorados no ensino de ciências. Contudo, os autores alertam 
que geralmente os textos com tópicos científicos são pontuais 
e apenas ilustrativos, não ocorrendo o aprofundamento desse 
estudo, por esse motivo, tem aumentado a utilização de outras 
formas de publicações de divulgação científica no ensino de 
ciências.

Ainda segundo os autores supracitados, independente 
do material didático que o professor de ciências utilize, é 
preciso que nas aulas ocorra conexão entre os conhecimentos 
atuais ou clássicos da ciência com a realidade do estudante, 
de modo que seja possível estabelecer relações entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade, pois assim poderão posicionar-se 
criticamente em diferentes situações que vivenciar em seu 
cotidiano.

Em seus estudos, Silva e Kawamura (2001), discutiram 
a utilização de textos de divulgação científica em sala de aula 
para a compreensão do discurso científico sobre a natureza 
da luz no estudo de ótica. Nessa mesma vertente, Ferreira e 
Queiróz (2012) procuraram exemplificar textos de divulgação 
científica que são empregados como recurso didático no ensino 
de ciências e suas contribuições para o desenvolvimento de 
habilidades importantes para a formação dos estudantes.

Os pesquisadores Caruso, Carvalho e Silveira (2002) 
propuseram utilizar tirinhas como proposta de ensino e 
divulgação da ciência. As tirinhas propostas versaram, 
quanto a natureza, sobre os conteúdos curriculares 
específicos, conteúdos interdisciplinares, extracurriculares, 
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de contextualização histórica das descobertas científicas, 
sobre cidadania, de ordem de grandeza, assim como sobre 
os métodos experimentais e científicos. A Figura 1 ilustra 
a tirinha que aborda uma questão ligada à formação 
humanística básica do cidadão.

Figura 1: Tirinha para refletir sobre cidadania.

Fonte: Ilustração extraída de Caruso, Carvalho e Silveira (2002, p. 8).

A mensagem expressa nessa tirinha, remete a reflexão 
de quanto os estudos da ciência contribuem para resguardar 
a vida das pessoas que respeitam as normas sociais ao mesmo 
tempo que utilizam a contribuição científica a seu favor. 

Cabe aqui ressaltar que as tirinhas são representações 
concisas de uma ideia ou conceito que utiliza textos simples 
e curtos e a linguagem da imagem. Esse gênero textual é 
bastante empregado em jornais, revistas e livros didáticos, 
cuja mensagem não é óbvia ou autoexplicativa, o que faz 
com que o leitor reflita e aprenda sobre o conceito abordado 
por meio de suas próprias deduções e conclusões (CARUSO; 
CARVALHO; SILVEIRA, 2002).

Outro gênero textual bastante utilizado para divulgar 
a ciência é a História em Quadrinhos (HQ). Esse texto 
envolve uma série de desenhos, geralmente acompanhados 
de expressões, que, de maneira articulada e sequencial, 
servem para representar uma história ou situação. Nas HQs, 
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a combinação entre textos e imagens possibilita comunicar 
mensagens de maneira divertida, o que pode favorecer a 
aproximação entre o assunto abordado e os leitores. 

Nesse sentido, Kamel e Rocque (2006) consideram que 
a utilização de HQs no ensino de ciências pode ser vista como 
recursos pedagógicos potencialmente significativos, uma vez 
que proporcionam aos estudantes momentos de reflexão e de 
compreensão de diversas situações do cotidiano, o que leva a 
construção de aprendizagens.

Para abordar questões de saúde pública no Ensino 
Fundamental, Cabello, Roque e Sousa (2010) elaboraram 
e utilizaram uma HQ sobre a hanseníase no país como 
instrumento de educação e divulgação científica para as aulas 
de ciências na educação formal. Anteriormente foi aplicado 
um questionário a fim de saber os conhecimentos prévios 
que os estudantes possuíam sobre o assunto. Após o trabalho 
com a HQ os estudantes foram entrevistados. As respostas 
indicaram ser viável a utilização de HQ para a educação 
de problemas de saúde, uma vez que levou os estudantes a 
ampliar consideravelmente a compreensão sobre o assunto. 

O recurso utilizado por Gonick e Criddle (2014) 
para divulgar os conceitos científicos de química geral foi a 
elaboração de um livro totalmente ilustrado com Histórias em 
Quadrinhos (HQ). Essa obra foi dirigida tanto para estudantes 
universitários, quanto para professores e estudantes da 
educação básica, pois a abordagem das temáticas partem da 
estaca zero e leva a compreensão dos conceitos fundamentais 
da química. A Figura 2 ilustra uma HQ sobre os fenômenos 
químicos da matéria.
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Figura 2: HQ sobre as reações químicas que 
transformam a matéria.

Fonte: Ilustração extraída de Gonick e Criddle (2014, p. 94).

Percebe-se pela ilustração, que mesmo valendo-se de 
uma linguagem coloquial, as HQs levam a um aprofundamento 
objetivo e preciso dos conceitos discutidos, tornando o estudo 
da química atrativo, muito divertido e agradável.  

A investigação de Reis (2001) analisou a utilização 
da revista em quadrinhos como recurso metodológico 
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viável para ensinar ciências nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental. Seus resultados apontaram que, por meio desse 
recurso atrativo, é possível trabalhar problemas que envolvem 
questões ambientais e sociológicas de maneira envolvente. O 
estudo mostrou ser possível ensinar ciências para crianças de 
forma criativa e crítica, sem perder desenvolvimento lúdico 
durante a ação educativa.

 Já os pesquisadores Kamel e Rocque (2006) analisaram 
3 coleções de livros didáticos de Ciências e de Língua 
Portuguesa, ambas para o Ensino Fundamental, com o intuito 
de verificar a forma com que são utilizadas as tirinhas e as 
histórias em quadrinhos (HQ) para introduzir ou estimular 
aprofundamento teórico de conceitos curriculares dessas 
disciplinas. Os resultados revelaram que o gênero textual 
mais utilizado nos livros de Ciências são as tirinhas, em 
uma proporção de 11/5 comparada com as HQ, já em Língua 
Portuguesa são mais utilizadas as HQ, na proporção 5/18. 
A investigação ainda possibilitou constatar que estratégias e 
procedimentos de ensino simples e ingênuos como as tirinhas 
e as HQ podem muito bem favorecer a compreensão de 
conceitos curriculares pelos estudantes devido a linguagem 
próxima da realidade que utilizam.

Segundo os estudos de Rocha (2012), utilizar a 
divulgação científica, por meio das diversas maneiras, é 
muito importante para o processo educativo, contribui para 
a formação crítica dos estudantes, aumenta o vocabulário 
científico e constrói conhecimentos significativos. Na 
investigação que realizou com professores de ciências, o autor 
constatou que a utilização de textos de divulgação científica 
contribuiu para o sucesso das aulas, ou seja, para o aprendizado 
dos estudantes. Durante estes momentos, ocorreram trocas 
de ideias com o professor e com os demais estudantes sobre 
as temáticas discutidas, além da argumentação para sustentar 
seus posicionamentos, entorno de discussões atuais sobre 
questões sociais.
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Algumas considerações
As reflexões apresentadas neste texto evidenciaram 

a importância de popularizar a ciência para a sociedade 
em geral. As ações de divulgação científica utilizam uma 
abordagem que remete à relevância social, cultural e 
política da ciência para a humanidade. Essas ações ajudam 
a desconstruir o pensamento de que a ciência é pronta, 
distante e imutável, pois sem a superação desses dogmas, não 
será possível que a sociedade usufrua de seus avanços, mas 
somente fique condicionada e dependente de quem detém tais 
conhecimentos.

As experiências pedagógicas desenvolvidas com a 
mesma finalidade do projeto, reafirmam esta importância e 
ajudam a respaldar as ações de divulgação da ciência por meio 
de Histórias em Quadrinhos. Cabe aqui apontar que neste 
estudo, apenas algumas experiências foram apresentadas 
e que certamente muitas outras já foram desenvolvidas e 
auxiliaram na popularização da ciência.

Estas experiências mostram que envolver os 
estudantes na criação de HQs é uma alternativa viável, até 
mesmo porque a escola é o reflexo da sociedade e, por isso, 
campo a ser explorado. Portanto, é possível afirmar que 
a popularização da ciência é uma necessidade, pois pode 
contribuir significativamente nesse processo de alfabetização 
científica da sociedade contemporânea.  
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A UTILIZAÇÃO DAS HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS NA PERSPECTIVA DA 

LUDICIDADE

Willyãn Arruda de Araújo
Célia Ferreira de Sousa

Introdução

Atualmente observa-se a necessidade da ludicidade 
está sempre presente no cotidiano escolar não somente 
de estudantes dos anos iniciais, mas sim de qualquer nível 
de escolaridade. Visto que, as atividades lúdicas ajudam a 
vivenciar fatos e favorecer aspectos da cognição e a propiciar 
uma aprendizagem mais atrativa e significativa.

O lúdico, faz parte das atividades essenciais da vida 
humana, sendo assim, não poderia estar ausente do cotidiano 
escolar, caracterizando-se por ser espontâneo, funcional e 
satisfatório a uma aprendizagem significativa, esta, por sua 
vez, entendida por Ausubel (2003), em que o processo ocorre 
entre a composição antecipada de conteúdos estudados ou 
absorvidos anteriormente e que influenciam na maneira de 
recebimento dos conteúdos novos. 

O lúdico pode ser entendido também como 
uma linguagem significativa que abre possibilidade ao 
conhecimento de si, do outro, do mundo e da cultura social, 
fundamentando-se em um espaço seleto de aprendizagens 
expressivas. Talvez por isso, a defesa e escolha por trabalhar 
o gênero textual Histórias em Quadrinhos, como uma 
forma lúdica de abordar assuntos polêmicos que envolvem 
ciência, tecnologia e sociedade, como por exemplo: poluição, 
queimadas, lixão, doenças, higiene, cosméticos, alimentação, 
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combustão, preconceito, racismo, entre tantos outros.
Outrossim, o processo de incentivo à leitura e a escrita, 

por meio desse gênero de texto, torna-se mais atraente e menos 
doloroso do ponto de vista da exigência das habilidades de 
ler e de escrever, pois, uma atividade lúdica é uma atividade 
de entretenimento, que dá prazer e de certo modo, diverte as 
pessoas envolvidas. 

Destarte é nessa perspectiva que o presente texto se 
inscreve, com o objetivo de destacar as histórias em quadrinhos 
como recurso lúdico e facilitador do aprimoramento dos 
conhecimentos temáticos trabalhados em sala de aulas. 

Discursos teóricos e percurso trilhado 
 Ao decorrer dos milênios, a espécie humana já foi 

denominada de diversas formas, tal qual a mais popular 
é o homo sapiens. Entretanto por volta do século XVIII 
compreende-se que o ser humano não era apenas capaz de 
raciocinar. Como consequência surge a expressão homo faber, 
estando esta, referente a capacidade de fabricar utensílios, 
produzir materiais ou praticar a transformação da natureza. 

Nesse cenário o filósofo Huizinga, em 1938, escreveu 
seu livro Homo Ludens para caracterizar o “homem que 
joga”. Neste, o autor argumenta que o jogo é uma categoria 
absolutamente primária da vida, tão essencial quando o 
raciocínio (homo sapiens) e a fabricação de objetos (Homo 
faber). 

Habitando-se o lazer na intensidade do jogo, o propósito 
de aprendizagem de Huizinga (2007) foi a avaliação do jogo 
como forma específica de atividade, como forma significante, 
como função social. Mediante suas peculiaridades, o jogo 
não é susceptível de definição, contudo, conhecemos que ele 
é apto de incorporar inteiramente o jogador, é livre e propicia 
uma evasão da vida real (HUIZINGA, 2007, p. 33).

Tendo como premissas os estudos de Huizinga quanto 
a constituição de um jogo, as Histórias em Quadrinhos 
podem ser consideradas um material lúdico, pela razão de 
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proporcionar um jogo de linguagens e personagens, tendo um 
princípio linguístico particular, apresentando dessa forma ao 
leitor um período de identificação com as experiências dos 
personagens presentes na narrativa. Esses assuntos peculiares 
dos quadrinhos acarretam uma aprendizagem intercedida 
pelos sentidos, promovendo a ativação das funções 
psicológicas, tornando-as mais efetivas.

Não existem regras que normatizam como utilizar as 
histórias em quadrinhos no ensino, por isso, o exercício da 
docência requer planejamento e adequação da abordagem e 
utilização desse recurso. Tendo como ponto de análise tanto 
o nível dos estudantes, quanto a complexidade das temáticas 
a serem trabalhadas. Além do mais, incentivar o trabalho de 
leitura e de escrita tendo os quadrinhos como motivadores, 
não requer de grandes investimentos financeiros, pois, tanto 
o professor quanto a instituição escolar estão, em princípio, 
isentos da necessidade de dispor de caros aparatos eletrônicos 
para uso em sala de aula, podendo utilizar os próprios 
aparelhos celulares e computadores dos estudantes com ou 
sem acesso à internet. Nesse caso, o uso da internet se faz 
necessário apenas para baixar o aplicativo. 

Tanto o ato de ler, quanto o de escrever uma HQ, 
exige atenção e criatividade, pois todos seus elementos 
composicionais significam e contribuem bastante para a 
construção de sentidos das narrativas. E o autor deste tipo 
de texto precisa ter o domínio dessas habilidades para não 
utilizar elementos erroneamente.    

Estudos apontam que as relações cognitivas e afetivas 
a partir da ludicidade, promovem o amadurecimento 
emocional e o crescimento da inteligência da criança e do 
jovem. Os envolvidos adquirem conhecimento com mais 
facilidades a partir do momento em que estes sentem prazer 
em aprender, motivado pela afinidade da temática proposta, 
bem como pela interação com o ambiente produtivo.

Nas atividades lúdicas, o importante não é somente 
o produto final das atividades, e sim a própria ação, o 
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momento, o prazer em vivenciar encontros consigo mesmo, 
momentos de ligação com a fantasia e a realidade, momentos 
de autoconhecimento e conhecimento do outro.  

Para Fortuna (2001), em uma sala de aula ludicamente 
inspirada, predomina-se a aleatoriedade, com o imponderável; 
o professor retarda o foco à centralização e reconhece a 
magnitude de que o aluno tenha uma postura funcional 
nas situações de ensino, sendo sujeito de sua aprendizagem, 
onde a espontaneidade e a criatividade são incessantemente 
estimuladas. 

Assim, as relações cognitivas e afetivas a partir 
da ludicidade, promovem o amadurecimento   emocional, 
o desenvolvimento da inteligência e da sensibilidade 
da criança, garantindo assim que suas potencialidades e 
afetividades se harmonizem.

Pois, normalmente, quando esse assunto leitura e 
escrita é tratado estritamente nos seus aspectos formais e 
abstratos, ele se torna fastidioso e desinteressante para o 
aluno, que não entende ou não quer entender seu sentido. Mas, 
quando o aluno identifica a vicissitude que os desenhistas 
utilizam para criar efeitos de movimento e profundidade 
espacial nas histórias em quadrinhos e que aqueles e outros 
efeitos são também utilizados na arte, distinguindo os estilos 
das diversas tradições, épocas e artistas, o entendimento 
desses aspectos torna-se mais efetivo e interessante.  

De modo geral, os jogos sempre estiveram presentes 
na vida das pessoas de qualquer idade, seja como elemento 
de diversão, de competição ou como forma de aprendizagens. 
Segundo Kishimoto (1994), o jogo, considerado um tipo de 
atividade lúdica, e possui duas funções: a lúdica e a educativa. 
E devem estar em equilíbrio, pois se a função lúdica 
prevalecer, não passará de um jogo e se a função educativa for 
predominante será apenas um material didático. Os jogos se 
caracterizam por dois elementos que apresentam: o prazer e o 
esforço espontâneo, além de integrarem as várias dimensões 
do aluno, como a afetividade e o trabalho em grupo. 
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Estudos mostram que grandes pensadores da 
educação já defendia o jogo como um recurso facilitador da 
aprendizagem. Pestalozzi (que viveu entre o século XVIII 
e século XIX) afirmou que o jogo é um fator decisivo e 
enriquecedor do senso de responsabilidade e estímulo à 
cooperação da criança. Froebel (século XVII) propôs o 
jogo como mediador no processo de autoconhecimento, 
que ocorreria por meio de um exercício de exteriorização e 
interiorização da essência divina que se encontra presente 
em cada criança (ARCE, 2004). E Vygotsky (1991) discute 
o papel do brinquedo e, mais diretamente, da brincadeira 
de faz de conta no desenvolvimento da criança, pois esse 
desenvolvimento é fortemente influenciado por experiências 
concretas que elas vivenciam.

Importante destacar que na LDB – lei de diretrizes 
e Bases da educação, e também nos PCNs - parâmetros 
curriculares nacionais, tem indicação de possibilidades do 
uso dos jogos e ludicidade como recursos de aprendizagens 
escolares.

Assim sendo eles, os jogos, devem ser inseridos como 
impulsores nos trabalhos escolares. Os jogos são indicados 
como um tipo de recurso didático educativo que podem ser 
utilizados em momentos distintos, como na apresentação de 
um conteúdo, ilustração de aspectos relevantes ao conteúdo, 
como revisão ou síntese de conceitos importantes e avaliação 
de conteúdos já desenvolvidos (CUNHA, 2004).

Foi justamente essa a perspectiva utilizada por 
nossos professores, quando propuseram que elaborássemos 
HQs a partir das temáticas polêmicas abordadas no ensino 
das disciplinas de química e de língua portuguesa, tendo o 
foco tanto no aprendizado da leitura e da escrita, quanto da 
divulgação da ciência por meio das produções de HQs, tendo 
esta como uma atividade ricamente lúdica.
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Considerações Finais
 Diante do exposto nesse artigo, concluímos que a 

participação nesse projeto de pesquisa foi extremamente 
valiosa, sobretudo do ponto vista da aquisição da aprendizagem 
significativa, pois, em cada etapa do projeto o aprendizado 
fluía significativamente, desde a revisão de literaturas voltadas 
a temática – Histórias em Quadrinhos como ludicidade no 
ensino e aprendizagem de leitura e escrita para divulgação da 
ciência; o estudo de programas específicos para produção de 
HQs; a escolha de temáticas com abordagem de problemas 
sociais; bem como as produções de HQs.

 Cada etapa possibilitou momentos de trocas e 
aprendizado coletivamente. O próprio processo de fazer e 
refazer as HQs, possibilitou a aprendermos. Apendermos que, 
a escrita precisa ser lapidada, seja em qual for o gênero de 
texto a ser adotado, precisa da escola das palavras certas, e 
nesse caso específico, não somente das palavras certas, como 
também dos recursos iconográficos certos. Do contrário, 
na interpretação do leitor pode haver controvérsias, ou até 
mesmo significações outras.   

Entre uma leitura e outra, percebemos que a definição 
de lúdico está além do que se pode transcrever fisicamente, 
definir lúdico assemelha-se a definição de vida, estando esta, 
em constante mudança conforme o prazer que proporciona a 
cada indivíduo envolvido. 

Contudo, percebe-se também a importância desse 
gênero de texto na formação acadêmica de estudantes em 
geral, sendo incessantemente estimuladas à criatividade, 
fazendo-as sentir prazer em produzir e criar seus textos.
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: 
UM CAMINHO PARA 
O LETRAMENTO DOS 

ESTUDANTES NA 
CONTEMPORANEIDADE

Gislane Aparecida Moreira Maia
Marcelo Franco Leão

Introdução
A formação do sujeito contemporâneo é desafiadora, 

há décadas se faz uma reflexão em torno do assunto, a 
tecnologia influencia na formação do sujeito contemporâneo, 
a rapidez nas pesquisas e sua facilidade tem atraído o sujeito 
e no processo Ensino Aprendizagem a leitura e a escrita fora 
dessa perspectiva tem deixado de ser importante. 

O desafio do ensino em motivar, em atrair a atenção 
dos estudantes, tem sido foco nas reuniões de formação de 
professores, de conselhos de classe bem como em reuniões 
de pais e mestres. A internet atinge cada vez mais o sistema 
educacional e a escola, enquanto instituição social é convocada 
em caráter emergencial a atender de modo satisfatório as 
exigências da modernidade. 

De acordo com Holanda (2002, p. 455) letrar é um 
verbo transitivo direto que significa “tornar o aluno capaz, ou 
dar-lhe condições para que se torne capaz de fazer uso social e 
cultural da leitura e da escrita no seu dia-a-dia”. Com o vimos, a 
ação de letrar exige que os estudantes tenham conhecimentos 
literários e condições de examinar e estudar um texto ou uma 
situação enunciativa com atenção e minúcias.
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Nessa mesma perspectiva, Soares (2006) afirma que 
o letramento é uma prática social e por isso, um indivíduo 
letrado além de saber ler e escrever usa socialmente a leitura 
e a escrita.

Um dos caminhos para o letramento é buscar o 
entendimento da importância das diferentes linguagens e 
suas contribuições frente ao despertar em busca da formação 
desse sujeito. Apesar dos avanços no campo da Educação e em 
outras ciências, as linguagens ainda são tratadas em sala de 
aula como campos fechados e estanques como se fosse possível 
fragmentá-las em ramos específicos do conhecimento. 

Nas palavras de Lajolo,

neste fim de século, vivemos todos, do Polo 
Norte ao Polo Sul da Terra, um processo apa-
rentemente irreversível de globalização, cifrado 
nas mais diferentes linguagens. A escola precisa 
ter a capacidade de interagir com todas elas, fa-
zendo-se palco do grande diálogo de linguagem 
e de códigos que, porque existem na sociedade, 
precisam estar presentes na escola [...] (LAJO-
LO, 1996, p. 5). 

Nesse sentido, se faz necessário entender que as 
diferentes linguagens não podem ser fechadas em uma 
mesma disciplina; as Literaturas, as formas narrativas, 
as artes, a música etc., devem estar associadas às mais 
diferentes disciplinas escolares como meio de construir maior 
autonomia do aluno frente aos conteúdos de ensino de sua 
matriz curricular.

O processo de letramento ocorre na interação com 
o meio em que o sujeito está inserido. É muito importante 
que o aluno compreenda o que envolve o letramento, esteja 
consciente de que através da leitura e da produção de textos 
ampliará o conhecimento, preparando-se para a vida. E ainda, 
perceba que ao usar uma rede social está exercitando seu lado 
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cidadão. E que, através do letramento é possível o indivíduo 
fazer mudanças, alterando o seu meio e de outrem. 

É nesse contexto, que apresentamos esse ensaio teórico: 
“História em quadrinhos: um caminho para o letramento dos 
estudantes na contemporaneidade”. A escolha do gênero em 
estudo, baseia-se na afirmação Vygostkyana, ao enfatizar que 
a escrita tem início com os gestos, é o signo visual inicial que 
contém a futura escrita da criança, “[...] os gestos são a escrita 
no ar, e os signos escritos são, frequentemente, simples gestos 
que formam fixados [...]” (VYGOSTKY, 1988, p. 142). 

Observamos que o gênero textual HQs chama a 
atenção não somente de crianças, mas também de adultos 
que podem ser facilmente motivados e inspirados através dos 
desenhos e formas e demais interfaces. 

Nas palavras de Andrade e Alexandre (2008, p. 96 e 97),

ler HQs, além de ser uma atividade que pode 
ser desenvolvida, observando-se todas as estra-
tégias de leituras, é também, levar os leitores a 
momentos que antecedem a própria leitura do 
desenho das “letras”, pois a estrutura desse gê-
nero é híbrida e possibilita leituras múltiplas. 
Nele, podemos ler texto, imagens, ícones, ba-
lões, quadros, todas essas categorias que são 
responsáveis pela própria estrutura das HQs. 
Todas essas partes não só podem, como devem 
ser lidas, pois elas encerram sentidos impor-
tantes para que a narrativa figurativa possa ser 
compreendida na sua totalidade. 

 

Assim, antes de percorrer essa via e abordar o gênero 
HQs, faz-se necessário entender o que é um gênero textual e 
qual sua função social específica. Nesse sentido, o presente 
texto tem como objetivo discutir sobre os gêneros textuais, 
em especial o das HQs, e suas contribuições para o letramento 
dos estudantes.
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Gêneros textuais X tipos textuais
Ao estudar os tipos de textos e gêneros textuais, 

deparamos com uma infinidade de gêneros, pertencentes 
a um número finito de tipos. Os tipos textuais são 
modelos abrangentes e fixos que definem e distinguem 
a estrutura e os aspectos linguísticos de uma narração, 
descrição, argumentação, injunção e informação/instrução 
(SARMENTO, 2006). Esses aspectos gerais concretizam-se 
em situações cotidianas de comunicação nos gêneros textuais, 
textos flexíveis e adaptáveis que apresentam uma intenção 
comunicativa bem definida e uma função social específica, 
adequando-se ao uso que se faz deles.

Na visão de Bakhtin (2000), a linguagem perpassa 
a vida social e exerce um papel central na formação social 
e política e nos sistemas ideológicos. A ideologia reflete das 
estruturas sociais e entre linguagem e sociedade existem 
relações dinâmicas e complexas que se materializam nos 
gêneros do discurso.

Bakhtin dá início a seu estudo sobre os gêneros de 
discurso ressaltando que todas as atividades humanas estão 
relacionadas à utilização da língua e que, portanto, não é 
de admirar que tenhamos tanta diversidade nesse uso e 
uma consequente variedade de gêneros que se afiguram 
incalculáveis. Também observa que toda essa atividade se 
concretiza “[...] em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
outra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 2000, p. 279).

Com base no exposto, nos propomos a discutir 
como a prática da leitura está presente em nossa vida desde 
o momento em que começamos a “compreender” o mundo 
a nossa volta. No almejo ardente de decifrar e interpretar 
o sentido das coisas que nos cercam, de perceber o mundo 
sob diversas perspectivas, de relacionar a realidade ficcional 
com a que vivemos, no contato com um livro ou através 
dos mais diversos gêneros textuais, verbais ou não verbais, 
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multimodais ou multissemióticos, estamos de certa forma, 
lendo. Participamos de uma sociedade letrada em que o 
escrito se faz presente em nosso cotidiano, em nossas práticas 
sociais.

Apresentamos o gênero textual visando oportunizar 
ao aluno o prumo para o letramento. O gênero em estudo 
foi escolhido, por ser de fácil compreensão e aceitação pelos 
alunos. Além do mais, atrai atenção destes pelas imagens, e 
em geral, apresenta uma sequência de fatos bem humorados. 

Segundo Guimarães, a HQ é uma forma de expressão 
artística em que há o predomínio do estímulo visual, ou seja, 
engloba formas de expressão em que o espectador para apreciá-
las utiliza principalmente o sentido da visão (GUIMARÃES, 
[s.d.], p. 6). 

As HQs trazem contribuições para o desenvolvimento 
da proposta deste presente trabalho, tendo como objetivo o 
ensino/aprendizagem das disciplinas: Língua Portuguesa e 
Química.

Conceito de História em quadrinhos (HQs)
Para Mendonça (2005), a HQ é caracterizada como 

um gênero icônico ou icônico verbal narrativo cuja progressão 
temporal se organiza quadro a quadro, apresentando como 
elementos típicos: desenhos, quadros e balões e/ou legendas, 
onde é inserido o texto verbal. Ainda segundo o autor, trata-
se de um gênero textual do tipo narrativo, que possui todos 
elementos da narrativa e expressa a linguagem verbal ou não 
verbal e apresenta um enredo rápido, empregando somente 
imagem ou associando palavra e imagem.

A HQ envolve várias técnicas narrativas por meio 
de dois canais: imagem e texto escrito (SARGENTO, 2006). 
Para compreender a mensagem, o leitor precisa relacionar os 
elementos de imagem (icônicos) com os de texto (linguísticos). 
Apresenta o discurso direto; no entanto, não é transcrito 
em forma do diálogo usado nos contos e outros. As falas 
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são indicadas, por meio de balões, estabelecendo-se uma 
comunicação mais imediata entre os personagens e o leitor, já 
que o texto é incorporado à imagem.

Estruturas da História em Quadrinhos
Para compreender as HQs em sua totalidade, 

precisamos ler não só seu texto, mas suas imagens, ícones, 
balões, quadros, recursos visuais, enfim todos esses elementos 
que fazem parte da estrutura que, em conjunto, dão sentido à 
narrativa. Uma vez que o modo narrativo das HQs é composto 
por dois códigos que atuam inter-relacionamento: o visual e 
o verbal. 

Também, utiliza elementos comunicacionais 
específicos que identificam a linguagem. Alguns dos 
elementos constitutivos das HQs mais utilizados são: quadro, 
calha, balões, recordatórios, desenhos, vinhetas, linhas 
cinéticas, onomatopeias, entre outros. A seguir apresentamos 
esses elementos tendo por base as informações e imagens 
contidas nos sites Fazendo Educação, Salto para o Futuro, 
Monitorando Pueri e Sapos Voadores Quadrinhos.

Quadro e Calha
O quadro, também conhecido como requadro, é o 

elemento que determina as margens das vinhetas. Pode ser 
composto por uma moldura, uma linha de marcação ou uma 
borda. Sua principal função é distinguir os diferentes momentos 
da ação representados na História em Quadrinhos, logo, 
também agrega a representação do tempo. A representação do 
requadro pode ser visualizada na Figura 1.
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Figura 1: Quadro ou requadro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Em algumas HQs, essas linhas do requadro podem 
ganhar formatos diferentes, chegam a ser circulares, trêmulas, 
entre outras. Existem casos, inclusive, nos quais as linhas não 
são utilizadas efetivamente. Nessa situação o autor deixa ao 
leitor a tarefa de imaginá-las. Porém, utilizar um formato 
mais anguloso, ajuda na narrativa visual e deixa a leitura mais 
dinâmica. 

A calha, por sua vez, é o vão existente entre um 
quadrinho e outro. Ela pode ajudar a delimitar o tempo: mais 
larga, indica mais tempo entre um quadro e outro; se é mais 
curta indica uma ação mais rápida e contínua.

Balões e recordatórios
Os balões são recursos gráficos que indicam em 

que circunstâncias as personagens efetuam suas falas (num 
diálogo, com raiva, à distância, com agressividade, com 
paixão, entre outros). Esses recursos gráficos (representados 
na Figura 2), servem para simbolizar o ato da fala dos 
personagens, abrigando o texto da conversa. 
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Figura 2: Tipos de balões utilizados nas HQs.

Fonte: http://solucaopedagogica.blogspot.com.br/2012/01/2-aula-da-
discilpina-generos-textuais.html
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Os balões também podem ser desenhados de forma 
diferente, acumulando funções na HQ: linhas mais quadradas 
podem significa voz eletrônica, mais rabiscadas indicam 
de grito ou voz alta, aquelas que lembram nuvenzinhas 
constituem balões de pensamento. Percebe-se que o contorno 
dos balões varia conforme a expressão que o autor quer 
atribuir ao personagem, como: os que apresentam linha 
contínua nos quais a fala é pronunciada em tom normal; linhas 
interrompidas, que indicam fala sussurrada; ziguezague que 
indicam que o personagem está falando alto ou gritando; em 
forma de nuvem (pensamento).

Já o recordatório é um painel sem rabicho, usado 
normalmente pelo narrador para tratar de algo não visível no 
quadrinho. Um exemplo de recordatório pode ser observado 
na Figura 3. 

Figura 3: Recordatório - Elemento utilizado em 
algumas HQs.

Fonte: http://www.saposvoadores.com.br/2012/06/6-elementos-basicos-
para-criar-uma-historia-em-quadrinhos.html

Em algumas histórias também é usado para apresentar 
pensamentos dos personagens (se o balão “nuvenzinha” 
representar uma quebra na harmonia da arte, por exemplo, 
como em HQs mais adultas).
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Desenho ou Vinheta
As imagens podem representar o ambiente, ações 

e personagens. De modo que estas representações gerem 
imagens eficazes para o entendimento da mensagem. Cada 
vinheta é constituída da relação dos elementos visuais com os 
elementos verbais.

Figura 4: Os desenhos são amplamente utilizados nas HQs.

Fonte: http://www.saposvoadores.com.br/2012/06/6-elementos-basicos-
para-criar-uma-historia-em-quadrinhos.html

A existência do desenho, imagem ou vinheta é 
fundamental, mas a sua qualidade estética é discutível (não 
é por que o desenho não parece uma foto que a HQ é ruim, 
vide o escritor Luís Fernando Veríssimo e sua genial tira “As 
Cobras” (Figura 4). Essa suposta qualidade do traço importa 
menos que o item a seguir, por exemplo.

Linhas Cinéticas
A linha cinética é um recurso gráfico usado em 

histórias em quadrinhos para dar a sensação de movimento 
aos personagens e objetos. São linhas que mostram a trajetória 
do movimento.
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Figura 5: As linhas cinéticas servem para 
representar o movimento dos personagens.

Fonte: https://monitorandopueri.wordpress.com/2015/08/12/historia-
em-quadrinhos-hq/ 

Ou seja, são elementos de comunicação que ajuda 
no reconhecimento visual dos objetos representados. As 
linhas podem representar elas mesmas, um objeto ou o 
contorno do objeto; pode criar um relevo ou superfície, dar 
ideia de luminosidade, além de representar ações concretas e 
movimentos.

Onomatopeias
Usada para representar os sons de objetos ou barulhos, 

fora dos balões. Quando estiverem dentro dos balões, servem 
para representar sons produzidos pelos personagens (pessoas 
ou animais). Algumas onomatopeias podem ser observadas 
na Figura 6.
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Figura 6: Exemplos de sons representados nas HQs.

Fonte: https://monitorandopueri.wordpress.com/2015/08/12/historia-
em-quadrinhos-hq/

Ou seja, dentro dos balões são recursos para indica 
o som da fala dos personagens. Porém, quando tais recursos 
estão fora dos balões é a representação de um som ambiente, 
que for importante para o desenrolar da história.

Existem outros elementos e recursos que podem 
ser utilizados nas HQs, tais como metáforas, variação de 
cores e muitos outros. Porém, os elementos que foram aqui 
representados são os mais comuns e fundamentais para se 
produzir histórias em quadrinhos.

Algumas considerações
 As reflexões proporcionadas neste texto indicam 

que as HQs são recursos amplamente utilizados e possíveis 
de serem explorados em situações de aprendizagem. Esse 
gênero textual envolve várias técnicas narrativas por meio 
de dois canais: imagem e texto escrito, conforme descrito 
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anteriormente. 
Para compreender a mensagem a que se propõe a 

HQ, o interlocutor precisa relacionar esses dois elementos, de 
maneira a articular as imagens (elementos icônicos) com os 
textos (elementos linguísticos).

De modo geral, as HQs podem ser definidas como 
uma arte sequencial, pois são desenhos em sequência que 
narram uma história. Essa arte pode ou não ter humor 
como efeito de sentido, assim como pode ser utilizada como 
maneira de divulgar a ciência devido sua linguagem atrativa 
e acessível. Logo, esse gênero textual poderá proporcionar 
informações, alertas e letramento aos interlocutores que com 
elas interagirem.  
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
PRODUZIDAS PELOS ESTUDANTES 

DO ENSINO MÉDIO PARA 
DIVULGAR A CIÊNCIA

Célia Ferreira de Sousa
Willyãn Arruda de Araújo

Introdução
Integrar tarefas de leitura e escrita de modo a relacionar 

professores das diversas disciplinas curriculares, tem sido e 
continua sendo um grande desafio em geral, sobretudo na 
educação básica técnica e tecnológica. Na tentativa de tornar 
esse processo mais eficaz, propomos o desenvolvimento 
de atividades leitoras e escritoras por meio do Projeto de 
Pesquisa Confecção de Histórias em Quadrinhos como meio 
de divulgação científica, aprovado no Edital Nº 016/2016 do 
IFMT Campus Confresa, visando além de contemplar a 
integração de disciplinas e conteúdos, torná-lo mais divertido 
e envolvente. 

A escolha desse gênero textual “Histórias em 
Quadrinhos” (HQs), também foi devido o mesmo vir há mais 
de um século, divertindo, informando e educando público em 
geral, crianças, jovens e adultos.

Diante do cenário atual, em que há textos diversos 
por toda parte e em todas as esferas comunicativas, entender 
o que se lê é uma necessidade para participar plenamente 
não só da vida escolar e científica, como também da vida 
social. Em outras palavras, enfatizamos que, o acesso tanto 
à leitura quanto à escrita precisa constituir objetivo comum 
de todas as áreas de conhecimento. Dizemos isso, porque é 
comum encontrar situações em ambientes escolares, em que a 
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concepção do ensinar a ler e escrever fica a cargo da disciplina 
de Língua Portuguesa. Fica ainda sob a responsabilidade 
dessa disciplina outras atividades, como por exemplo a edição 
de atas em reuniões no âmbito escolar. 

Não só, mas também por isso a defesa que para 
haver efetivação de práticas de leitura e de escrita é preciso 
articulação e proposição de desenvolvimento individualmente 
ou interdisciplinarmente por parte de todas as disciplinas 
do núcleo comum e, não somente da disciplina de língua 
portuguesa.  

A atividade de confecção de HQs, foi desenvolvida 
com intuito de demonstrar que este gênero de texto pode 
contribuir para a divulgação do conhecimento científico, 
bem como do conhecimento leitor e escritor dos estudantes. 
Por isso, a proposta de produzi-las a partir de conteúdos e 
temáticas polêmicas que compõem o ementário de outras 
disciplinas e áreas do conhecimento, tais como citamos: 
poluição, queimadas, lixão, doenças, higiene, cosméticos, 
alimentação, combustão, racismo, preconceito, ética, entre 
tantos outros. 

 
Situando o leitor sobre o perfil dos es-
tudantes 

As turmas escolhidas para o desenvolvimento da 
atividade de leitura, debate e produção de textos no formato 
de HQs, foram os 1º anos “A” e “B” do Ensino Médio do curso 
de agropecuária, e 3º ano do Curso Técnico em Alimentos 
do IFMT Campus Confresa –MT. Você desse estar se 
perguntando, por que essas e não outras turmas? A definição 
foi pelo fato de serem nessas turmas que ministramos aulas. 

Consideramos bastante diversificado o nível de leitura 
e de escrita dos estudantes onde alguns, apresentaram grandes 
fragilidades tanto em organizar as ideias na forma escrita 
formal da língua portuguesa, quanto em ler e compreender, 
inferir e interpretar o que se lia. Outros, liam com mais 
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desenvoltura, mas, não conseguiam sair da obviedade e 
superficialidade textual. 

Frente a essas fragilidades priorizamos por investir na 
leitura de textos mais lúdicos, por vê-los como um incentivo e 
motivação à aprendizagem leitora e escritora dos estudantes. 
Assim, visando contribuir na melhoria do letramento dos 
mesmos e consequentemente melhoria também na escrita, 
optamos pela realização de várias atividades que resultassem 
como produto final, a escrita de textos HQs, produzidos pelos 
estudantes e que, contemplassem a divulgação científica de 
temas e problemas locais.

Discursos teóricos e caminhos percorridos
Para o desenvolvimento dessa intervenção pedagógica, 

primeiramente apresentamos o projeto aprovado bem como 
seu cronograma. Depois, já em fase de desdobramento, 
selecionamos as temáticas e fizemos a divisão de grupos de 
trabalhos por duplas, de modo que cada dupla escolheria 
dois dos temas apresentados, a saber: poluição, queimadas, 
lixão, doenças, higiene, cosméticos, alimentação, combustão, 
racismo, preconceito, ética, ou outros, tendo assim que 
resultar duas HQs por dupla. 

A constituição das duplas foi com desígnio de facilitar 
o diálogo e debate sobre as temáticas, tendendo melhores 
resultados nas produções dos textos. Finalizada essa parte, 
apresentamos todo planejamento da atividade de leitura e 
produção de textos, etapa por etapa, vislumbrando no final 
do trabalho, a aquisição de uma coletânea de HQs por eles 
produzida.

Esse planejamento, é também compreendido por nós 
como sequência didática, ou seja, um conjunto de atividades 
interligadas, elaboradas de maneira a possibilitar a discussão, 
a problematização e a mediação docente no processo de 
aprendizagem e apropriação do conhecimento tanto das 
temáticas sociais, quanto do gênero de texto em si. Logo, “a 
sequência didática é um conjunto de atividades ordenadas, 
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estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que tem um princípio e um fim conhecidos 
tanto pelo professor, quanto pelo estudante” (ZABALA, 1998, 
p. 18).

Depois de realizadas todas as produções, e, após 
uma revisão ortográfica, de coerência e coesão fizemos 
algumas sugestões de melhorias nas HQs dos mesmos 
e preparamos uma socialização das produções em sala 
de aula, onde cada dupla apresentaram suas HQs aos 
demais estudantes. Mostramos a importância de usarem a 
criatividade na produção, justamente pelo fato dos elementos 
visuais contribuírem significativamente com a escrita e 
automaticamente com a compreensão da sequência narrativa.

A próxima atividade foi o conhecimento das interfaces 
de um dos programas específicos para produção de histórias 
em quadrinhos, este software gratuito chamado HagáQuê 
foi o que tínhamos para disponibilizarmos. Orientamos que 
existem vários outros softwares para a mesma finalidade e 
que podiam ficar livres para suas escolhas e produções. 

Dadas algumas dificuldades de acesso a computador, 
por não possuir em suas residências, alguns estudantes 
fizeram suas produções em folhas sulfite, situação que a nosso 
olhar, não interferiu na aquisição da aprendizagem do gênero 
específico, nem na finalidade do projeto: utilizar o texto 
como forma de alertar, conscientizar e orientar a sociedade 
sobre possíveis riscos relacionados as temáticas supracitadas. 

Depois de realizada em todas as produções, uma 
revisão ortográfica, de coerência e coesão fizemos algumas 
sugestões de melhorias nas HQs dos mesmos e preparamos 
uma socialização das produções em sala de aula, onde cada 
dupla apresentava suas HQs aos demais estudantes. Esse 
momento interativo se faz necessário por considerarmos a 
sala de aula um espaço dialógico e social, no qual se forma, 
se aprende e, consequentemente, se produz conhecimento, 
além de possibilitar a circulação de inovações científicas e 
tecnológicas.
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Concluída essas etapas de estudos, produções das 
HQs, correções e socialização das mesmas, fizemos uma 
avaliação oral e por meio de um questionário contendo quatro 
(4) perguntas cujo objetivo foi verificar como avaliavam o 
desenvolvimento do projeto, tendo assim a oportunidade 
de expor suas considerações incluindo as facilidades 
e dificuldades encontradas no percurso, bem como as 
contribuições adquiridas por intermédio do projeto. 

Para isso, selecionamos quatro HQs (Figura 1) de 
modo a contemplar algumas temáticas trabalhadas, e fizemos 
a impressão em formato de banner para facilitar a apreciação 
e avaliação do público estudantil. Embora a avaliação tenha 
sido aberta a quem tivesse interesse em apreciar e emitir 
suas considerações, apenas 33 estudantes responderam ao 
questionário, e os dados estão compilados logo a seguir. Para 
isso, selecionamos quatro HQs.

Figura 1: HQs selecionadas para avaliação do público.

Fonte: HQs elaboradas pelos estudantes (2017).

Fonte: HQs elaboradas pelos estudantes (2017).

O primeiro questionamento buscou saber se as histórias em quadrinhos podem 

contribuir para a divulgação do conhecimento científico? Os 33 participantes, responderam 

que sim. E desses, alguns justificaram dizendo que as HQs “transmitem o conhecimento de 

forma mais atrativa”; “entretêm crianças, jovens e leitores em geral”, “são legais por 

utilizarem imagens e escrita simultaneamente”.

Na segunda pergunta foi solicitado que avaliassem as HQs seguindo uma escala de 1 

(ruim) a 5 (excelente), dados que mostram o gráfico a seguir:
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Figura 2: HQs selecionadas para avaliação do público.

Fonte: HQs elaboradas pelos estudantes (2017).

Figura 3: HQs selecionadas para avaliação do público.

Fonte: HQs elaboradas pelos estudantes (2017).

Fonte: HQs elaboradas pelos estudantes (2017).

O primeiro questionamento buscou saber se as histórias em quadrinhos podem 

contribuir para a divulgação do conhecimento científico? Os 33 participantes, responderam 

que sim. E desses, alguns justificaram dizendo que as HQs “transmitem o conhecimento de 

forma mais atrativa”; “entretêm crianças, jovens e leitores em geral”, “são legais por 

utilizarem imagens e escrita simultaneamente”.

Na segunda pergunta foi solicitado que avaliassem as HQs seguindo uma escala de 1 

(ruim) a 5 (excelente), dados que mostram o gráfico a seguir:

Fonte: HQs elaboradas pelos estudantes (2017).

O primeiro questionamento buscou saber se as histórias em quadrinhos podem 

contribuir para a divulgação do conhecimento científico? Os 33 participantes, responderam 

que sim. E desses, alguns justificaram dizendo que as HQs “transmitem o conhecimento de 

forma mais atrativa”; “entretêm crianças, jovens e leitores em geral”, “são legais por 

utilizarem imagens e escrita simultaneamente”.

Na segunda pergunta foi solicitado que avaliassem as HQs seguindo uma escala de 1 

(ruim) a 5 (excelente), dados que mostram o gráfico a seguir:
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Figura 4: HQs selecionadas para avaliação do público.

Fonte: HQs elaboradas pelos estudantes (2017).

O primeiro questionamento buscou saber se as 
histórias em quadrinhos podem contribuir para a divulgação 
do conhecimento científico? Os 33 participantes, responderam 
que sim. E desses, alguns justificaram dizendo que as HQs 
“transmitem o conhecimento de forma mais atrativa”; 
“entretêm crianças, jovens e leitores em geral”, “são legais por 
utilizarem imagens e escrita simultaneamente”.

Na segunda pergunta foi solicitado que avaliassem as 
HQs seguindo uma escala de 1 (ruim) a 5 (excelente), dados 
que mostram o gráfico a seguir:

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2017).

Fonte: HQs elaboradas pelos estudantes (2017).

O primeiro questionamento buscou saber se as histórias em quadrinhos podem 

contribuir para a divulgação do conhecimento científico? Os 33 participantes, responderam 

que sim. E desses, alguns justificaram dizendo que as HQs “transmitem o conhecimento de 

forma mais atrativa”; “entretêm crianças, jovens e leitores em geral”, “são legais por 

utilizarem imagens e escrita simultaneamente”.

Na segunda pergunta foi solicitado que avaliassem as HQs seguindo uma escala de 1 

(ruim) a 5 (excelente), dados que mostram o gráfico a seguir:
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Ao terceiro questionamento, buscamos saber quais 
temáticas sugeriam que fossem discutidas para que as pessoas 
consigam relacionar os avanços científicos e tecnológicos e 
a utilização dos recursos naturais. Houve várias respostas 
repetidas, e de modo geral, contemplaram: reciclagem, novas 
tecnologias da informação e comunicação; poluição do ar, 
reaproveitamento de material orgânico e esportes.

Quanto a pergunta nº 4, que utilizando escala de 1 
(nunca) a 5 (plenamente), buscou saber como avalia as histórias 
em quadrinhos apresentadas. Alguns se limitaram a não 
responder e os que responderam, seguem os dados no gráfico:

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2017).

Conforme podemos analisar no gráfico, os dados 
mostram que prevalecem em consonância com as HQs 
apresentadas, pois servem para divulgar a ciência à sociedade; 
apresentam uma linguagem clara e acessível; visualidade 
agradável; possibilita a compreensão das temáticas abordadas; 
favorece a construção de saberes para a vida e é um recurso 
adequado tanto para o público do Ensino Fundamental, 
quanto para o Ensino Médio.

Por fim, constatamos que de modo geral, realizar esse 
projeto, proporcionou entre os estudantes aquisição de uma 
amizade mais próxima e sólida; uma noção básica e clara 
de como produzir uma HQ; noções de trabalho em grupo, 
apesar das diferenças e dificuldades; e também avanços ao 
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aprendizado por meio das leituras e debates das temáticas 
polêmicas e sociais.

Obviamente percebemos falta de comprometimento 
integral por alguns, e também a dificuldades que sentiram 
em lidar e produzirem as histórias no programa Hagáquê. No 
entanto, outros não tiveram dificuldades, nem em trabalhar 
no programa, nem em fazer os textos. Fator que nos leva a crer 
que o trabalho coletivo sem sombra de dúvidas contribui para 
a aquisição de um melhor resultado. Contudo, a intervenção 
proporcionou aprendizado significativo.

Considerações finais
Como resultados alcançados, além de calorosos 

debates em sala de aulas, sobre e a partir dos temas sociais, 
constituiu-se uma coletânea de histórias em quadrinhos 
produzidas pelos estudantes.

A maior dificuldade encontrada pelos estudantes, foi 
na mobilização do programa HagáQuê. Refletir e escrever 
sobre questões locais, foi uma boa assertiva por parte da 
proposição desse projeto, pois os estudantes protagonizaram 
suas ações frente aos problemas do cotidiano.

Teve interação entre os grupos, foi divertido, desde 
a formação das duplas de trabalho, dos debates sobre os 
temas polêmicos do cotidiano, das leituras das histórias em 
quadrinhos, até a elaboração das produções textuais.

Contudo, o projeto confecção de histórias em 
quadradinhos como meio de divulgação científica, o qual foi 
assumido o desafio de auxiliar e contribuir para a completa 
execução do mesmo, permitiu articularem os conhecimentos 
adquiridos ao decorrer da formação acadêmica, bem como 
possibilitou adquirir novos conhecimentos nos períodos de 
leitura e estudos. 

De maneira geral, podemos concluir que as atividades 
desenvolvidas proporcionaram contribuições significativas 
para formação pessoal, para uma construção moral e ética, 
aprendendo a desenvolver atividades em grupo e praticando 
o diálogo como princípio da resolução de conflitos.
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