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INTRODUÇÃO
O presente artigo visa analisar, de forma qualitativa, os resultados da aplicação de
Histórias em Quadrinhos (HQs) no processo de ensino e aprendizagem de Ciências Naturais
no 6º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública da cidade de Teresina-PI. A
atividade foi desenvolvida na escola por ocasião da atuação de licenciandos em Ciências da
Natureza no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da área de
Ciências da Natureza da UFPI. A proposta teve a finalidade de tornar os conceitos científicos
mais acessíveis aos alunos desse nível, bem como mais lúdico e prazeroso, buscando uma
maior interação e familiaridade entre o aluno e o conteúdo através de imagens, escrita,
narração e raciocínio lógico e seqüencial. O uso das HQs em sala de aula pode ser feito
apresentando, inicialmente, tirinhas já prontas contendo o conteúdo em estudo, como recurso
motivador para a leitura do assunto e/ou orientando os alunos na criação de suas historinhas
envolvendo os conhecimentos aprendidos, podendo ainda ser utilizar os dois procedimentos.
Na presente pesquisa foi solicitado que os alunos criassem suas próprias historinhas
envolvendo um conteúdo já trabalhado em sala de aula. A atividade centralizou a arte de criar
como ponto fundamental para a expressão do conteúdo científico pelo aluno, que mostrou sua
criatividade e capacidade de transmissão da informação aprendida. Antes de explicar os
detalhes da pesquisa realizada, será exposto sobre o uso de HQs, sua origem, sua inserção no
ambiente escolar como instrumento didático e sobre o potencial desse recurso para o processo
de ensino e aprendizagem.

É comum se ver crianças, jovens e adultos fazendo uso de HQs, por terem uma
linguagem acessível e um baixo custo tornando-se presente no cotidiano das pessoas.
Muito se fala sobre Histórias em Quadrinhos (HQs), mas não se sabe precisamente
quando surgiram nem quem foram seus primeiros inventores. Há uma divergência de datas e
de autores, com isso não se tem com precisão o pioneiro desse meio de comunicação. É
importante destacar a repercussão das pinturas feitas pelos povos antigos com intenção de
contar determinado fato ou modo de vida, pois elas possibilitaram um conhecimento, ao longo
da história da humanidade, da vivência desses povos, hábitos e costumes. “As pinturas
rupestres, as tapeçarias produzidas na antiguidade e até mesmo as pinturas sacras, são
elementos que culminam no desenvolvimento dos quadrinhos.” (BANZATO, B. A. et al.,
2009, p. 132-133). É notória, portanto, que essas manifestações artísticas e de comunicação
deram origem ao que se chamou de arte seqüencial (que para AIZEN e McCLAUD apud
EISNER 1999, é remota), e posteriormente as HQs.
Num passado remoto as HQs passaram por obstáculos para serem aceitas como
instrumento didático, segundo SANTOS (2003), a HQ foi considerada uma literatura errônea
para tratar de conhecimento científico, seu uso era adequado apenas como meio de
entretenimento descompromissado ou subliteratura infantil, poderia fazer com que o aluno
perdesse o interesse por atividades discursivas e por advir de gibis, não teriam a intenção de
educar.
Desde meados do século passado, pesquisadores passaram a explorar a estrutura
gráfica dos quadrinhos em suas obras (CIRNE, 1970; MOYA, 1977; SILVA in LUYTEN,
1983; VERGUEIRO, 2004; SANTOS, 2003; CARUSO, 2002; CAPUTO, 2003; LUYTEN,
2005), entre outros, contribuindo de forma relevante para estudos sobre comunicação visual
inserida na educação.
De acordo com o pedagogo AZIZ ABRAHÃO apud MOYA (1977), ao lado da
instrução formal e rígida, as HQs proporcionam um aprendizado indireto, que também
permite a aquisição de conhecimentos e que pode ser realizado concomitantemente à
instrução direta, como diz na afirmação
(...) as HQs como veículo de aprendizagem para as crianças, não só é capaz de atingir uma
finalidade instrutiva (ensino direto ou central), pela apresentação dos mais diversos assuntos e
noções. Mais do que isto, e principalmente, consegue preencher uma finalidade educativa
(ensino concomitante), por um desenvolvimento que produz, de ordem psico-pedagógica, isto
é, dos processos mentais e do interesse pela leitura. (MOYA, 1977, p. 147)

SILVA (1983) aborda um ponto de vista bem positivo sobre o uso das HQs,

As revistas de histórias em quadrinhos são tidas como meio de comunicação de massa. E, por
tudo que este meio possa induzir, deveria ser discutido nas salas de aula, no sentido de se poder
desvendar o caráter mitológico e ideológico das ações das personagens que trabalham o
comportamento psicológico e social dos seres humanos na sua realidade e em situações
concretas. Portanto, é uma questão de coerência educacional observar as ilusões, desilusões e
embustes veiculados pelas histórias em quadrinhos nos livros didáticos destinados às crianças.
(SILVA In LUYTEN, 1983, p. 60)

Daí em diante as HQs vêm sendo consideradas instrumento didático pedagógico por
muitos pesquisadores na área de ensino das universidades (NEPOMUCENO, 2005;
CARVALHO, 2006; NETO e FURTADO, 2009), focando-as na educação como recurso para
a prática educativa induzindo, inclusive, os alunos que não sabem ler e escrever a aprenderem
a partir de imagens e sequências.
A compreensão de um produto cultural tão complexo como a História em Quadrinhos
exige a identificação de seus elementos característicos e da maneira como sua narrativa é
articulada, portanto seu uso como recurso instrucional favorece ao alcance dos objetivos
educacionais do ensino por parte do professor.
Segundo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional “LDB 9394/96”, em seu
artigo 3º inciso I, um dos objetivos do ensino é garantir o aprendizado igualitário e motivador
do aluno facilitando a aquisição de conhecimentos, obtendo um resultado satisfatório.
Garantindo a permanência desse aluno na escola e consequentemente motivando a dar
continuidade aos seus estudos, o que está contemplado na LDB no artigo 22º como também
no artigo 35º pertencentes ao inciso I.
Ainda de acordo com a LDB em seu artigo 35º, inciso II, relata que deve-se oferecer
ao jovem, na conclusão de sua educação básica, uma bagagem cultural e de compreensão das
ciências, permitindo a sua adaptação às constantes e crescentes mudanças e exigências do
mercado de trabalho, bem como lhes garantir a opção de um posterior aperfeiçoamento.
CARUSO (2002), PENTEADO (2002), CALAZANS (2004) e ARAÚJO et all (2008),
discutem que as HQs constituem uma multiarte que se utiliza de mídias independentes
(desenho, escrita e narrativa sequencial), mas complementares, por esse motivo agregam uma
diversidade de valores como recurso didático pedagógico, além de ser acessível e de baixo
custo, possibilitando a sua implantação em qualquer realidade, não sendo custoso nem ao
professor nem a escola; tem uma aceitação muito grande entre crianças e adolescentes; é um
recurso que pode ser adaptado e adequado antes, durante ou depois da apresentação de um
conteúdo em sala de aula; a linguagem de fácil acesso motiva e estimula os alunos à leitura,
deixando-os mais atentos com o conteúdo e despertando diversas possibilidades interativas e
imaginativas, que auxiliam a compreender a diversidade de interpretações de imagens e temas

explorados. As informações em HQs são aprendidas em tempo mais curto. Com isso os
estudantes passam a ler mais, podem assim serem estimulados à leitura científica e a
participarem ativamente na construção do próprio conhecimento.
As HQs são consideradas mais um instrumento funcional ao alcance dos professores,
sendo uma opção a mais na sua prática pedagógica cotidiana, tanto aplicando HQs com
conteúdos científicos de interesse, como orientando os próprios alunos a trabalhar a criação e
montagem dos seus quadrinhos, expressando sua compreensão dos conteúdos trabalhados.
Segundo SANTOS (2003) a leitura é apenas uma das possibilidades de emprego da
HQs no ensino. MICHEL (1976), professor do Liceu de Corbeil, na França, destaca que a
aplicação dos quadrinhos na educação trata-se de: "um material que pode suscitar a reflexão, a
pesquisa e a criação" (MICHEL, 1976, p. 137) e não meramente a leitura descompromissada.
Temas da atualidade ou de natureza histórica, ética ou científica podem ser discutidos a partir
da leitura de uma determinada HQ.
Nesse contexto e motivados pelo potencial das HQs no processo de ensino e
aprendizagem, fez-se uso desse recurso didático pedagógico em aulas de Ciências Naturais do
6º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública. Nessa turma os alunos
apresentavam uma variedade de deficiências trazida de níveis anteriores, tanto com relação á
leitura, interpretação como até mesmo de escrita.

HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO NO
ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS (METODOLOGIA)

Foi usado como recurso didático pedagógico inovador nas aulas de Ciências Naturais,
História em Quadrinho, que até então, nunca tinha sido usado nessa escola. A atividade foi
realizada no segundo semestre de 2011, em uma turma de 6º ano do ensino fundamental, com
26 alunos, de uma escola pública da cidade Teresina no Piauí. Na ocasião estava sendo
estudado o conteúdo: Meio ambiente e Previsão do Tempo, enfatizando, especificamente,
massas de ar; frentes frias e quentes; brisas marítimas e terrestres. Esse estudo foi realizado
em duas aulas. Na primeira aula foram aplicados questionamentos, visando obter as
concepções prévias dos alunos sobre o tema e a verificar o nível de compreensão que já
traziam consigo. Em seguida foi apresentado o conteúdo através de slides bem ilustrados, com
questionamentos dirigidos a toda turma, de modo a fazer uma dinâmica de interação dos
estudantes, com o que estava sendo abordado, sempre relacionando os novos conceitos com

os fenômenos que ocorrem no cotidiano em nossa região. Na segunda aula, num tempo de 50
minutos, após retomada da análise e discussão sobre massas de ar; frentes frias e quentes;
brisas marítimas e terrestres; e orientações sobre produção de HQs, cada aluno recebeu uma
folha de papel A4, lápis de cor, pincéis hidrocor e régua. Em seguida foi solicitado que cada
aluno criasse sua própria HQ, envolvendo os conceitos estudados.

Os alunos foram orientados e conduzidos por bolsistas do PIBID na elaboração de
suas HQs vinculadas ao conteúdo, sem que os mesmos desviassem do tema proposto, mas
deixando-os bem tranquilos na liberdade de criação. A atividade foi baseada na dimensão
maior do pensamento criativo dos alunos, que expressaram em forma de imagem, escrita e
narração, sua compreensão dos fenômenos discutidos.
Nas tirinhas devem conter textos simples e curtos, ressaltando a linguagem da
imagem, fugindo de qualquer tipo de memorização, buscando produzir um material que não
apenas desperte a curiosidade do aluno, mas também permita a reflexão e o aprendizado do
conceito abordado, através do senso comum e de suas próprias conclusões, mesmo que para
isso ele necessite da ajuda de seu professor.

As HQs podem tratar de um conteúdo especifico curricular, obtendo um determinado
conceito científico explorando de forma simplória e buscando sua compreensão sobre
determinado assunto.
Nesse foco, o bolsista esteve ao lado dos alunos, tirando dúvidas em cada
procedimento realizado, de forma individual (indo diretamente na carteira) ou coletiva (com
explicações na frente do quadro para toda a turma). Durante a elaboração das HQs pelos
alunos, surgiram muitas dúvidas, pois nunca tinham realizado atividade dessa natureza.

As HQs produzidas, na verdade podem ser consideradas tirinhas, foram analisadas e
categorizadas em grupos que esboçaram idéias e situações semelhantes.
Verificou-se vários contextos para tratar do tema estudado. Serão mostrados alguns
desses contextos. A tirinha mostrada na Fig. 1, foca as influências do clima, nas atividades do
cotidiano, como no passeio ao Shopping e ao Supermercado, levando em consideração apenas
o senso comum para sua produção.

Fig. 1: Influência do tempo sobre as atividades do dia a dia.

Na maioria das tirinhas produzidas, os alunos optaram por descrever situações que
definissem os diversos tipos de nuvens, como as mostradas nas tirinhas das Figs. 2, 3 e 4. Nesses
casos os alunos utilizaram uma linguagem mais específica, científica e simples, mas que deixou
claro, através do formato, cores e complementos dos desenhos sua compreensão dos tipos de
nuvens existentes em cada situação do estado temporal.

Fig. 2: Tipos de nuvens em cada situação do tempo.

O aluno que produziu a tirinha mostrada na Fig. 2, utilizou um diálogo entre amigos
para fazê-la e discutir o tema proposto, especificando em seus desenhos os tipos de nuvens
correspondentes em cada situação, através de complementos como cores das nuvens, Sol e
chuva. Apesar de uma ligeira falta de organização, o aluno soube formular sua história em
quadrinhos mesmo não tendo feito uma contextualização mais significativa.

Fig. 3: Tipos de nuvens em cada situação do tempo

Na tirinha da Fig. 3 observa-se uma falta de clareza e uma dificuldade do aluno em
elaborar um texto vinculado às imagens, apesar de conseguir identificar os tipos de nuvens,
não formulou uma história envolvendo o conteúdo.

A Fig. 4, mostra uma tirinha na qual o aluno utilizou uma linguagem mais ampla para
explicar os diferentes tipos de nuvem, complementando com cores e expressões bem
contextualizadas em situações problemas, colocadas de forma bem mais objetiva. O aluno
mostrou compreensão e soube formular uma história a partir do conteúdo proposto, tendo o
cuidado de identificar e encaixar cada parte do conteúdo em sua ordem, revela ainda, que
compreendeu o papel das histórias em quadrinhos.

Fig. 4: Os diferentes tipos de nuvens em cada situação do tempo

Na tirinha da Fig. 5, o aluno optou por ilustrar sobre as massas de ar na definição do
tempo, utilizando uma linguagem bem mais cotidiana e ao mesmo tempo clara, fazendo uso
de complementos visuais mais específicos.

Aluno D

Fig. 5: Movimento das massas de ar, definido o estado do tempo

Foi levado em consideração para análise das atividades, o conhecimento prévio e o
adquirido em sala de aula sobre o conteúdo, descartando os erros gramaticais.

A forma de avaliação para a análise dos resultados dessa atividade foi unicamente
qualitativa, visando mais a participação, compreensão e prazer por parte dos estudantes em
realizá-la, bem como um meio para manifestação, ao seu modo, da aprendizagem adquirida
do conteúdo ministrado e proposto nas HQs, de forma que erros gramaticais foram relevados.
Na análise das HQs produzidas foi observado um bom resultado, as histórias foram
satisfatórias, levando em consideração as dificuldades dos estudantes em realizar tal atividade.
Mesmos as participações mais tímidas, foram consideradas significativas, pois levou o
estudante a se esforçar mais na disciplina, despertou maior interesse e segurança em abordar
conteúdos científicos de uma forma mais simplificada.
Observou-se que em todas as tirinhas produzidas pelos estudantes houve uma
preocupação com o uso de cores e situações problemas, podendo assim expressar de forma
simples a compreensão dos estudantes em relação às diferentes formas das nuvens existentes e
suas características em cada situação do tempo.

CONCLUSÃO
A análise das tirinhas produzidas, de um modo geral, revelou que os alunos
conseguiram, com sua criatividade e conhecimento, utilizar imagens, textos e narrativa para
explicar o conteúdo num formato que eles não eram habituados a fazer. Isso mostra que é
possível o uso de tirinhas como meio de explicar e estimular os estudantes a criar suas
próprias histórias vinculadas a um conteúdo científico, desenvolvendo assim, seu senso
crítico.
Acredita-se que o uso de HQs levadas prontas para a sala de aula desencadeia a
motivação e o prazer para a leitura, mas a criação de novas histórias pelos próprios alunos,
com novos personagens que interagem procurando a explicação de fenômenos naturais do
cotidiano à luz do conhecimento científico, permitem aos mesmos expressar sua
compreensão, identificação de detalhes e a capacidade de fazer correlações com o conteúdo
estudado e o cotidiano contextualizando os conceitos e fenômenos de forma mais ampla.
Enfim, a aplicação das HQs ou mesmo tirinhas em aulas de qualquer disciplina e
especificamente, em aulas de Ciências, desperta a curiosidade e a criatividade dos alunos;
permite aos mesmos refletir e aprender os conceitos através de suas próprias deduções e
conclusões, e assim, são levados a participarem ativamente da construção de seu
conhecimento.
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