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CIÊNCIAS HUMANAS 



1 - OBJETIVOS: O objetivo geral deste trabalho é elaborar histórias em quadrinhos (HQS) 

para ensinar os conceitos fundamentais que englobem os 17 objetivos do 

desenvolvimento sustentável propostos pela ONU. Este trabalho propõe como as HQS 

podem contribuir para a compreensão desses conceitos pelos alunos do Ensino 

Fundamental I. Dessa forma, a pergunta que norteia esta pesquisa é: Como as HQS que 

utilizam o contexto do cotidiano dos estudantes para ensinar os conceitos básicos como 

sustentabilidade, respeito, uso racional dos recursos naturais de podem contribuir para 

a compreensão desses conceitos por parte dos estudantes? 

1 - INTRODUÇÃO 

Para a maior parte dos estudantes é difícil entender como os conceitos trabalhados em 

sala de aula estão presentes no seu cotidiano na forma como são introduzidos. Dessa 

forma  é difícil fazê-los adquirirem interesse não só pelo que está sendo estudado, mas 

pelos estudos de maneira ampla. Assim torna-se necessário utilizar métodos adequados 

de ensino que contemplem as curiosidades e interesses dos estudantes, principalmente 

os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental.  

A BNCC prevê que, ao longo da Educação Básica, as aprendizagens devem ocorrer de 

forma a assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez Competências Gerais, “que 

consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento”. A Competência Geral 4 remete à utilização de diferentes linguagens 

– verbal, corporal, visual, sonora e digital –, bem como ao conhecimento das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

 

 

Dentro desse referencial as HQS oportunizam formas diferentes de analisar o contexto 

ao qual os conceitos estão sendo inseridos. 

1 . 1 – UM POUCO DE HISTÓRIA 

Ocupando inicialmente as páginas de domingo dos jornais norte-americanos 

com quadrinhos cômicos, algumas sátiras e desenhos caricaturados, em poucos anos os 

quadrinhos começaram a estar nas páginas diárias dos jornais. Nesse momento, o 

objetivo dos quadrinhos não era mais simplesmente contar histórias cômicas, elas 

passaram a ser histórias sobre famílias, animais antropomorfizados e protagonistas 

femininas, mas permanecendo os traços cômicos. Já na segunda década do século XX, 

os quadrinhos se diversificaram, passaram a ser mais naturalistas e com isso ampliaram 

seus leitores. Passaram a ser impressos no formato de pequenos livros, que ficaram 

conhecidos na Europa e nos Estados Unidos como “comic books” e no Brasil como 

“gibis”. A DC Comics publicava quadrinhos de Super-heróis já antes da segunda guerra 

mundial, mas a intensidade da aparição desses Super-heróis no período da guerra tinha 

como objetivo estimular os jovens estadunidenses a se alistarem. Esse fenômeno pode 



ser percebido com o sucesso das HQs do Capitão América, por exemplo. Tudo isso 

contribuiu para consolidar as vendas em massa dessas revistas. 

No final do século XX, com o avanço da tecnologia da informação, os quadrinhos 

passaram a ser vistos de uma forma menos prejudicial aos seus leitores, passando a ser 

tratados como uma forma de transmissão de conhecimento e lentamente foram 

ganhando espaço na sala de aula. A partir da década de 1970, em alguns países da 

Europa, houve as primeiras tentativas de usar as HQs em sala de aula, com objetivo 

lúdico, como ferramenta pedagógica para tornar as aulas mais agradáveis aos 

estudantes. Elas pouco a pouco foram sendo incorporadas, inclusive nos livros didáticos. 

O uso dos quadrinhos só foi oficializado na educação brasileira no final dos anos 

1990, quando os Parâmetros Curriculares Nacionais reconheceram os quadrinhos como 

ferramenta no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes dos ensinos 

fundamental e médio. A BNCC, por sua vez, fomenta a utilização de diferentes 

linguagens (oral, escrita, visual), o que inclui os quadrinhos, indicando que o uso de HQs 

na sala de aula pode ser uma ferramenta para desenvolver a Competência Geral e para 

tornar as aulas mais prazerosas. Como se vê, as HQs podem ter várias formas de 

utilização, sendo uma ferramenta reconhecida pelas instâncias oficiais da educação 

brasileira como pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem. Portanto, os 

quadrinhos podem ser usados no ensino de Ciências em todas as instâncias da Educação 

Básica. 

2 – APRENDIZAGEM CULTURAL 

As HQs são “ 

[...] obras ricas em simbologia – podem ser vistas como 

objeto de lazer, estudo e investigação. A maneira como as 

palavras, imagens e as formas são trabalhadas apresenta 

um convite à interação autor-leitor (REZENDE, 2009, p. 

126) 

As Histórias em Quadrinhos (HQ) estimulam e incentivam o leitor a buscar também 

outros tipos de leitura, uma vez que, juntamente com os livros, são instrumentos 

saudáveis para estimular a imaginação e o raciocínio de jovens e crianças (Iannone, L.; 

Iannone, R., 1994). 

Os quadrinhos, segundo Moya (1977, p.110) “são um conjunto e uma sequência”. São 

compostos por quadros que combinam dois meios de comunicação diferentes: o 

desenho e o texto. Sua principal unidade narrativa é o próprio quadrinho, também 

denominado de vinheta. No mundo ocidental, a sucessão de vinhetas é organizada do 

alto para baixo e da esquerda para a direita, diferente dos países asiáticos, em que essa 

representação ocorre da direita para a esquerda, como nos mangás. (Vergueiro, 2006a). 

A leitura deve ser inserida, desde muito cedo, na vida das crianças, uma vez que ler, 

segundo Carvalho e Oliveira (2004), é uma prática social, na qual se incluem o autor e o 

leitor, além de ser uma atividade que diz respeito a um processo discursivo. Ainda 



segundo a mesma autora, para que uma criança aprenda a ler, ela precisa desenvolver 

o conhecimento sobre a língua, o mundo e o gênero discursivo. A prática da leitura 

acontece de forma mais efetiva quando é motivada pela necessidade e pelo prazer. A 

utilização dos quadrinhos pode ser de grande importância para iniciar a criança no 

caminho que leva à consolidação da prática e do prazer de ler.  

Azis Abrahão “considera que a História em Quadrinhos, denominada por ele literatura 

em quadrinhos, agrada as crianças, uma vez que atende a sua necessidade de 

crescimento mental” (Santos, 2001, p.47). 

Percebe-se dessa forma, que a utilização das HQS podem ser utilizadas como 

recursos pedagógicos que potencializam o entendimento dos conceitos trabalhados. 

3 – OS 17 OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar 

com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos 

os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os 

quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 

no Brasil. Lançada em setembro de 2015, durante a Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável, na Assembleia Geral da ONU, a agenda é composta por 17 itens – tais como 

erradicar a pobreza, a fome e assegurar educação inclusiva – que devem ser 

implementados por todos os países do mundo até 2030. 

Os Estados e a sociedade civil discutiram seus papéis para atingir os 17 novos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS foram baseados nos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), que estabeleciam metas para o período entre 2000 

e 2015 e obtiveram avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à 

educação e à água potável. A ONU considerou os Objetivos do Milênio um sucesso e 

propôs dar continuidade ao trabalho já realizado, traçando novas metas para os 

próximos 15 anos. Surgiram assim os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

4 – METODOLOGIA 

https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://www.ecycle.com.br/importancia-da-agua/


Inicialmente foram estudados os 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Em 

seguida fo iniciou-se os estudos de como seriam desenvolvidos as HQS, como criação de 

personagens, roteiros de acordo com os conceitos do ODS e agora estão sendo criadas 

as HQS que serão posteriormente introduzidas em algumas turmas do Ensino 

Fundamental da escola. As demonstrações serão feitas ao longo do ano de 2022, visto 

que ainda estamos passando por um período de restrições devido á Pandemia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – PERSPECTIVAS 

De acordo com o apresentado, este trabalho apresenta uma forte perspectiva de 

crescimento e utilização, já que As HQS possuem uma grande qualidade de atendimento 

aos requisitos que levam a uma compreensão mais descontraída dos conceitos em 

questão. 
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