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 APRESENTAÇÃO 

 
 
 O presente manual constitui a parte didática sobre o produto técnico desenvolvido para 

a dissertação, desenvolvida no Mestrado Profissional, no Programa de Pós-Graduação em 

Rede Nacional Para o Ensino das Ciências Ambientais, intitulada: As águas urbanas e a 

problemática socioambiental no contexto escolar: O caso do Riacho do Silva em Alagoas. O 

material didático foi elaborado a partir de um roteiro didático com 4 eixos de atividades 

pedagógicas desenvolvidas durante o Projeto de Intervenção “O riacho da minha escola” com 

alunos da 6º/7º ano do ensino fundamental. O presente produto é constituído de uma História 

em Quadrinho (HQ) como recurso didático-pedagógico para a discussão dos problemas 

socioambientais das águas. A temática discutida no contexto do produto foi à degradação 

ambiental dos rios nos centros urbanos como problema socioambiental e também uma questão 

educacional já que interfere no comportamento e na qualidade de vida das pessoas. Este 

material vem acompanhado por CD-Rom que apresenta a parte textual e o produto construído.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A degradação dos rios nos centros urbanos, devido à expansão desordenada das 

cidades associada aos padrões de comportamentos da sociedade sobre a natureza, causam 

alterações que prejudicam a dinâmica hidrológica dos cursos d’água ocasionando problemas 

para as comunidades envolvidas, tais como: inundações, alagamentos e doenças de veiculação 

hídrica em períodos de chuva. Sendo um tema bastante discutido na atualidade para a 

construção de conhecimentos relacionados à integração homem/sociedade/natureza e 

propiciar as mudanças culturais e sociais tão necessários nesta sociedade moderna. 

 Corroborando com essa visão, Leff (2008) afirma que, 

a problemática ambiental abriu um processo de transformação do 
conhecimento, expondo a necessidade de gerar um método para pensar de 
forma integrada e multivalente os problemas globais e complexos, assim 
como articulação de diferente ordem de materialidade. Desse modo, o 
conceito de ambiente penetra nas esferas de consciência e do conhecimento, 
no campo da ação política e na construção de uma nova economia, 
inscrevendo-se nas grandes mudanças do nosso tempo (LEFF, 2008, p. 56). 
 

 Neste sentindo, a escola tem um papel fundamental na construção do conhecimento 

envolvendo a realidade local, especialmente a partir do desenvolvimento de projetos como 

interface didática para o ensino e aprendizagem dos problemas socioambientais das águas no 

meio urbano. Com base entendimentos com estes e por acreditar ser a Educação para o Meio 

Ambiente um desafio que requer ação, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

discorrem sobre a importância da escola para a transformação social ao constatar: 

a grande tarefa da escola é proporcionar um ambiente escolar saudável e 
coerente com aquilo que ela pretende que seus alunos apreendam, para que 
possa, de fato, contribuir para a formação da identidade como cidadãos 
conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente e capazes de 
atitudes de proteção e melhoria em relação a ele (BRASIL, 1998, p. 187). 

 
No entanto, as práticas escolares têm sido marcadas por uma estrutura frágil e limitada 

no tocante à capacidade de orientar estrategicamente o aluno na resolução de conflitos. Essa 

assertiva leva-nos a refletir sobre a necessidade da instituição buscar formas de ensino que 

resulte não apenas na construção de conceitos, valores e atitudes; mas, na possibilidade de 

entendimento da realidade vivida e atuação com responsabilidade sobre o ambiente em seus 

múltiplos espaços de interação. Veloso (2007) corrobora com esse entendimento ao declarar 

que:  
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os temas socioambientais, as metodologias adotadas e as interações com a 
comunidade que vêm sendo desenvolvidas têm permitido que vislumbremos 
a escola de que precisamos, porque eles atuam exatamente nas necessidades 
de nossa e de outras espécies. Esses temas têm diminuído a distância entre a 
teoria e a prática, tão comodamente instalada em muitas escolas. Têm 
também permitido que a pesquisa e a investigação sejam estimuladas, de 
modo que o acesso às informações seja democratizado (VELOSO, 2007, p. 
82). 

 
Partindo dessas proposições, Freire (2002) constatou que esse contexto submete o 

professor à busca por novas estratégias metodológicas para superar o trabalho mecânico 

existente no cotidiano escolar e reconhecer que ensinar não é transferir informação, mas criar 

possibilidades para a construção de conhecimentos e sua contextualização em ambientes de 

aprendizagens. 

 Baseado neste entendimento e por vivermos na era tecnológica é importante refletir 

sobre o uso Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) com acesso à internet e ao 

ambiente digital na escola como uma das estratégicas de trabalho. Dentro dessa perspectiva 

Oliveira (2006) propõe que as escolas:    

[...] assumam novas práticas de ensino. Um novo paradigma educacional 
[que desenvolva] ações, junto às crianças e adolescentes, que ultrapassem as 
fronteiras da fragmentação do saber, transcendam o “conteudismo” 

conservador das práticas das salas de aula e propõe novos rumos 
pedagógicos inseridos em modelos epistemológicos que ressaltam a 
capacidade de criar, de construir e de se harmonizar com o universo 
(OLIVEIRA, 2006, p. 04).  

 
 A inserção das TICs pode auxiliar a escola a desenvolver no aluno um conjunto 

capacidades dentre elas pesquisar, selecionar informações, criar e argumentar fatos e 

situações. Desse modo, a tecnologia na educação pode se tornar uma interface comum de 

linguagem entre professor e aluno, favorecendo a interação entre ambos e colaborando com os 

projetos educativos. Severo (2015) reforça esse entendimento quando discute que, 

com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
aplicadas à educação foi possível ampliar as possibilidades de recursos 
didáticos para melhorar a dinâmica de ensino em sala de aula. Computador, 
celular, tabblet, lousa eletrônica, data show e outros meios digitais são 
instrumentos capazes de reesignificar o modelo clássico e cansativo de aula 
(SEVERO, 2015 p. 3). 

 
  Partindo desse ponto de vista, é necessário propor aos professores que procurem entrar 

na “Era Digital” e se adaptar a esse novo ambiente, pois, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) se fazem presentes em todos os lugares e traz consigo novas 
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possibilidades de comunicação, interação, e informação advindas da internet como também 

instrumentos tecnológicos como meios para desenvolver atividades significativas, criativas e 

dialógicas. 

 Segundo Moura e Brandão (2013) a partir das novas exigências educacionais surgidas 

com o desenvolvimento das tecnologias digitais, a relação com o conhecimento tem se 

modificado, visto que, o uso das TICs: 

[...] representa uma grande inovação na educação, pois propicia o 
desenvolvimento das produções em colaboração, podendo instigar o espírito 
investigativo tanto dos alunos quanto dos professores sendo que estes 
poderão apropriar-se do uso das tecnologias para mediar os trabalhos dos 
estudantes, sentindo-se desafiados a buscar condições mais adequadas para o 
processo de aprendizagem interativo e dinâmico (MOURA; BRANDÃO, 
2013 p. 3). 

 
 É importante ressaltar, que dentre os possíveis instrumentos pedagógicas das TICs, a 

produção de Histórias em quadrinhos (HQs) configuram como uma poderosa ferramenta 

cognitiva no campo educacional como recurso pedagógico para formar opiniões e provocar 

reflexões. Nesta perspectiva, Severo (2015) afirmou que o trabalho com HQs em qualquer 

área do conhecimento pode ser um valioso instrumento capaz de mediar o processo de 

aprendizagem do aluno por possuírem:   

uma linguagem fascinante ao agregar o texto escrito e a imagem, ao tempo 
em que possibilita ao aluno a produção de conhecimento desenvolvendo sua 
criatividade e o poder de síntese, possibilitando-o apresentar releitura, uma 
visão satírica, contestadora e crítica dos fatos abordados (SEVERO, 2015 p. 
3). 
 

 Neste contexto, a construção de HQs como recurso didático pode dinamizar 

qualquer atividade prática no contexto escolar, pois podem ser utilizadas pelos professores, de 

maneira muito eficiente para despertar o interesse, desenvolver o vocabulário, a técnica da 

leitura, a visão crítica do mundo do aluno, permitindo a participação ativa na construção do 

próprio conhecimento.  

 A partir concepções como essa e com o objetivo de constatar se o educando aprende 

de forma mais significativa através das palavras e imagens, do que apenas com palavras, 

surgiu a necessidade de construir esse recurso didático. Este foi produzido e aplicado de 

forma a demonstrar que se pode relacionar o conhecimento abstrato a situações concretas, 

para o desenvolvimento de propostas pedagógicas que envolvem um “aprender” fazendo. 

 Tendo em vista que é um material que fácil assimilação, pode ser utilizado no 

suporte pedagógico da grande maioria das disciplinas interessadas em introduzir em suas 
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aulas discussões sobre as questões socioambientais de nossos tempos. Desta forma, e por todo 

o empenho que dedicamos à elaboração deste material, esperamos que ele possa contribuir 

para a prática pedagógica de professores de Ciências, Geografia, Língua Portuguesa dentre 

outras.  

 

2 ROTEIRO DE ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRODUTO TÉCNICO  

 
 Inicialmente desenvolver uma discussão teórica sobre “A elaboração de histórias em 

quadrinhos (HQs) como produto didático-pedagógico para o ensino e aprendizagem dos 

problemas socioambientais” dando ênfase em como a tecnologia pode ser utilizada para o 

ensino e aprendizagem dos problemas socioambientais no meio urbano para, na sequência 

apresentar o roteiro didático composto por 4 momentos de interação ou eixos de atividades, a 

saber: a) Eixo 1: Os gêneros textuais e as contribuições para embasamento do reconhecimento 

da realidade socioambiental b) Eixo 2: A contação de estória e suas potencialidades 

educacionais para a construção de novos hábitos de vida c) Eixo 3: As TICs e a valorização 

do acesso a informação para o desenvolvimento da percepção d) Eixo 4: História em 

quadrinhos: um recurso de aprendizagem para além dos muros da escola. 

 
2.1 A elaboração de Histórias em Quadrinhos (HQs) como recurso para o ensino e 

aprendizagem dos problemas socioambientais  

 
 Nos últimos anos, as transformações ambientais nos centros urbanos devido à 

exploração dos meios naturais pela poluição domestica ou industrial, causando assim, um 

desequilíbrio ambiental das matas e rios apresentam-se como uma das maiores preocupações 

da população que vive e sobrevive desses ambientes. Em virtude disso, alguns recursos 

didático-pedagógicos que visem orientar e fornecer subsídios para a realização de uma prática 

pedagógica que permita a identificação, redação e reflexão a respeito das consequências 

dessas ações em relação ao ambiente e a comunidade são bem vindos e aceitos.  

  Neste contexto, as tecnologias educacionais passam a não representar apenas um 

modismo a ser adotado, mas um caminho para a mudança do paradigma educacional, pois 

pode abordar de diferentes formas os conteúdos educativos e proporcionar mudança de 

produzir, armazenar e disseminar a informação, transformando a maneira de ensinar e de 

aprender, e, consequentemente a prática educativa.      
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 Hoje, com o advento da tecnologia, as histórias em quadrinhos são valorizadas como 

gênero literário que conjuga imagem e palavra, símbolos e signos. Sua linguagem é utilizada 

no campo da cultura e da arte para a satirização de problemas de cunho socioambiental 

incentivando as crianças para criar e, em muitos casos, usando temas de suas próprias vidas; 

permitindo que o assunto saia do abstrato para uma forma concreta, ou seja, com a 

manifestação de comunicação proporcionada pelo uso dos vários meios de representação da 

informação, como som e imagem animada, além da imagem estática. 

 A seguir, compartilhar o roteiro didático que pode inspirar outros professores a 

construírem histórias em quadrinhos em atividades nas as aulas tanto do  ensino das Ciências 

Ambientais quanto em outras áreas que discutam as problemáticas socioambientais no 

contexto escolar.  

 

2.1.1 Os gêneros textuais e as contribuições para embasamento do reconhecimento da 

realidade socioambiental 

 
Objetivo geral: Favorecer o engajamento dos educandos em discussões acerca dos problemas 

ambientais  a partir do uso de gêneros textuais (charges, cartuns e tirinhas em quadrinhos) que 

retratam questões socioambientais atuais. 

Público: alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental. 

Conteúdos: Problemas ambientais urbanos causados pela poluição domestica e industrial e as 

consequências para a sociedade.  

Competências e Habilidades: Capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de diferenciar 

conhecimento cientifico de conhecimento do cotidiano e as influências destes para a 

sociedade. 

Materiais utilizados: TV, pendrive (com charges, cartuns e tirinhas em quadrinhos), quadro 

branco, pincel atômico (piloto),microfone sem fio, folha de papel oficio, canetas, lápis. 

Procedimentos: Apresentar brevemente alguns aspectos interessantes sobre os gêneros 

textuais, tais como: conceito, definição, características, importância, as vantagens e 

dificuldades. 

 No primeiro momento da experiência deve-se apresentar o que é gênero textual, quais 

os tipos que existem, e como podem ser utilizados para o ensino de conteúdos relacionados às 

problemáticas socioambientais, conforme (figura 1). 
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Figura 1 – Explicações sobre gêneros textuais 

 
                              Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018. 

  

Em seguida, fazer uma explanação do material imagético (Figuras 2, 3,4 e 5) para os 

educandos e solicitar uma leitura dos aspectos imagéticos e linguístico-discursivos, depois  e 

analisar o dialogo de cada imagem correlacionando a problemática ambiental  estudada em 

sala de aula. 

Figura 2 – Charge sátira à poluição doméstica 

 

                Fonte: http://blogdebiologia2015.blogspot.com/2015/08/poluicao-da-agua.html 

 
Figura 3 – Charge sátira à poluição por esgoto industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://blogdebiologia2015.blogspot.com/2015/08/poluicao-da-agua.html 
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Figura 4 – Charge sátira à consciência ambiental da comunidade 

 

Fonte: http://blogdebiologia2015.blogspot.com/2015/08/poluicao-da-agua.html 

 
Figura 5 – Charge sátira  a poluição das indústrias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://blogdebiologia2015.blogspot.com/2015/08/poluicao-da-agua.html 

 

 Ao final da atividade, solicitar que cada grupo apresente rapidamente uma descrição 

das contribuições dos gêneros estudados, verificando as possibilidades e limitações do uso 

para a compreensão dos problemas socioambientais discutidos, (Figura 6). 
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Figura 6 – Discussão sobre os Gêneros textuais estudados  

 
                                               Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018.  
 

Proposta de Avaliação: Os alunos podem ser avaliados quanto à participação na atividade 

proposta de forma oral ou escrita. 

 

2.1.2 A contação de estória e suas potencialidades educacionais para a construção de novos 

hábitos de vida e a formação cidadã. 

 
Objetivo geral: Contribuir para a construção de novos hábitos de vida e a formação cidadã dos 

educandos.  

Público: alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental 

 Conteúdos: História de vida de pescadores, educadores ambientais, instituições não 

governamentais, pessoas ilustres e o envolvimento com as problemas ambientais no meio 

urbano. 

Competências e Habilidades: Capacidade de trabalhar em grupo, de refletir sobre experiências 

e fatos, comparar e diferenciar contextos e realidades sociais. 

 Materiais utilizados: Microfone sem fio, computador, projeto multimídia, slides com fotos da 

trajetória de vida, quadro branco, pincel atômico (piloto), folha de papel oficio, canetas, lápis. 

Procedimentos: Apresentação dos slides com fotos da trajetória de vida, narração de fatos e 

situações mais importantes, discussão em grupo sobre a aprendizagem, elaboração e seleção 

de estórias a partir da história contada, e contação da estória vencedora.  

   No primeiro momento da experiência devem-se apresentar os slides da história de vida 

da pessoa ou instituição escolhida, contando sua trajetória, suas memórias, os vínculos 
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criados, as possibilidades experimentadas por ele ao longo da vida, as transformações vividas 

e os hábitos e atitudes adquiridos em prol da problemática estudada, (figura 7). 

Figura 7 – História de vida com pescador Manoel 
 
       
 

 

  
 
 
 
 

                                   

 

 

                    Fonte: arquivos pessoais da autora, 2018.    

 

 Em seguida, organizar os alunos em grupo para discutir sobre as aprendizagens 

obtidas e solicitar que elaborem estórias a partir da história contada, (fizera 8). Deixar claro 

que o material a ser elaborado, selecionado e contado não deve ser um resumo, e sim uma 

estória criativa com reflexões sobre os relatos e a familiarização com o problema estudado. 

 

 Figura 8 – Elaboração de estória contada 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: arquivos pessoais da autora, 2018    

  

 Ao final da atividade, o professor deverá fazer a contação da estória vencedora 

levando em consideração a escolha do espaço adequado, a seleção de objetos que utilizará 
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para dar ênfase aos fatos narrados, as mudanças de entonação que devem existir para 

expressarem os sentimentos de surpresa, medo, alegria, tristeza, dor etc. 

 

Figura 9 – Contação de estória de vida do pescador  

 
                               Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018.  
     

Proposta de Avaliação: Os alunos podem ser avaliados quanto à participação na atividade 

proposta de forma oral ou escrita.  

 

2.1.3 As TICs e a valorização do acesso a informação para o desenvolvimento da percepção 

 

Objetivo geral: Reconhecer as contribuições das TICs como facilitadora nos processos de 

produção de conhecimentos e democratização do acesso a informação e comunicação. 

 Público: alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental 

Conteúdos: O uso das Tics e o conhecimento dos problemas socioambientais locais e globais.    

Competências e Habilidades: Capacidade de trabalhar em grupo, de relacionar informações e 

conhecimentos disponíveis com situações concretas, para construir argumentação consistente 

nas percepções sobre conteúdo abordado. 

Materiais utilizados: Computador, projetor multimídia, acesso a internet, folha de papel 

oficio, canetas, lápis. 

Procedimentos: Apresentação das TICs como veiculo informação e comunicação, utilização 

da internet para produção do conhecimento e a aprendizagem sobre a problemática. 

 No primeiro momento da experiência devem-se encaminhar os educandos para o 

laboratório de informática da escola para investigar se os mesmos conhecem de fato a 
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utilidade educacional das TICs, assim como, para delinear e iniciar primeiros  passos do uso 

da ferramenta para a aprendizagem sobre a problemática,(figura 10). 

 

Figura 10 – Orientação no laboratório de informática  

                                              
                                  Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018.  
 

 Em seguida, organizar os alunos em grupo para utilizar a internet para acesso às 

informações e produção do conhecimento sobre a problemática (fizera 11). Direcionar o  

acesso neste primeiro momento para a busca de informação e pesquisa sobre a problemática. 

 

Figura 11 – Pesquisa no laboratório de informática 

 
                               Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018 

  

Ao final da atividade, solicitar que cada grupo apresente rapidamente uma descrição das 

contribuições do uso do computador e da internet, verificando as possibilidades e limitações 

do uso para a compreensão dos problemas socioambientais discutidos, (Figura 12). 
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Figura 12 – Discussão sobre o uso das TICs  

 
                                  Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018 

 

Proposta de Avaliação: Os alunos podem ser avaliados quanto à participação na atividade 

proposta de forma oral ou escrita.   

 

2.1.4 História em quadrinhos: um recurso de aprendizagem para além dos muros da escola. 

 

Objetivo geral: Reconhecer a construção de histórias em quadrinhos (HQs) como facilitador  

do ensino e aprendizagem dentro e fora do contexto escolar. 

Público: alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental. 

Conteúdos: As Histórias em Quadrinhos e o conhecimento dos problemas socioambientais 

locais e globais.    

Competências e Habilidades: Capacidade de trabalhar em grupo, capacidade.    

Materiais utilizados: Gibis, Computador, projetor multimídia, acesso a internet, folha de papel 

oficio, canetas, lápis. 

Procedimentos: Apresentar brevemente alguns aspectos interessantes sobre as HQs como as 

vantagens, desvantagens e limitações de seu uso; leitura individual e compartilhada de gibis 

na biblioteca da escola; produção de tirinhas para a formação do HQ do grupo em software 

especifico. 

 No primeiro momento da atividade na sala de leitura, (figura 13), discutir a integração 

do HQs na educação formal tanto para a leitura quanto interpretação e análise de conteúdos 

pelo alunado. Logo depois apresentar as vantagens, desvantagens e limitações de seu uso. 
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Figura 13 – Discussão sobre a integração do HQ na Educação formal como fonte                                                             
de leitura, interpretação e análise de conteúdos.  

 
                                  Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018. 

 
 Em seguida, encaminhar os educandos para a biblioteca da escola para leitura 

individual e compartilhada de gibis para o processo de alfabetização visual. Logo depois, 

(figura14) solicitar que dialoguem entre si e entre os demais grupos para refletir como  utilizar 

os gibis  para a interpretação, compreensão ou exposição dos conteúdos estudados. 

  

Figura 14 – Leitura individual e compartilhada para  interpretação e análise  
de conteúdos 

 
                                   Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018. 

  

Logo em seguida, solicitar que cada grupo acesso a internet, (figuras 15,16 e 17) para explorar 

os dois ambientais virtuais mais completos na criação de HQs, que permitem criar 

personagens, desenvolver cenários, elaboração de diálogos para suas tirinhas e a  formação do 

HQ do grupo. 
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 Figura 15– Página inicial do HAGÁQUE 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

   

                              Fonte:WWW.hagaqué.com.br 

                                                   

                                                       Figura 16 – Página inicial do TooDoo 

 

 

 

 

                              

 

                     

    

    

 

          Fonte: http://www.toondoo.com   

    

 Figura 17 – Tirinha em Quadrinho produzida no TooDoo 

                                                               

             

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.toondoo.com/   
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Em seguida juntar todas as tirinhas produzidas, colocar sequenciada, diagramar e 

apresentar a HQ formada aos educandos. Por fim solicitar que cada grupo apresente 

rapidamente uma descrição das contribuições do uso dos softwares, verificando as 

possibilidades e limitações do uso destes para a construção das tirinhas e da HQs, (Figura 18). 

      

Figura 18 – HQ produzida no TooDoo 

 
                                    Fonte: Arquivos pessoais da autora, 2018. 

 

Proposta de Avaliação: Os alunos podem ser avaliados quanto à participação na atividade 

proposta de forma oral ou escrita.   

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Em mundo globalizado e voltado para o desenvolvimento tecnológico, que facilitem a 

informação e comunicação, principalmente na discussão, leitura, problematização e 

interpretação de problemas sociais, traz tanto dentro quanto fora do contexto escolar inúmeras 

possibilidades metodológicas de ensino, desde a facilidade na pesquisa quanto na produção de 

material para amadurecimento do conhecimento. 

 Outrossim, as HQs como recurso didático  complementar no ensino e aprendizagem 

ambiental contribui para a construção e reconstrução do conhecimento dos problemas 

socioambientais tanto locais quanto globais,pois,desenvolve habilidades e competências  de 

estímulo da criatividade, da imaginação e a própria compreensão de conceitos científicos, 

promovendo desse modo, mudanças significativas de comportamento nos educandos, 

tornando-os cidadãos críticos e participativos. 
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Diante disso esperamos que os professores com esse material sintam-se estimulados a 

construírem suas historias em quadrinhos (HQs) não apenas como forma de prática 

pedagógica dentro de projetos ambientais, más para avaliações específicas de conteúdos 

abordados em seu dia a dia. 
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APÊNDICES B- PRODUTO TÉCNICO-DIDÁTICO CONSTRUÍIDO  
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