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Resumo

A utilização dos quadrinhos no ensino da geografia, para o ensino da cartografia, trás consigo a oportunidade de criatividade,
criticidade, questionamento, participação e interação de forma divertida ao alunado. Adejase com este trabalho um melhor
desenvolvimento para o ensino e uma melhor aprendizagem para o educando. Como atrativos para estes sujeitos os quadrinhos
podem gerar a possibilidade de reconhecimento do espaço, a percepção a partir de uma leitura agradável, e o ensino da
cartografia. Desta forma este estudo deseja trabalhar a cartografia a partir das historias em quadrinhos para o sexto ano do
fundamental. Tão logo os alunos terão a possibilidade de se tornarem pesquisadores e, não repetidores de informação, que nem se
quer foi processada, assim a imagem passa a ser um poderoso recurso didático pedagógico para o ensino da cartografia.

Palavras-chave: Ensino de Geografia – Histórias em Quadrinhos (HQs) – Cartografia.

Abstract

The use of comics in the teaching of geography, for cartography’s teaching, brings with it the opportunity of creativity, critical,
questioning, participation and interaction in a fun way to students. The intention of this work is a better teaching development and
a better learning for the student. As attractive for these subjects, comics can generate the possibility of space’s recognition, the
perception since an enjoyable read, and the teaching of cartography. Therefore this study wants to work cartography starting from
comic books for the sixth year of elementary school. As soon as students will have the possibility of becoming researchers , and
they will not be repeaters of information, that was not even processed, so the image becomes a powerful pedagogical didactic
resource for teaching cartography.
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Este trabalho se encontra em fase inicial de levantamento bibliográfico, visita ao campo, e desenvolvimento das metodologias. É
indiscutível, que se deve cada vez mais ter didática para melhorar o ensino e a qualidade das aulas, que muitas vezes se mostram
fadas e desinteressantes, como também mostrar aos educandos que poderão construir seus próprios mapas, que o espaço real está
contido nos mapas que se costuma ter acesso nos livros.

Os quadrinhos além de trazer expressões culturais trazem também consigo imagens que levam o alunado a pensar, dando aos
mesmos, autonomia.

O que se ensina hoje é a apenas a leitura, e, não a interpretação de imagens, sendo negado ao sujeito o prazer de decodificar,
construir, desconstruir, uma vez que, a imagem trás consigo multiformes caminhos e assuntos explicitados.

Acreditase que a utilização dos quadrinhos no ensino de geografia deveria ser intensa, mas por falta de conhecimento deste
atrativo para o ensino e, por falta de tempo do Docente por está sempre sobrecarregado, para uma seleção destes materiais, esta
metodologia passa a não ser conhecida, e por conseguinte, não ser utilizada. A mesma trás consigo a oportunidade de criatividade,
críticidade, questionamento, participação e interação de forma divertida para o alunado.

Metodologia

A pesquisa encontrase em levantamento bibliográfico e será desenvolvida com alunos do 6° ano do ensino fundamental na escola
Estadual Ovídio Edgar, no Bairro Tabuleiro do Martins Maceió Alagoas.

As historias em quadrinhos (HQs), que se utiliza de recursos visuais de fácil entendimento (personagens, legendas, falas e
descrição de cenários) onde o aluno poderá apreender o conteúdo de forma eficaz e prática. A inserção das HQs no ensino da
cartografia segundo SILVA (2010), é uma forma de apoio pedagógico para os professores assim como uma forma de estimular o
grupo de pesquisa da cartografia escolar.

Através da inserção das HQs no ensino da cartografia e a utilização de mapas, devagar dará pequenos avanços quanto à
metodologia de ensino. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs 1997)

A cartografia atualmente está comprometida com as novas correntes do pensamento de uma Geografia da
percepção e fenomenológica, o aluno passou a ser orientado a desenvolver uma consciência crítica em
relação ao mapeamento que estará realizando em sala de aula. Isso significa dizer que existe sempre uma
perspectiva subjetiva na escolha do fato a ser cartografado, marcado por um juízo de valor. O aluno
deixou de ser visto como um mapeador mecânico para ser um mapeador consciente, de um leitor passivo
para um leitor crítico dos mapas.

A metodologia será dividida em partes significativas, ou seja, cada aspecto cartográfico será devidamente apresentado e explicado,
com a utilização das Histórias em Quadrinhos (HQs). Serão levados em consideração as variáveis, idade, sexo e ano escolar para
verificar se suas idades estão correlacionadas com a série. Como também averiguar os recursos pedagógicos utilizados ministrar de
suas aulas.

Visto que se trata do uso da cartográfica, a construção das HQs partirá num primeiro momento da ilustração das coordenadas
geográficas e posteriormente os signos cartográficos. Serão apresentados os símbolos trazidos pelas HQs, para interpretação dos
signos trazidos pela cartografia. Os diferentes tamanhos das imagens das HQs para futuros estudos de escalas. Para através destes
símbolos consigase fazer um enquadramento das representações, pois as HQs possuem elementos essenciais que podem
favorecer na aprendizagem Educando/Assunto e na interação Educador/Educando. As HQs são instrumentos que poderá fornecer
informações significativas para os alunos, além de ser um recurso que atrai o interesse dos educandos.

A metodologia será dividida em alguns passos tais quais:

Verificar idade e ano escolar dos alunos, para saber se está de acordo: idade e série; Desenvolver assunto específico Elementos
Cartográficos como: escala cartográfica, signos cartográficos, representações cartográficas; Mostrar os signos encontrados nas HQs
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e, suas finalidades; Mostrar os enquadramentos encontrados nas HQs, para inferir a escala cartográfica; Através dos
enquadramentos estudarem a escala cartográfica;

Orientar aos alunos, para que façam uma pequena história em quadrinhos com elementos encontrados nas mesmas e na
cartografia com legenda, escala cartográfica, signos e cores. A HQ criada deve expressar o cotidiano dos alunos;

HQ’S um importante recurso pedagógico

Vergueiro (2005) reafirma: sem dúvida, os quadrinhos representam hoje, no mundo inteiro, um meio de comunicação de massa de
grande penetração popular. Uma vez que, com tanta concorrência de outros meios de comunicação, as HQs continuam a seduzir
um grande contingente de leitores fiéis e apaixonados por esta arte. Esta atração é explicada por Cirne (2000, p. 19): “a arte que
não sabe seduzir não leva à paixão, não leva à reflexão”.

Através da diversificação dos conteúdos podese alcançar ao objetivo proposto o conhecimento e a críticidade dos alunos, para o
entendimento da cartografia nas escolas.

A HQ pode ser definida de várias maneiras, de acordo com a ideia de cada autor, mas em alguns aspectos quase
todos concordam: a HQ é a forma mais rápida que a literatura tem para chegar ao leitor. Um dos maiores
exemplos do sucesso das HQs foi criado por Charles Schulz em 1950, os Peanuts6, que invadiram os jornais
norte americanos e posteriormente, foi traduzido em várias línguas. Até hoje seus personagens estampam
produtos diversos. [...] (TUSSIA E MARTINS, 2010, p. 67).

No ensino das diversas linguagens o educando deve ter contato com os diversos multiformes linguísticos, para que saibam que tais
podem ser organizadas de diversas formas. De acordo com Guimarães (2010), as histórias em quadrinhos é uma forma de
expressão artística em que há o predomínio estímulo visual, ou seja, engloba formas de expressão em que o expectador para
apreciálas utiliza o sentido da visão.

Cada quadrinho tem uma representatividade, cada autor obedece a um gênero, cada HQ trás consigo uma identidade uma
expressão própria.

Segundo Mendonça, (2005) a história em quadrinhos 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.

Desta forma é compreendido que os quadrinhos podem ser definidos como uma narrativa, que se compõem de dois códigos em
constante intercâmbio: o visual, composto de imagens (balões e ditos), desenhos; o verbal, o texto.

O aluno passa a ser pesquisador, a partir do momento em que consegue compreender o uso e o funcionamento do espaço, qual
está inserido, tal qual vislumbrado através da cartografia, ele poderá identificar tipos diversos de escalas. A imagem passa a ser o
primeiro recurso didático para o ensino da cartográfica.

Segundo Simielli (1999), as crianças já têm um interesse natural pelas imagens, o que justifica gostarem tanto de desenhos
animados da TV ou de revistas em quadrinhos. Porém, este atrativo metodológico para o ensino de geografia, também interessam
a jovens e adultos, quanto mais novidades e dinamicidades forem propostas pelo professor em sala de aula, melhores serão tais
aulas.

Quanto maior for o número de imagens que possam ser conectadas ao assunto cartografia e a experiência do vivido pelos alunos,
tais recursos como fotografias do bairro, HQs que retratem o espaço e possam ser utilizados para o ensino da cartografia.

HQ’s sua história

As revistas em quadrinhos costumam ser uma das primeiras leituras das crianças e jovens, mas retratando a realidade das escolas
públicas do Município de Maceió, vêmse alunos que não tem em sua maioria contato com leituras ou, incentivos ao seu
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desenvolvimento intelectual, tais dados foram observados a partir do contato com estudantes da rede pública durante o Estágio
Supervisionado, não se fez pesquisa científica. Alguns livros didáticos atuais costumam trazer tiras de revistas em quadrinho
enfatizando alguns assuntos como didática para melhor interação Educador/Educando e Assunto/Educando.

Os quadrinhos têm personagens fixos, de histórias infinitas sendo estas sagas que levam anos, transformamse em filmes, mas o
que se quer desenvolver é o modo de ver o mundo a estes sujeitos, leválos a enxergar os lugares e compreender a cartografia a
partir das HQs. Coadunamos que:

De certa forma, podese dizer que as histórias em quadrinhos vão ao encontro das necessidades do ser humano,
na medida em que utilizam fartamente em elemento de comunicação que esteve presente na história da
humanidade desde os primórdios: A imagem gráfica. (VERGUEIRO, 2006, p. 8).

Durante muito tempo os símbolos estiveram associados ao ser humano, com o propósito de articular suas experiências e vivências
diárias, registradas através das imagens gráficas, para facilitar a compreensão, estas imagens gráficas, ganharam nova formatação
de acordo com as exigências da modernidade.

O homem primitivo, por exemplo, transformou a parede das cavernas em um grande mural, em que registrava
elementos de comunicação para seus contemporâneos: O relato de uma caçada bem sucedida, a informação da
existência de animais selvagens em uma região específica, a indicação de seu paradeiro etc. (VERGUEIRO, 2006,
p. 8).

Sabese, que de maneira intuitiva os homens das cavernas descobriram as imagens como forma de leitura, como forma de passar
o conhecimento para gerações futuras através das pinturas rupestres, pois as imagens trás consigo vasto conteúdo que necessita
ser interpretado. As imagens trás consigo inúmeras mensagens.

As HQs trouxeram uma nova ilustração para as imagens gráficas, dando uma estética diferenciada, estas histórias “[...] foram um
dos principais veículos de padronização de consumo em massa, através de conteúdos, pois também incorporaram a globalização
econômica em seus processos de produção [...]” (VERGEURO, 2006, p. 20).

Desta forma podese garantir no mercado que cada vez mais, tornava competitivo e desigual. Para que se tornassem fixas foi
preciso ter um vasto conteúdo, que se apresentasse atrativo e de fácil compreensão, direcionados a jovens e adultos, porém “[...]
cedo foram alvo de criticas, objetos de restrições, condenados por muitos pais e professores no mundo inteiro [...]” (VERGUEIRO,
2006, p. 40).

Pais e mestres desconfiavam de tão bela fantasia trazida pelas histórias em quadrinhos, em seus ilustrativos multicoloridos,
alegando que as mesmas “[...] poderiam afastar crianças e jovens de leitura “mais profundas”, desviandoos assim de um
amadurecimento “sadio e responsável” [...]” (VERGUEIRO, 2006, p. 25).

Tão logo a entrada das HQs nas salas de aulas encontrou severas restrições, sendo banidas como material de ensino pedagógico.
Com a evolução tipográfica e o surgimento de grandes cadeias de jornais, apareceram as HQs, para o afloramento da comunicação
em massa.

“[...] é possível afirmar que o ambiente mais propício para seu florescimento localizouse nos Estados Unidos do
final do século XIX, quando todos os elementos tecnológicos e sociais encontravamse devidamente consolidado
para que as histórias em quadrinhos se transformassem em um produto de consumo massivo, como de fato
ocorreu” (VERGUEIRO, 2006, p.10).

Inicialmente foram introduzidas em paginas dominicais dos jornais estadunidense que se voltava para população de imigrantes,
sendo predominantemente engraçados, com desenhos irônicos e personagens caricatos. Assim alguns anos depois grande
distribuidoras passaram a vender quadrinhos, disseminado a visão globalizadora dos Estados Unidos, em conjunto com o cinema,
para a mundialização dos valores e culturas deste país.
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Resultados Parciais

O presente estudo ainda está em fase inicial, e, pretendese através do mesmo desenvolver oficinas, o alunado terá a oportunidade
de desenvolver uma consciência cartográfica, pois estas oficinas terão como base os principais assuntos básicos de cartografia.
Essa atividade é um meio de estimular o aluno a estudar e compreender de forma dinâmica o assunto e, posteriormente orientálos
a criar suas próprias representações cartográficas.

Estas oficinas serão construídas a partir de um levantamento bibliográfico e serão compreendidas a partir das HQs, para depois
serem remetidas aos alunos de forma simples e diversificada e, em seguida como proposta de fixação de conteúdos, brincadeiras,
tais como: caça ao tesouro através da cartografia, amarelinha cartográfica, dentre outras. Ainda as oficinas proporcionarão aos
alunos a confecção de uma pequena historia em quadrinhos com elementos encontrados nas mesmas e na cartografia, com:
Legenda, Escala Cartográfica, Signos e Cores. As HQs criadas devem expressar o cotidiano dos alunos.

Fizemos a primeira oficina e tivemos resultados positivos, tal, aconteceu através de datashow, que através de imagens retirada do
Google Heart, apresentamos o Bairro da escola e a cidade de Maceió, e explanamos o conteúdo que se referenciava a cartografia.

Com os enquadramentos encontrados nas HQs, será trabalhado os tipos de escalas cartográficas que estes enquadramentos
trazem.

Este tipo de mapa será feito por levantamento geral, que segundo Duarte, 2006, p. 155. Não exige precisão, pois se refere apenas
a uma operação preliminar de reconhecimento dos componentes da paisagem sem necessária precisão de localização ou de
medidas. Pode ser chamado também de levantamento ligeiro, ordinário ou expedito.

Acreditase, que esse tipo de representação, denominado pelo autor, seja o que se conhece como mapas mentais, sendo o mesmo
uma representação da paisagem que se mostra através da percepção dos alunos.

A escrita ao ser descoberta pelos alunos se mostra um poderoso atrativo para estes, por trazer consigo um novo universo de
multiformes variadas, assim também se mostra a descoberta das imagens recheadas de novidades e, um universo expresso em
tiras e histórias fictícias ou reais, através de ilustrações e coloridos intensos. Assim cada vez que algo novo é descoberto pelo
alunado faz surgir novo horizonte devido ao aguçamento de sua curiosidade. Assim, podemos destacar que se estar alfabetizando
cada sujeito á cartografia.

Segundo, Simielle, 1999, a expressão alfabetização cartográfica é definida como sendo, o processo de ensinoaprendizagem para
que a pessoa consiga compreender todas as informações contidas no mapa.

As HQs, mesmo com texto para retratar a fala das personagens, elas precisam ser acima de tudo interpretadas, conceituadas. É
necessário que o alunado seja também interprete.

Pois segundo, Pissinati, 2009, os mapas devem ser lidos como se estivessem cheios de escritos, ou seja, como se fosse um texto
escrito, mas não é tão fácil sua interpretação, para que a interpretação seja um fato concreto, é necessário aprender, o alfabeto
cartográfico, a leitura propriamente dita, entendida aqui não como mera decodificação de símbolos.

As noções, as habilidades e os conceitos de orientação e localização geográficas fazem parte de um conjunto de conhecimentos
necessários, juntamente com muitos outros conceitos e informações, para que a leitura de mapas ocorra de forma que o aluno
possa construir um entendimento geográfico da realidade, e essa construção de conhecimento requer métodos e técnicas de
ensino/aprendizagem que facilitem a compreensão do estudante (TUMA, 2004 apud SILVA e COSTA, p. 9).

Considerações finais

O presente trabalho pretende com inserção das HQs utilizada como recurso didático pedagógico o ensino da cartografia e, o
reconhecimento do espaço vivido pelos educandos, através do desenvolvimento de oficinas de ensino, que irá possibilitar com as
HQs e suas figuras e simbolismos, o estudo das coordenadas geográficas, fuso horário, signos cartográficos, escalas cartográficas e
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projeções cartográficas. Para que o sujeito se torne pesquisador e, tenham emancipação.
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