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RESUMO 

O uso de histórias em quadrinhos (HQ) tem se mostrado um recurso 

interessante para o ensino de conceitos químicos. Tal perspectiva parte da 

associação das HQ's à inserção das atividades lúdicas em sala de aula. As histórias 

em quadrinhos, em seus diferentes gêneros, oferecem possibilidades diversas de 

aplicações no universo escolar, em todos os seus níveis.  O desafio é saber olhar os 

quadrinhos como um recurso pedagógico.  

Sob tal enfoque, foi proposta a dez turmas de terceiro ano do Ensino Médio, a 

análise de histórias em quadrinhos comerciais e a elaboração de uma HQ inédita, 

tendo como tema central o conteúdo de radioatividade. Esta pesquisa configura-se 

como um estudo de caso. A coleta de dados se estruturou como uma análise 

documental que teve como textos básicos para a análise as HQ no formato de gibis 

produzidos pelos alunos, a análise do conteúdo da transcrição das filmagens da sala 

de aula e dos encontros no clube, e os comentários postados em uma página de um 

grupo criado na rede social para que os alunos fizessem comentários referentes às 

atividades desenvolvidas. 

 Os resultados foram analisados sob a ótica de uma categoria: RELAÇÕES 

ENTRE O SUBTEMA E AS HQs PRODUZIDAS. Essa categoria se divide em 4 

subcategorias, a saber: Relações efetivas entre o subtema proposto e a história 

elaborada. Relações medianas entre o subtema proposto e a história elaborada, 

Baixa relação entre o subtema proposto e a história elaborada, e Nenhuma relação 

direta entre o subtema proposto e a história elaborada. Infere-se, a partir dos 

resultados, que ao criar as próprias HQ trabalhando a associação entre imagens, 

palavras e ideias, o aluno se apropria do conhecimento científico de forma dialógica 

e se sente motivado considerando-se o divertimento e o aspecto lúdico envolvido na 

atividade. 

 

 

 

Palavras-Chave: Ensino de Química, Histórias em Quadrinhos, Atividade Lúdica. 
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ABSTRACT 

 

The use of stories in comics (HQ) has shown to be an interesting feature for 

the teaching of chemical concepts. This part of the association of HQs insertion of 

playful activities in the classroom. The stories in comics, in their different genres, 

offer several possibilities for applications in school universe, in all its levels. The 

challenge is to look upon the comics as a pedagogical resource. 

Under such an approach, it has been proposed to ten classes of third year of 

secondary education, the analysis of the stories in comics commercial and the 

drawing up of a HQ unprecedented, having as its central theme the content of 

radioactivity. This research is configured as a case study. The data collection was 

structured as a documentary analysis that had the basic texts for the analysis the HQ 

in the format of comics produced by students, the analysis of the content of the 

transcript of the filming of classroom and meetings at the club, and the comments 

posted on a page of a group created in the social network for the students to make 

comments on the activities. The results were analyzed from the perspective of a 

category: RELATIONS BETWEEN THE SUB AND THE COMIC BOOKS 

PRODUCED. 

This category is divided into 4 categories, namely: effective Relationships 

between the proposed sub-theme and the story developed. Relations medians 

between the proposed sub-theme and the story developed, Low relationship between 

the proposed sub-theme and the story developed, and No direct relationship between 

the proposed sub-theme and the story developed. It is inferred from the results that 

the create your own HQ working the association between images, words and ideas, 

the student takes the scientific knowledge in the form of a dialog and feel motivated 

considering the fun and playful aspect involved in the activity. 

 
 

Keywords: Teaching of Chemistry , Comics , Playful activity . 
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Meu nome é Thaiza Montine Gomes dos Santos Cruz, ingressei no curso de 

Química pela UEG (Universidade Estadual de Goiás) em Anápolis, então Uniana 

(Universidade de Anápolis), em 1997. A primeira das “ovelhas negras” da família, a 

‘fugir’ da área de Humanas (Direito) e entrar de paraquedas nas Exatas. Não 

necessariamente por fuga, mas sim, e definitivamente, por gosto, ou por nascença. 

Licenciei-me no ano 2000 e, em 2002 retornei à Universidade em busca de 

Especialização na área de Ensino, pois estava em sala de aula desde 1998 e queria 

me aperfeiçoar mais; foi quando iniciou-se o curso de Especialização em Ensino de 

Química, na própria UEG, no qual me ingressei,  fazendo parte de sua primeira 

turma. Especializei-me em 2004 e continuei em sala de aula, na Educação Básica.  

Algumas oportunidades de sequenciamento dos meus estudos foram 

surgindo, Mestrados na chamada “Área Dura”, mas ao mesmo tempo em que me 

empolgavam, sentia que ainda faltava algo para me fascinar... e isso não foi 

encontrado por um bom tempo. Continuei a trabalhar e só então comecei a perceber 

que “era naquilo que eu era boa”! Então esqueci a bancada e resolvi me dedicar 

definitivamente, à sala de aula, onde me encontro até hoje. 

2012 foi um ano especial, pois tive a oportunidade de ingressar enquanto 

professora também do Ensino Superior, no Centro Universitário de Goiás Uni-

ANHANGUERA, sem mesmo assim, abrir mão da Educação Básica, pois a meu ver, 

trata-se de uma importante relação e, não me sentiria bem lecionando para futuros 

professores, e falar sobre como é estar na Educação Básica, não estando lá. Foi 

assim que acabei me tornando uma “professora McGyver”, lecionando para o Ensino 

Fundamental, para o Ensino Médio e para o Superior. Pouco tempo antes, também, 

surgiu a oportunidade de me tornar aluna especial deste Programa de Mestrado, e 

acho que neste ponto me tornei a “professora-aluna-ninja”, pois além de todos os 

afazeres, ainda havia duas pecinhas fundamentais em minha vida: Ian e Ellen, meus 

filhos. 

Ao passar por todo o Processo Seletivo deste Programa de Mestrado, entrei 

com um objetivo: trabalhar com a área de tecnologias da informação e comunicação 

aplicadas ao ensino de química, aproveitando o fato de já trabalhar com isso há 

alguns anos através de um blog (http://quimilokos.blogspot.com). No entanto, ao 

participar do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX 

http://quimilokos.blogspot.com/
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ENPEC em Águas de Lindóia, SP de 10 a 14 de Novembro de 2013, apresentando 

um Trabalho Completo intitulado: “H'Química – O uso dos quadrinhos para o Ensino 

de Radioatividade “, acho que tive um insigth. E, a partir daquele momento, ao som 

das palavras de meu ilustre e soberano Orientador: “Thaiza! Não é você quem 

escolhe o Projeto... É o Projeto que te acha! Olhe bem pra você! Me diga que 

ESTE não é seu Projeto real?!”...tudo pra mim mudou! A começar do meu próprio 

Projeto de Pesquisa. Dali a diante recomecei minha pesquisa, pois além de todo o 

acontecido, também serviu para me mostrar que eu já sabia a resposta da minha 

Pesquisa referente ao blog! Então... ela realmente não mais me serviria. Como 

pesquisa, não como ferramenta de trabalho que, aliás, ainda mantenho. 

Nesse contexto surge então um novo trabalho, e uma nova pesquisa: 

“Como é possível, de forma eficaz, ensinar conceitos de radioatividade 

utilizando Quadrinhos em conjunto a um clube de ideias?” 

E, através dessa pesquisa, os objetivos elencados são: 

• Entender como as Histórias em Quadrinhos podem ensinar um conceito 

químico. 

E, através da estratégia didática utilizada, buscamos: 

• Estabelecer possibilidades didáticas ao aluno de exercício de criatividade. 

• Trabalhar conceitos científicos, através da autonomia em uma perspectiva de 

aproximação do conhecimento científico escolar com uma linguagem mais 

familiar aos estudantes. 

• Formar um grupo de identidade social, o “Clube dos Nerds e Otakus”. 

E é aqui que começa minha aventura! 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO : 

HQ, ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCAÇÃO. 

 

 

SANTA 

TEORIA, 

BATMAN!! 
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1.1. O QUE SÃO AS HQs? 

Histórias em quadrinhos... Segundo Roberto Elísio dos Santos, são 

narrativas sequenciais, segundo o Dicionário Priberiam, trata-se de uma série de 

desenhos que representa uma história ou uma situação, geralmente dividida em 

retângulos sequenciais. Os rótulos podem influenciar, segundo Maingueneau (2006), 

os aspectos formais do texto, interpretativos, ou ambos. O uso deles constitui o que 

chamou de hipergêneros. O trecho em que Maingueneau fundamenta o conceito é 

um pouco extenso, mas sintetiza com precisão o assunto:  

No caso dos rótulos que se referem a um tipo de organização textual, 

mencionamos em primeiro lugar aquilo a que demos o nome de 

hipergêneros. Trata-se de categorizações como “diálogos”, “cartas”, 

“ensaio”, “diário” etc. que permitem “formatar” o texto. Não se trata, 

diferentemente do gênero do discurso, de um dispositivo de 

comunicação historicamente definido, mas um modo de organização 

com fracas coerções que encontramos nos mais diversos lugares e 

épocas e no âmbito do qual podem desenvolver-se as mais variadas 

encenações da fala. O diálogo, que no Ocidente tem estruturado uma 

multiplicidade de textos longos ao longo de uns 2.500 anos, È um bom 

exemplo de hipergênero. Basta fazer com que conversem ao menos dois 

locutores para se poder falar de diálogo. O fato de o diálogo - assim 

como a correspondência epistolar - ter sido usado de modo tão 

constante decorre do fato de que, por sua proximidade com o 

intercâmbio conversacional, ele permite formatar os mais diferentes 

conte˙dos. (op. cit., 2006, p. 244, apud RAMOS, 2009, p.360).  

Pode-se dizer que há, então, dois níveis de rotulações, as próprias aos 

gêneros autorais e as que interferem na formatação do texto, caso dos 

hipergêneros. 

O hipergênero quadrinhos, na visão de Ramos (apud Andraus, 2012), 

abrange todo o filão dos cartuns, charges e caricaturas, bem como as tiras em 

quadrinhos e as próprias HQs. A bem da verdade, sua raiz se encontra mesmo nas 

pinturas rupestres, como matriz da vontade humana de criar e elaborar narrativas 

visuais. As histórias em quadrinhos (HQ) ou comics são as formas textuais mais 

difundidas entre crianças, adolescentes e até mesmo entre os adultos, pois formam 

um conjunto de textos e desenhos com um grau de sofisticação que prendem a 

atenção do leitor. Existem algumas características que definem as histórias em 
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quadrinhos, tais como, as onomatopeias, os balões, os desenhos em quadros, não 

tão fácil vocabulário e presença de personagens. 

Textos e imagens em ação (EISNER, 2001), é como melhor se definiria esta 

forma de mídia também chamada gibi, HQs, no Brasil; comics, graphic novel, 

seqüential art nos Estados Unidos; mangá no Japão; historietas na Argentina; 

histórias em quadrinhos, banda desenhada ou BD em Portugal; fumetti na Itália; 

bande dessinée ou BD na França; tebeo naEspanha etc..São essas algumas das 

expressões, segundo Teixeira e Archanjo (2011), pelas quais globalmente se 

reconhece este fenômeno de comunicação. Seja qual for o formato, temática ou 

nacionalidade, as HQs tem no binômio “textos-desenhos” seus principais elementos. 

Teixeira e Archanjo, identificaram Will Eisner como sendo o primeiro a denominar as 

histórias em quadrinhos como “arte sequencial”: 

As histórias em quadrinhos são lidas com dois importantes dispositivos 

de comunicação, palavras e imagens. [...] Na verdade, eles derivam de 

uma mesma origem, e no emprego habilidoso de palavras e imagens 

encontra-se o potencial expressivo do veículo. ( EISNER, 2006, p.13). 

Segundo Carvalho (2006) definir quando foi feita a primeira HQ é uma tarefa 

difícil e subjetiva, ninguém pode afirmar ao certo quando elas surgiram. Há quem 

diga que a primeira HQ foi criada por um ítalo-brasileiro, Ângelo Agostini, em 30 de 

janeiro de 1869, com sua “As aventuras de Nhô Quim”, mas os estadunidenses 

garantem que o pioneiro é deles, Richard Outcaut, em 1895, com seu personagem 

Mickey Doogan (mais conhecido por The Yellow Kid), nos jornais de Nova York. Mas 

se olharmos para o Oriente, descobriremos que, no Japão, já se fazia quadrinhos 

séculos antes de brasileiros e estadunidenses nem sequer pensarem neles; Tobae 

Sankokushi, uma história em quadrinhos japonesa (ou mangá, como eles chamam 

por lá) já havia sido publicada em 1702. Mas, ainda de acordo com Carvalho (2006), 

independente de onde e quando surgiram, é possível afirmar que os quadrinhos 

fixaram-se em todo o mundo por meio das tiras de jornal. 

Para Araújo, 2007, seja de ficção ou não-ficção, para todo efeito as histórias 

em quadrinhos são uma união de criatividade em que “[...] o desenho não pode ser 

uma repetição do texto, pois, se fosse assim, transformar-se-ia em mera ilustração 

da palavra. O importante é a peleja entre palavra e imagem” (ARAÚJO, 2007, p.53). 
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Teixeira e Archanjo (2011) ainda falam acerca de vários elementos 

secundários de apoio para completar a linguagem das HQs, como os “balões de 

falas” e ”pensamentos”, as legendas indicadoras de lugar e tempo, as onomatopeias 

representando os sons, e os traços sinestésicos simuladores de movimento. 

De acordo com Viana (2013) as histórias em quadrinhos possuem uma 

longa história. Surgiram, sob a forma de esboço, no final do século 19 e início do 

século 20. As primeiras HQ’s de maior reconhecimento foram The Yelow Kid, Max 

and Moritz e Krazy Kat. Com o passar do tempo, saíram das tiras de jornais e 

ganharam as revistas em quadrinhos, e cada vez mais espaço na cultura 

contemporânea, chegando aos adultos e sofisticando justamente para atingir um 

público maior e diferenciado. Viana (2013) afirma que, 

As histórias em quadrinhos são produtos sociais e históricos. Eles 

expressam, sob determinada forma, uma ficção. Nesse sentido, as HQ’s 

são uma expressão figurativa da realidade, sendo, portanto, arte. A 

produção dos quadrinhos é realizada por indivíduos concretos, seres 

sociais, e, por conseguinte, reproduz as relações sociais. Os indivíduos, 

para produzirem uma obra fictícia, realizam um processo de criação 

imaginária que possui base na sociedade existente e, portanto, quer 

queira ou não, reconstitui ficticiamente a realidade social. Eles repassam 

para suas obras seus valores, concepções, sentimentos, inconsciente, 

etc., e por isso qualquer obra, por mais fantasiosa e aparentemente 

distante da realidade social que pareça, no fundo é manifestação de algo 

que é social. (VIANA, 2013, p.21). 

Algumas revistas ganharam destaque em nosso país, como é o caso da 

revista ilustrada Tico-Tico, criada antes mesmo dos cadernos infantis, em 1905. 

Carvalho (2006) afirma que ela foi uma precursora das revistas em quadrinhos no 

Brasil, já que trazia HQ’s, mas também poesias e passatempos diversos. As revistas 

que trariam apenas quadrinhos surgiram na década de 1930, nos Estados Unidos e, 

segundo relatou Will Eisner à Carvalho, surgiram de forma incidental, já que o 

pessoal do jornal queria manter as prensas funcionando, então juntaram várias tiras 

num livrinho, que chamaram de comic book. No Brasil, segundo Carvalho (2006), o 

jornalista Adolfo Eizen foi o responsável pela primeira revista em quadrinhos, em 

1939: O Mirim, que trazia dentre outros personagens, Dick Tracy, Superman e 

Batman (O Morcego Negro). 
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Foi também em 1939, segundo Carvalho (2006) que Roberto Marinho lançou 

O Gibi, cujo sucesso foi tamanho que até hoje o nome da publicação é sinônimo de 

história em quadrinhos. No ano seguinte, o empresário de comunicações Assis 

Chateaubriand também entrou na briga com O Guri, publicação nos mesmos moldes 

de Gibi e Mirim. Em 1945, o mesmo Eizen criaria a Editora Brasil-América Latina 

(Ebal), responsável por estabilizara publicação de HQs no Brasil e a primeira a trazer 

pra cá revistas de personagens como Super-Homem e o Príncipe Valente. Em 1949, 

surgiu a Abril, cujos quadrinhos centralizaram-se desde o início nas publicações 

Disney. Nos anos 50, floresceram no Brasil diversos quadrinhos independentes, 

chamados na época de udigrúdis (neologismo de underground); revistas artesanais, 

que hoje chamaríamos de fanzines ou simplesmente zines. 

No início os anos 60, Maurício de Sousa criaria seus primeiros personagens 

Bidu e Franjinha (1959), Cebolinha e Piteco (1962) e Cascão (1963). Mônica, que 

viraria marca registrada desse paulista de Santa Isabel, foi criada, segundo Carvalho 

(2006) em 1964 e, em 1970, ganhou sua própria revista em quadrinhos. O autor 

ainda afirma que é fundamental também lembrar publicações como o Pasquim, de 

1969, jornal de humor e crítica que abriu as portas para gênios como Ziraldo e 

Henfil. Na década de 1980 marcaram época os quadrinhos de Angeli, Laerte, Glauco 

entre outros. Nos anos 1990, um dos marcos considerado pelo autor, é a revista 

Holy Avenger, criada por Marcelo Cassaro e Érica Awano, com o nome em inglês, 

desenho no estilo japonês e humor bem brasileiro. Já nos anos 2000 a força dos 

gibis pode ser conferida em uma visita a qualquer banca. Carvalho (2006) afirma 

que com a estabilidade do Plano Real, o número de editoras voltadas para os 

quadrinhos se não cresce a cada ano, pelo menos se estabilizou numa quantidade 

razoável. O que pode ser notado também através da quantidade de títulos e 

gêneros, que a cada dia cresce mais. 

Para Mendonça (2002), as HQ’s, como todas as formas de arte, fazem parte 

do contexto histórico e social que as cercam e não surgem isoladas e isentas de 

influências. Na verdade, as ideologias e o momento político moldam, de maneira 

decisiva, até mesmo o mais descompromissado dos gibis. Os quadrinhos já 

estiveram presentes em várias mensagens ideológicas, visto que ele atinge desde 

crianças até adultos e todas as classes sociais, um exemplo são os produzidos na 

China durante a “Revolução Cultural” com intuito de valorizar a imagem de Mao Tsé-



23 
 

Tung frente à sociedade chinesa tornando-se necessário atrair a atenção do leitor 

com esses desenhos divulgando melhor a mensagem da revolução.  

A partir dos anos 1920 a comicidade nos quadrinhos começa a ser substituída 

pelo gênero aventura, e a produção de temas familiares e infantis, bem como os 

desenhos caricaturais, são substituídos por desenhos mais realistas. A partir de 

1922, começam a circular mensalmente as revistas nos Estados Unidos. Assim, de 

acordo com Viana (2013), há uma mudança nos quadrinhos ligada à perda da 

exclusividade da comicidade, e a hegemonia da aventura. Alterações essas que 

estão ligadas a mudanças sociais e históricas. 

Vergueiro e Ramos (2009a) afirmam que o artista de histórias em quadrinhos 

trabalha com as informações sobre a história e o cotidiano, transformando-as em 

ficção. Sua busca é a difícil tarefa de entreter e informar, sendo ele um formador de 

opinião, servindo aos poderes sociais. Deve-se tomar cuidado, pois ainda segundo 

Vergueiro e Ramos (2009a), a informação nos quadrinhos tende muitas vezes mais 

para o entretenimento que para os fatos históricos propriamente; isso pode dar uma 

falsa realidade histórica, no qual citam como exemplo o Príncipe Valente, de Harold 

Foster, onde existem vários anacronismos, que consistem em uma atitude ou fato 

que não está de acordo com a época, um erro de cronologia. Por vezes o fato 

histórico é utilizado apenas como um pano de fundo para a correlação com 

situações do cotidiano. 

Vergueiro e Ramos (2009a) seguem apontando motivos pelos quais as HQ’s 

assumem fator importante de construção da realidade: 

Elas trabalham com a ficção, mas carregam em si todos elementos que 

constatam a realidade, tanto no discurso da escrita como no discurso 

visual. O autor de quadrinhos – principalmente aquele que trabalha com 

os chamados quadrinhos históricos – remete o leitor a documentos que 

são tidos como verdadeiros, por uma visão subjetiva, que é aquela dada 

pelo artista; dessa forma, ele constrói a cada momento uma nova 

história, com um olhar cotidiano, influenciado pelos novos estereótipos 

ou por novos ícones da cultura de massa. (VERGUEIRO E RAMOS, 

2009a, p.7 - 8). 

Quanto a sua estrutura, uma história em quadrinho é composta por quadros 

narrativos, por apresentarem características semelhantes à narração, como 

personagens, espaço, tempo, no qual o enredo se caracteriza por uma sequência de 
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ações. O diálogo é retratado de forma direta, sem a presença obrigatória de um 

narrador, representado na forma de balões, uma composição gráfica em acordo com 

uma linguagem não verbal, onde as imagens representam papel de destaque, 

promovendo uma interação entre os interlocutores por meio de uma relação causa 

efeito. Por se tratar de uma comunicação mais imediata, é de fundamental 

importância que haja uma interação entre imagem e texto.  

De acordo com Acevedo (1982 apud Soares, 2013, p.150), os componentes 

de uma história em quadrinhos são os enquadramentos, as formas e os textos. 

Nos enquadramentos é onde se encontram as imagens da história, uma 

espécie de tomada de cena, e que se diferencia por regiões, de acordo com as 

características de cada estilo local. Nas formas observamos as disposições dos 

quadros. Quadros estes que não precisam ser obrigatoriamente retângulos, varia de 

autor para autor, em busca de uma história mais dinâmica. 

Já o texto, este costuma vir descrito na forma de balões. Segundo Soares 

(2013) para muitos autores os balões não são apenas uma necessidade linguística, 

mas também um recurso ideogramático, ou seja, uma ponte entre a imagem, o texto 

e a significação temática. 

Daniels (1971 apud Soares, 2013, p.151) descreve estudos que registram 72 

espécies de balões, podendo ser mudo, atômico, sonolento, onomatopaico, 

interrogativo, infantil, do narrador, etc. E este mesmo autor ainda acrescenta: 

As onomatopeias – unidades sonoras dos quadrinhos – explodem em 

componentes visuais dinamizadores dos planos. Sua linguisticidade 

torna o ícone ou o desenho uma espécie de codificador do 

acontecimento, sem o uso de balões. (Daniels, 1971 apud Soares, 2013, 

p.151). 

 Diante do panorama atual, é quase impossível falar em quadrinhos sem citar 

os quadrinhos japoneses, os mangás, mesmo que de maneira superficial.  

 Segundo Vergueiro e Ramos (2009b) há uma nova geração se formando, 

tendo os mangás como leitura preferencial. Os quadrinhos japoneses dividem o 

espaço das prateleiras das bancas de igual para igual com quadrinhos infantis 

tradicionais ou estadunidenses. Ele ainda fala acerca da familiaridade do leitor com 

este estilo de HQ, que até mesmo já se acostumou a ler as revistas de trás para 
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frente, da mesma forma como são produzidas no Japão, pois são produzidas desta 

mesma forma por editoras aqui no Brasil. Vergueiro e Ramos (2009b) afirmam que 

no Japão as HQs são uma indústria forte e consolidada, que publica mais edições 

do que jornais e revistas. No Brasil, no entanto, uma parte ainda pequena dessa 

indústria se fixou entre os mais jovens. Na sala de aula, os mangás podem ser 

estratégicos para atividades práticas, de ordem interdisciplinar, ou não. 

Segundo Luyten (2014), quem primeiro utilizou o termo “mangá” foi o artista 

Katsushika Hokusai. Ele era um artista não conformista, pouco submisso e sua arte 

revela autonomia, muita espontaneidade e irreverência. Daí o termo mangá: 

desenhos irreverentes. Hokusai nasceu em 1760 e sua obra estende-se ao longo de 

um período extenso, atingindo o seu auge já no final da sua vida. 

Entre os temas preferidos de Hokusai Manga, destacavam-se: a vida 

urbana, as classes sociais, a natureza fantástica e a personificação dos 

animais. Tudo isso acompanhado de desenhos de forma caricatural. Ele 

tinha preferência por pessoas muito gordas ou muito magras, 

narizeslongos e fantasmas. Seu maior legado foi um manual de instrução 

da arte de desenhar. (LUYTEN, 2014, p.2) 

Luyten (2014) afirma que as primeiras produções quadrinhísticas japonesas 

limitaram-se a traduzir muitas histórias norte-americanas que apareceram no início 

do século XX na imprensa, mas, aos poucos perceberam que não tinham muito a 

ver com a realidade nipônica, então iniciaram uma produção local. Um grande marco 

editorial a ser considerado ocorreu na década de 1920 com o início de publicações 

para o público infantil fortalecendo na década posterior onde já havia um mercado 

nitidamente separado do adulto. Após a Segunda Guerra Mundial houve mais 

modificações na estrutura editorial dos mangás com uma produção específica para o 

público adolescente, dividido em sexo: quadrinhos para garotas (shojo manga) e 

rapazes (shonen manga) cobrindo uma faixa etária aproximadamente de 12 a 18 

anos.  

É importante mencionar que após a Segunda Guerra havia poucos recursos 

materiais e financeiros e cada setor teve que se adaptar às necessidades da época. 

No caso das histórias em quadrinhos o recurso foi utilizar o papel jornal como 

alternativa nas revistas. O artifício foi a impressão monocromática – variando do 
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rosa, roxo ou azul claro – conforme o teor do enredo. Esta característica continua 

até hoje apesar da abundante riqueza do país. 

Quem deu o pontapé inicial às características que se tornaram uma marca 

registrada dos quadrinhos japoneses, diferenciando-os das produções de outros 

países foi, ainda segundo Luyten (2014), Osamu Tezuka, Manga no Kamisama – o 

deus dos quadrinhos – título dado pelos próprios colegas em reconhecimento ao 

trabalho que desenvolveu por décadas. O momento dessa inovação ocorreu quando 

os então jovens desenhistas de Osaka, a cidade editorial rival de Tóquio, tiveram 

uma grande oportunidade: lá, pagava-se muito pouco ou quase nada para os 

desenhistas, mas, em compensação, eles tinham total liberdade de criação.  

O jovem Tezuka soube aproveitar a chance e iniciou uma revolução nos 

mangás do pós-guerra. Essa revolução, de acordo com Luyten (2014), propiciou 

mais dinamismo e fluidez à ação nos quadrinhos, dando liberdade para Tezuka 

desenvolver um formato novo a seus personagens. Eles começavam a se destacar 

pelas formas mais arredondadas e pelas expressões faciais, o que os tornava mais 

atraentes e estéticos. Osamu Tezuka também inovou na forma de apresentação das 

páginas dando um novo layout ao mangá. Sua habilidade para o desenho já vinha 

desde jovem, fortalecendo-se enquanto estudante de Medicina quando se tornou 

muito conhecido na área por ilustrar livros de Entomologia (parte da Zoologia que 

estuda insetos) reproduzindo com perfeição toda a espécie de besouros e 

borboletas. De acordo com Luyten: 

Para Osamu Tezuka desenhar mangá não era apenas uma forma de 

entretenimento, mas colocar em seus roteiros, aliados à técnica de 

explorar efeitos dramáticos ou psicológicos, toda espécie de sentimentos 

como a dor, o ódio, o amor, a raiva ou a tristeza. É difícil encontrar entre 

os grandes mestres um artista tão completo, popular, curioso e 

empenhado constantemente em oferecer através do mangá e dos 

animês uma variedade tão volumosa de temas e personagens. 

(LUYTEN, 2014, p.4). 

No Brasil, o público teve acesso a suas publicações principalmente através 

dos animes A princesa e o Cavaleiro, Astro Boy e Kimba, o Leão Branco que fizeram 

sucesso nas TVs brasileiras durante os anos 1970. De acordo com Luyten (2014), 

sua presença no Brasil causou uma grande mutação na aceitação dos mangás. Foi 
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realmente, a partir de sua visita, que muitos jovens desenhistas brasileiros passaram 

a produzir seus fanzines e esta manifestação aumentou com o passar do tempo.  

A palavra Fanzine é uma abreviação de fanatic magazine, mais propriamente 

da aglutinação da última sílaba da palavra magazine (revista) com a sílaba inicial de 

fanatic. Fanzine é, portanto, uma revista editada por um fã. Trata-se de uma 

publicação despretensiosa, eventualmente sofisticada no aspecto gráfico, podendo 

enfocar histórias em quadrinhos, ficção científica, poesia, música, cinema, jogos de 

computador, vídeo-games, dentre outros, em padrões experimentais. Segundo o 

Dicionário Michaelis,trata-se de um publicação de imprensa alternativa, geralmente 

dedicada a assuntos musicais e outras manifestações culturais. Embora essa 

manifestação midiática seja comumente relacionada aos jovens, há produtores e 

leitores de fanzines em quase todas as faixas etárias.  

No entanto, como afirma Assumpção Júnior (2009), a popularidade do gênero 

(mangá) reflete a posição dominante do homem na sociedade japonesa, a fictícia 

censura estatal, bem como a determinação masculina nos códigos utilizados nas 

HQ’s. Ainda para o autor, as HQ’s apresentam duas características principais que 

devem ser consideradas em sua abordagem: primeiro a descoberta da imagem e a 

consequente separação do Eu e do Tu; segundo o aspecto ilusório da imagem 

compartilhada e vivenciada. Dessa forma, a HQ reúne personagens e, inclusive o 

leitor, que nunca estariam juntos se não fosse a imagem, e lhes permite o 

compartilhar das experiências que são descritas, de uma forma muito mais eficaz 

que a linguagem falada ou a linguagem escrita. 

 O autor ainda complementa dizendo que vale ressaltar a existência de 

autores de HQ’s interessados na construção de novas linguagens, exemplificando 

com Neil Gaiman e Frank Miller, porém, ele alega que a maior parte da produção 

passa a ser destinada quase que exclusivamente a um consumo rápido e 

inconsequente. Pondera também que a importância das HQ’s enquanto expressão 

artística, educacional ou mesmo terapêutica, possa ser reconhecida e utilizada de 

maneira mais eficaz e consciente. 

Concordamos com o que afirma Viana (2013), não basta constatar a 

produção social das HQ’s, sejam as ocidentais, sejam as orientais, é necessário 

também analisar e entender as suas determinações. E, uma determinação 
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fundamental trata-se do capital editorial. Os Syndicates foram a forma primitiva e 

primeira do capital editorial voltado para os quadrinhos. Além de possuir direitos 

sobre os trabalhos dos desenhistas, funcionam como agência de veiculação das 

histórias, preparando e emitindo milhares de matrizes a serem vendidas. São 

responsáveis também por seguir um determinado código de ética onde constam que 

as histórias não podem conter palavrões explícitos, nem sugestões de imoralidade, 

evitar controvérsias à religião, raça ou política, não devem ofender aos leitores, 

evitar cenas de violência com mulheres, crianças e animais, e não devem incentivar 

o crime, que será sempre punido. 

O capital editorial também determina as HQ’s, ainda segundo Viana (2013), 

no que concerne às temáticas abordadas e personagens criados. O poder do capital 

editorial é muito grande, e seu objetivo maior é o lucro, já que segue a lógica de toda 

empresa capitalista. 

Além do capital editorial, existem outras determinações, segundo Viana 

(2013), que interferem na produção de uma História em Quadrinhos. Dentre elas, 

Viana destaca: a evolução dos leitores/consumidores, o gosto do público, que 

acaba por ser influenciado também pelo capital editorial, uma vez que este gosto é 

formado socialmente, porém trata-se de uma relação recíproca, mudanças sociais 

e históricas, já que o conteúdo das HQs também são produtos sociais e históricos. 

A crise e o individualismo, por exemplo, promovem a constituição de um gênero 

centrado no herói, o Estado, sua intervenção na forma de censuras, leis, pressões, 

financiamentos e protecionismo interferem de maneira a impedir determinadas 

publicações e incentivar outras e as lutas sociais, o que pode ser obervado através 

da inserção de super-heróis negros quando da ascensão do movimento negro nos 

EUA, ou o Arqueiro Verde e Lanterna Verde que, nos anos 1970 em suas histórias, 

tematizaram questões sociais e uso de drogas. 

Dessa forma, Viana (2013) finaliza: 

Assim, as histórias em quadrinhos possuem múltiplas determinações e a 

importância de cada uma delas varia com a época, lugar, tipo de 

produção, etc. A determinação fundamental das produções de sucesso 

mercantil é o capital oligopolista editorial. No caso das produções 

independentes, marginais, etc., outras determinações assumem o papel 

fundamental, tal como a concepção estética, política ou estilística do 
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criador. (...) Essas determinações atuam sobre as mensagens 

repassadas pelas histórias em quadrinhos. (VIANA, 2013, p.31). 

Andraus (2012) afirma algo que consideramos muito interessante ressaltar: a 

leitura de imagens em histórias em quadrinhos (e também dos ideogramas) funciona 

de maneira distinta na mente humana, de uma leitura estrita dos fonemas e dos 

textos lineares cartesianos. Ele considera essa uma das razões de porque os 

japoneses gostam de mangás e não tem quase preconceito, pois eles aprendem 

ideogramas na infância, além dos fonemas pertinentes à sua língua.  

Teixeira e Archanjo (2011) afirmam que existe uma parcela considerável de 

argumentos desfavoráveis às histórias em quadrinhos, que classificam-nas como 

“produto comercial”. Entendimento este, segundo os dois autores, relativo à “cultura 

de massa”, originado do conceito da “indústria cultural”, que entende as artes 

reprodutivas como disseminadoras, em larga escala, de fragmentos de clássicos 

destinados a consumidores acríticos e “coisificados”: quando a arte autêntica 

desaparece diante do apelo popular e os consumidores, por sua vez, sem opções 

artísticas qualitativas, se vêem encerrados e alienados neste círculo vicioso de baixa 

cultura.  

Ambos os autores não entendem HQs dentro deste conceito de “cultura de 

massa”, preferem adotar para os quadrinhos a denominação empregada por Santos 

(apud Teixeira e Archanjo, 2011) de “Cultura Pop” (Pop Culture), que, harmonizada 

com a expressão “nona arte” – no uso europeu desde os anos 60 (séc. XX) – 

considera o fenômeno como uma espécie de fusão entre “cultura popular” e “cultura 

de massa”. Santos (apud Teixeira e Archanjo, 2011) aponta: 

A relação do público com os produtos massivos e com os da “arte 

elevada” mudou, e as divisões extremamente rígidas entre produtos 

culturais considerados eruditos, populares e de massa foram abaladas. 

Segundo Umberto Eco, as diferenças entre essas manifestações 

artísticas foram reduzidas ou anuladas. [...] A forma de fruição desses 

produtos culturais, por seu turno, assume novas características: cada 

pessoa que faz parte do público que consome um produto cultural o 

percebe de maneira diferente. Um bem cultural vai ter alguma 

significação (ou talvez não tenha nenhuma) para o receptor, dependendo 

da forma como for percebido, incorporado ao imaginário e retrabalhado 

pelo indivíduo. Silvia Borelli contextualiza o papel do receptor (leitor ou 

espectador), que não pode ser considerado passivo, iludido ou alienado, 
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mas deve ser encarado como um participante ativo na decupagem das 

mensagens, dos produtos e de seus diversos gêneros, para apropriar-se 

deles e transformá-los em referências, ao mesmo tempo, particulares e 

universalizantes. (SANTOS, 2002, p.43-45, apud Teixeira e Archanjo). 

O professor Gian Danton, em O conhecimento Artístico, considera a 

possibilidade de investigar a arte com maior abrangência, inclusive por meio das 

histórias em quadrinhos, como contribuinte para novas formas de conhecimento.  

Atualmente, filósofos e cientistas começam a concordar que existem 

outras formas de explicar o mundo, tão importantes quanto a ciência. 

Uma dessas formas, ainda um tanto desvalorizada, é a arte. Em filmes, 

quadros, livros e até histórias em quadrinhos pode estar a chave para 

compreender o homem e o mundo em que vivemos. (DANTON, 2009). 

Concluímos que, Histórias em Quadrinhos são sim elementos da cultura pop 

mundial e que, independente de sua forma ou categoria, elas são uma das maneiras 

encontradas pelos seres humanos de disseminar sua cultura, propagar sua 

imaginação, e (re)criar fatos históricos e científicos, mesmo que, em sua grande 

maioria, nas entrelinhas da história original. Pode ser um instrumento apenas para 

entretenimento mas, assim como quase tudo o que existe, depende apenas do olhar 

dado a mesma para que possa ser utilizada de outra maneira. 

 

1.2. HQ’s, EDUCAÇÃO E ATIVIDADES LÚDICAS  

Dentre as questões tratadas até o momento sobre as HQs, desde seus 

elementos básicos, seu alcance artístico, suas determinações, dentre outros, cabe 

ainda abordar suas possibilidades educativas, especificamente para ensinar 

determinados assuntos.  

Para Carvalho (2006), o valor dos quadrinhos é muito maior do que seu 

número de vendas, qualquer que seja ele. Isso porque, afirma o autor, que além de 

meio de comunicação de massa, entretenimento, arte, as HQs podem ser uma 

excelente ferramenta na sala de aula. 

De acordo com Vergueiro e Ramos (2009a) podem ser encontradas iniciativas 

de uso das histórias em quadrinhos para treinamento e educação na época da 

Segunda Guerra Mundial, quando o governo norte-americano utilizou deste tipo de 
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linguagem característica como apoio técnico para o uso de equipamentos e 

instrução de seus soldados para atividades especializadas. 

Porém, os benefícios de se utilizar da linguagem dos quadrinhos com tais 

objetivos não ficaram restritos aos norte-americanos, Mao Tsé-Tung também fez 

ampla utilização, nas iniciativas governamentais de educação popular.  

Na Europa, por volta da década de 1970, acentuou-se sua utilização como 

apoio a temas educativos de maneira lúdica, em busca de um processo de 

aprendizagem mais agradável. No Brasil, as HQ’s com conteúdo mais voltado para a 

educação, divulgação de dogmas religiosos ou para objetivos cívicos, surgiram de 

acordo com Vergueiro e Ramos (2009a) já no início do desenvolvimento deste meio 

de comunicação no país.  

A primeira publicação infantil a divulgar os quadrinhos no Brasil, foi O Tico-

Tico, iniciada em 1905, contendo histórias de cunho moral, visando ensinar aos 

meninos, bom comportamento. Na sequência, várias editoras publicaram revistas 

contando histórias da vida de santos da Igreja e biografias de heróis da pátria. De 

uma maneira geral, considera-se que a produção de quadrinhos neste estilo na 

década de 1950, tinha como objetivo, ainda para Vergueiro e Ramos (2009a): 

Criar uma boa imagem das revistas em quadrinhos nas mentes dos pais 

e educadores, que nessa época, achavam que a leitura de toda e 

qualquer produção em quadrinhos teria consequências danosas para as 

crianças, como dificuldades na aprendizagem escolar, influências no 

comportamento familiar, diminuição da capacidade para o pensamento 

lógico e afastamento da realidade (Vergueiro e Ramos, 2009a). 

Teixeira e Archanjo (2012) afirmam que a história e a vida de personalidades 

nacionais, retratadas em HQs como ferramentas didáticas é de uso normal em 

vários países como os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Países Baixos, Japão, 

etc. Embora em menor proporção, isso também ocorre no Brasil. Djota Carvalho 

(apud Teixeira e Archanjo, 2012), em seu livro “A Educação está no gibi” (2006), 

exemplifica ainda outras inúmeras abordagens das HQs em salas de aulas 

contemplando-as em várias disciplinas. No início do capítulo VI, escreve o autor: 

Após a apresentação da história e dos vários tipos de HQs, proponho a 

utilização delas em sala de aula, de duas formas: como ferramenta 

(para) didática, em exercícios e exemplos das mais diversas disciplinas, 

ou como exercício multidisciplinar, na criação de HQs. [...] Uso os 
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quadrinhos até mesmo em aulas de teorias da comunicação, na 

universidade, para discutir o alcance e a influência da mensagem dos 

meios de comunicação de massa. (CARVALHO, 2006, p.61, apud 

Teixeira e Archanjo, 2012). 

Ao buscar na literatura experiências de abordagens de temas de Química 

utilizando Histórias em Quadrinhos, isso se torna um pouco complexo. Foram 

encontradas diversas experiências, porém, em sua grande maioria, voltadas para as 

ciências humanas. Algumas dessas experiências, de formas e aplicações das mais 

variadas, são listadas a seguir, juntamente com as que foram encontradas 

envolvendo Química: 

1. O potencial educativo dos quadrinhos: Análise do uso das Histórias em 

Quadrinhos em sala de aula pelas professoras da Escola Municipal Olavo 

Soares Barros, em Cambé – PR: Trabalho publicado no Programa de Pós 

Graduação em Educação (PPGE’s), apresentado no Seminário de 

Pesquisa em Educação da Região Sul (ANPED-Sul), com o tema “A Pós 

Graduação e suas Interlocuções com a Educação Básica”, em julho-

agosto de 2012. Esse artigo configura-se na tentativa de responder a 

seguinte pergunta: de que forma os quadrinhos são utilizados em sala de 

aula? A resposta baseia-se na amostragem de professoras de 3ª e 4ª 

séries da Escola Municipal Olavo Soares Barros, em Cambé - PR, à luz 

das conceituações de mídia educação, histórias em quadrinhos e seu 

potencial educativo, uma vez que se entende o emprego dos quadrinhos 

na educação está compreendido na práxis da mídia educação.   

2. História em Quadrinhos (HQ) e Ensino de História: os usos das HQs 

enquanto recurso didático: Trabalho apresentado no Congresso Nacional 

de Educação (CONEDU), em 18 a 20 de setembro de 2014, publicado 

pela Editora Realize. O presente trabalho trata da criação de uma oficina 

pedagógica denominada As Histórias em Quadrinhos: Idade Medieval, 

com os alunos da sala do 7º ano E, da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Senador Argemiro Figueiredo durante o turno da 

tarde. A fim de despertar tanto o gosto pela leitura, como a capacidade 

narrativa dos alunos e por consequentemente observar a apreensão do 

conteúdo já exposto, de modo formal, na linguagem escrita e também na 

modalidade dos quadrinhos. 
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3. A formação do professor e as histórias em quadrinhos em sala de aula: 

Artigo publicado na Revista Academos, Revista Eletrônica da FIA 

(Faculdade Interação Americana). Este artigo traz a proposta de tecer 

considerações acerca das possibilidades de os quadrinhos se constituírem 

em ferramentas na/para a prática pedagógica do professor em formação 

e/ou em atuação na sala de aula. 

4. As contribuições das histórias em quadrinhos de Maurício de Souza para a 

Educação Ambiental: Trabalho apresentado no Congresso Nacional de 

Linguística e Filologia, volume XVIII nº01 Rio de Janeiro, CiFEFiL, 2014. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar as histórias em quadrinhos de 

Maurício de Souza e suas aplicações dentro da Educação Ambiental. 

Foram analisadas tirinhas e histórias dos vários personagens criados pelo 

autor, sua relação com a educação ambiental e as possibilidades de 

utilização tanto na educação formal quanto na não formal. 

5. A intertextualidade nas tiras de HQ: Trabalho apresentado no X Congresso 

de Educação do Norte Pioneiro UENP – CCHE – CLCA – Campus 

Jacarezinho, Anais 2010 ISSN 1808-3579. O objetivo deste trabalho é 

fazer uma análise das intertextualidades presentes em Tiras de HQ, 

partindo do pressuposto essas são dinâmicas e podem contribuir para a 

formação do leitor. 

6. Histórias em quadrinhos na aprendizagem de Matemática: MISKULIN, 

Rosana Giaretta Sguerra; AMORIM, J. A.; SILVA, Mariana da Rocha 

Corrêa. Histórias em Quadrinhos na Aprendizagem de Matemática. IX 

Encontro Gaúcho de Educação Matemática (EGEM'2006), 2006. Este 

trabalho apresenta uma pesquisa já concluída relacionada à utilização de 

Histórias em Quadrinhos em um contexto de aprendizagem no qual se 

buscava motivar os alunos durante as aulas de Matemática. Os trabalhos 

foram realizados utilizando o ambiente de educação a distância TelEduc e 

o software para produção de Histórias em Quadrinhos HagáQuê. 

7. História em Quadrinhos (HQ) para o curso universitário de artes: uma 

experiência docente: ANDRAUS, Gazy. Segundo Congresso Internacional 

Viñetas Serias: narrativas gráficas lenguajes entre el arte y el mercado 

(Buenos Aires, Argentina, 26 al 28 de septiembre de 2012, Biblioteca 

Nacional) – Livro de Actas ISBN 978-987-26204-2-4 
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www.vinetasserias.com.ar/actas2012.html. Este artigo demonstra 

resumidamente a experiência ao lecionar a disciplina de História em 

Quadrinhos (HQ) para turmas de Licenciatura em Educação Artística, da 

qual resultou em HQ pessoais de cunho artístico, extrapolando a 

bidimensionalidade e chegando a outros suportes como banners e 

escultura, numa mescla de liberdade criativa com quadrinhos tradicionais 

resultando em uma arte aplicada para os alunos de artes, que perceberam 

os quadrinhos como arte. 

8. Quadrinhos na Educação e Filosofia: Artigo da Revista Linguagem 

Acadêmica, Batatais, v.1, n.2, p.45-63, julho/dezembro 2011. O presente 

artigo objetiva uma didática destas questões iniciais, por meio de uma 

orientação filosófica, em que ao mesmo tempo aprofunda o tema 

apresentando as visões e apontamentos de autores e acadêmicos 

integrados ao meio quadrinista. O texto oportuniza uma reflexão sobre a 

arte literária e as possibilidades culturais das tão populares e tão 

perturbadoras histórias em quadrinhos (HQs). 

9. As HQs e a formação da consciência moral das crianças: Artigo publicado 

no V CINFE – Congresso Internacional de Filosofia e Educação – maio 

2010 – Caxias do Sul RS – ISSN 2177-644X Este trabalho apresenta o 

aspecto pedagógico das HQs, principalmente no que tange à formação da 

consciência moral das crianças e dos adolescentes. O fascínio que os 

personagens exercem, figurando como exemplos heroicos, e tomando a 

Ética aristotélica das virtudes como referência teórica. São apresentados 

alguns Super-Heróis, e mostrado como cada um deles apresenta um 

aspecto importante da referida ética, em destaque a aristotélica. 

10. A construção de HQs eletrônicas por alunos autistas: Trabalho 

apresentado no XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação NCE 

– IM/UFRJ – Unicamp – 2003. Este artigo relata os resultados de um 

projeto de utilização de um software editor de histórias em quadrinhos 

(HagáQuê) por alunos autistas, na tentativa de auxiliar no 

desenvolvimento do processo de interação e comunicação destes com a 

sociedade. 

11. GIBITECA, ensino, criatividade e integração escolar: Trabalho Completo 

apresentado no EDUCERE VII – Congresso Nacional de Educação PUC-

http://www.vinetasserias.com.ar/actas2012.html
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PR, 2007. O Projeto Gibiteca Escolar, desenvolvido na Escola Municipal 

Judith Lintz Guedes Machado, Leopoldina (MG), usa deste instrumento 

lúdico, as HQs como uma ponte entre o estudante e o mundo das ideias, 

da criatividade e dos sonhos, abrindo caminho para a formação de 

pessoas conscientes do seu papel na sociedade. 

12. O Feedback de Professores de Matemática Sobre a Vivência Com 

Histórias em Quadrinhos: reflexões para o processo de ensinar 

matemática: Artigo publicado na Revista Educação Matemática em revista 

– EMR – RS – ano 13 – 2012 – nº 13, v. 02, PP. 71 a 80. Este artigo 

apresenta o feedback de professores de matemática em formação inicial e 

continuada sobre o uso de histórias em quadrinhos (HQs) visando 

contribuir com o processo de ensinar matemática na Educação Básica. 

São apresentadas partes da história em quadrinhos (HQ) criada e usada 

na vivência com os professores que contempla as aventuras de Sophie e 

Plus (personagens criadas), em que podem ser discutidos conceitos e 

aplicações de funções. Posteriormente, serão apresentadas análises com 

abordagem metodológica qualitativa a partir de depoimentos de 

professores da Educação Básica que participaram da vivência com a HQ.  

13. A linguagem dos quadrinhos no estudo da radioatividade no ensino médio: 

o acidente com o césio137 em Goiânia, 20 anos depois: Trabalho 

apresentado em forma de painel, no XVIII Simpósio Nacional de Ensino de 

Física, Vitória – ES, 26 a 30 de janeiro de 2009. Esta pesquisa consiste 

em investigar uma forma de aproveitar alguns espaços não-formais 

[Superintendência Leide das Neves (SULEIDE), a Associação das Vítimas 

do Césio (AVCésio) e o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro 

Oeste, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CRCN-CO/CNEN)] 

para introduzir conceitos de Radioatividade, intensificando a integração 

entre a educação formal e a não-formal, praticada por estas instituições, 

recorrendo à linguagem das histórias em quadrinhos, apresentada como 

um recurso paradidático que possa esclarecer alguns conceitos de Física 

Nuclear necessários para a compreensão do acidente com o Césio-137 e 

incentivar a visitação das escolas às instituições de divulgação.  

14. O ensino de estrutura atômica utilizando uma história em quadrinhos 

inclusiva: Trabalho apresentado em forma de painel no XV ENEQ 
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(Encontro Nacional de Ensino de Química), Brasília, DF, 21 a 24 de julho 

de 2010. Este trabalho trata-se da criação de uma história em quadrinho 

para contar a história da evolução do modelo atômico, com representação 

tátil texturizada em pontos diferentes a fim de possibilitar a compreensão 

do conceito abstrato do átomo, pelo aluno cego. 

15. O uso de histórias em quadrinhos como metodologia alternativa para o 

ensino de ligações iônicas: Trabalho apresentado em forma de painel no 

XV ENEQ (Encontro Nacional de Ensino de Química), Brasília, DF, 21 a 

24 de julho de 2010. Este trabalho teve como objetivo analisar o processo 

de ensino-aprendizagem de alunos do 1º ano do ensino médio, por meio 

da produção HQs, quando aplicadas como metodologia no estudo de 

ligações químicas iônicas. A pesquisa foi realizada na Escola São 

Francisco Xavier, município de Abaetetuba-Pa, com uma turma de alunos 

em que foram ministradas aulas sobre o tema e realizada uma oficina na 

qual os alunos produziram histórias em quadrinhos explicitando seus 

conhecimentos sobre o assunto em discussão.    

16. Produção de Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química Orgânica: A 

Química dos Perfumes como Temática: Trabalho Completo apresentado 

no XV ENEQ (Encontro Nacional de Ensino de Química), Brasília, DF, 21 

a 24 de julho de 2010. Este trabalho trata-se de uma proposta didática 

onde foram utilizadas as histórias em quadrinhos em uma turma de 

terceira série do Ensino Médio a partir da unidade didática ‘Química dos 

Perfumes’. A proposta iniciou com a exibição de um filme sobre o tema, e 

terminou com uma pesquisa sobre o gênero das HQs e produção pelos 

alunos de tirinhas e histórias divertidas. 

17. Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação para produção de 

Histórias em Quadrinhos no contexto da formação de professores de 

Química: Trabalho apresentado em forma de painel no XV ENEQ 

(Encontro Nacional de Ensino de Química), Brasília, DF, 21 a 24 de julho 

de 2010. Neste trabalho propôs-se a elaboração de material didático sob a 

forma de histórias em quadrinhos (HQ) a partir do uso das ferramentas 

tecnológicas disponibilizadas pela rede mundial de computadores com o 

objetivo de promover tanto a discussão de conceitos químicos a partir da 
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ludicidade que envolve o uso das HQ quanto a integração do processo 

formação docente ao uso das TIC.   

18. A Química do Ovo: Uma HQ para o Ensino de Química: Trabalho 

apresentado em forma de painel no XV ENEQ (Encontro Nacional de 

Ensino de Química), Brasília, DF, 21 a 24 de julho de 2010. Este trabalho 

apresenta uma HQ utilizada na aula de Química, com os alunos da 3ª 

etapa da Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio do Colégio 

Estadual Eduardo Silveira da cidade de Itabaiana-SE. A História em 

Quadrinhos intitulada “A Química do Ovo” foi produzida pelo professor e 

apresentada aos seus alunos como introdução a discussão do conteúdo 

densidade. 

19. Radioatividade e Quadrinhos no Ensino de Química: Trabalho 

apresentado em forma de Pôster no XI Congresso de Pesquisa, Ensino e 

Extensão (XI Conpeex) e XI Seminário de Pós Graduação - 3 a 5 de 

novembro de 2014. Este trabalho mostra a produção de histórias em 

quadrinhos por alunos de ensino médio e sua relação com o conteúdo de 

Radioatividade em uma abordagem química. 

20. H'Química –Radioatividade e Quadrinhos: Trabalho Completo apresentado 

no XVII ENEQ (Encontro Nacional de Ensino de Química), Ouro Preto, 

MG, 19 a 22 de agosto de 2014. Este trabalho trata-se de um estudo de 

caso, onde os alunos fizeram análises de HQs comerciais para, ao  

apropriarem de determinados conceitos de radioatividade, pudessem criar 

sua própria HQ. 

21. H'Química – O uso dos quadrinhos para o Ensino de Radioatividade: 

Trabalho Completo apresentado no IX ENPEC (Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências), Águas de Lindóia, SP, 10 a 14 de 

novembro de 2013. Este trabalho trata-se de uma análise documental, em 

que os resultados foram analisados sob a ótica de duas categorias de 

análise: a apropriação conceitual e dos sujeitos e a motivação para a 

participação na atividade. Infere-se, a partir dos resultados, que ao criar as 

próprias HQ trabalhando a associação entre imagens, palavras e ideias, o 

aluno se apropria do conhecimento científico de forma dialógica e se sente 

motivado considerando-se o divertimento e o aspecto lúdico envolvido na 

atividade.  
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22. Produção e avaliação de uma história em quadrinhos para o ensino de 

Química: Trabalho Completo apresentado no XVI ENEQ e X Encontro de 

Educação Química da Bahia (X EDUQui), Salvador, BA, 17 a 20 de julho 

de 2012. Este trabalho descreve a elaboração e posterior aplicação de 

uma história em quadrinhos (HQ) voltada ao tema radioatividade, com o 

intuito de avaliar o modo de leitura dos estudantes, bem como o uso da 

HQ enquanto proposta dinâmica e lúdica de aprendizado, O intuito da 

história em quadrinhos foi problematizar tanto a importância da Química 

quanto conhecimentos sobre o acidente de Goiânia/GO. 

 Salientamos que todos esses trabalhos estão listados ao final dessa 

dissertação, após as referências. Os trabalhos 19, 20 e 21 são da autora, já oriundos 

dessa pesquisa. 

Segundo Vergueiro (2005) é possível introduzir um tema na sala de aula 

através dos quadrinhos e depois desenvolver este tema por outros meios. Pode ser 

também utilizada após a introdução do tema, com o intuito de aprofundar no 

assunto, gerar uma discussão e também ilustrar uma ideia. Isto se torna mais fácil, 

pois a leitura de HQs faz parte do cotidiano de crianças e jovens, a interligação do 

texto com a imagem amplia a compreensão de conceitos, pode-se oferecer através 

das HQs um variado leque de informações e não existe "barreira" em relação ao 

público alvo, portanto, os quadrinhos podem ser utilizados em qualquer nível escolar 

e com qualquer tema.  O professor, ao introduzir um tema qualquer, inclusive nas 

aulas de Química, poderá utilizar as HQs como ferramenta paradidática, pois como 

citado acima, há na literatura sugestões de aplicações que podem ser utilizados 

facilmente ou ainda inspirar os professores (CARVALHO, 2006).  

Consideramos que as HQ são atividades lúdicas. Por isso, achamos 

importante caracterizar o termo, para que a relação fique mais clara para os leitores. 

Atividade Lúdica tem vários significados, tudo depende da situação onde é 

utilizada e por quem, podendo ser considerada como “jogo que tem regras 

simplificadas, como brincadeira em espaço fechado ou aberto” (HUIZINGA, 1999), 

ou "atividades que envolvam divertimento, alegria" (ROSAMILHA, 1979 p. 3). Pode 

também ser considerado como passatempo, ou seja, “um lazer descompromissado 

com tempo ou objetivos de vitória. Passatempo de fazer por fazer, sem querer nada 

em troca” (REZENDE; MARTINS, 1993). 
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Os seres humanos, nas mais diversas regiões do mundo e nas várias épocas 

históricas, têm ocupado suas horas com lazer, torna-se assim evidente o enorme 

prestígio que as atividades lúdicas, possuem, especialmente entre as crianças. 

A essência das atividades lúdicas enquanto formas de recreação tem raízes 

em épocas passadas e mantêm-se com pequenas modificações, nas diferentes 

regiões geográficas. Esta propicia alegria dos participantes, espontaneidade, 

entusiasmo e descontração entre todos (HUIZINGA, 1993). Para HUIZINGA (2000): 

 ...o latim cobre todo o terreno do jogo com uma única palavra: ludus, de 

ludere, de onde deriva diretamente lusus. Convém salientar que jocus, 

jocari, no sentido especial de fazer humor, de dizer piadas, não significa 

exatamente jogo em latim clássico. Embora ludere possa ser usado para 

designar os saltos dos peixes, o esvoaçar dos pássaros e o borbulhar 

das águas, sua etimologia não parece residir na esfera do movimento 

rápido, e sim na da não-seriedade, e particularmente na da "ilusão" e da 

"simulação". Ludus abrange os jogos infantis, a recreação, as 

competições, as representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar. 

Na expressão lares ludentes, significa "dançar". Parece estar no primeiro 

plano a idéia de "simular" ou de "tomar o aspecto de". Os compostos 

alludo, colludo, illudo apontam todos na direção do irreal, do ilusório. 

Esta base semântica está oculta em ludi, no sentido dos grandes jogos 

públicos que desempenhavam um papel tão importante na vida romana, 

ou então no sentido de "escolas" (Huinziga, 2000). 

Para SOARES (2013) atividade lúdica pode ser definida como “uma ação 

divertida, relacionada aos jogos, seja qual for o contexto linguístico, com ou sem a 

presença de regras, sem considerar o objeto envolto nessa ação. É somente uma 

ação que gera um mínimo de divertimento.” 

Mas o que é Lúdico? 

Segundo o Dicionário Aurélio, lúdico é um adjetivo masculino com origem 

no latim ludos que remete para jogos e divertimento. Uma atividade lúdica é uma 

atividade de entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. O 

conceito de atividades lúdicas está relacionado com o ludismo, ou seja, atividade 

relacionadas com jogos e com o ato de brincar. Os conteúdos lúdicos são muito 

importantes na aprendizagem. Isto porque é muito importante incutir nas crianças 

a noção que aprender pode ser divertido. As iniciativas lúdicas nas escolas 

potenciam a criatividade, e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos 
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alunos. Um texto ou discurso lúdico é uma produção cultural que é capaz de 

divertir o leitor ou ouvinte. É essencial para chamar a atenção e para persuadir 

outras pessoas. 

Segundo Rizzi (1994), uma aula com características lúdicas não precisa ter 

jogos ou brinquedos. O que traz ludicidade para a sala de aula é muito mais uma 

atitude lúdica do educador e dos educandos. Assumir essa postura implica 

assumir a sensibilidade, envolvimento com os discentes, uma mudança interna, e 

não apenas externa, e, por conseguinte, implica não somente uma mudança 

cognitiva, mas, principalmente, uma mudança afetiva. Com pensamento idêntico, 

Cunha (1988) entende que ludicidade exige uma predisposição interna, o que não 

se adquire apenas com a aquisição de conceitos, de conhecimentos, embora 

estes sejam muito importantes. Trata-se de ir um pouco mais além ou, talvez 

melhor dizendo, um pouco mais fundo. Trata-se de formar novas atitudes, daí a 

necessidade de que os professores estejam envolvidos com o processo de 

formação de seus educandos. Isso não é tão fácil, pois, implica romper com um 

modelo, com um padrão já instituído, já internalizado. 

É claro que o lúdico não é trabalhado o tempo todo em sala de aula, senão 

perderia parte de seus objetivos, já que consideramos que as atividades lúdicas, 

além de serem atividades livres também precisam ser prazerosas e diferenciadas, se 

começarmos a trazer uma grande variedade das mesmas, todas as aulas, se 

tornarão tão comuns quanto as aulas ditas “normais”, “chatas”, “cansativas” e 

“repetitivas”. Deve, portanto, haver uma dosagem, controlada pelo próprio professor, 

em suas aulas, para que a ludicidade não seja perdida. A atitude lúdica, para Soares 

(2013) envolve o esclarecimento e a consciência dos riscos e preconceitos que 

precisamos enfrentar e buscar romper com sua cristalização nos meios sociais em 

que vivemos e trabalhamos. 

Em relação ao contexto escolar, os documentos orientadores da educação 

nacional sinalizam no sentido de que atividades docentes possam utilizar as HQ’s 

em ambiente didático. Tal aspecto é destacado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) que fazem referência à importância das HQ quando mencionam o 

uso de mídias em sala de aula, como “cinema, televisão, jornal e histórias em 

quadrinhos” (BRASIL, 1998). Segundo Vergueiro e Ramos (2009b, p.7), “A presença 

dos quadrinhos no ambiente escolar – incentivada pelo governo federal – tem 
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gerado novos desafios aos professores e trazido à tona uma adiada necessidade de 

se compreender melhor a linguagem, seus recursos e obras”.  

Segundo as OCNs (Orientações Curriculares Nacionais, 2006) atualmente, 

fatores produzidos no próprio contexto da sociedade e da educação apontam 

necessidades que requerem abordagens teóricas e práticas curriculares diferentes 

das convencionais, também em meio a novas dinâmicas sociais, a novos artefatos 

tecnológicos, a novas formas de produção e circulação de conhecimentos, e saberes 

no contexto social. Essas necessidades e mudanças marcam as interações sociais 

constitutivas dos seres humanos, que hoje se constituem em outras dimensões, 

formando nova consciência transformadora do meio, nas relações com outros. 

As histórias em quadrinhos, em seus diferentes gêneros, oferecem 

possibilidades diversas de aplicações no universo escolar, em todos os seus níveis.  

O desafio é saber olhar os quadrinhos como um recurso pedagógico (VERGUEIRO 

e RAMOS, 2009b). Um importante aspecto do uso dos quadrinhos em sala de aula 

envolve a ludicidade do momento pedagógico. Para Soares (2013), a ação 

pedagógica precisa considerar o prazer e o divertimento como etapas do processo 

de ensinar e aprender para que se obtenham resultados significativos em termos de 

compreensão e apropriação de conceitos.  

Outra característica que pode ser associada à utilização de HQ’s como 

ferramenta didática é a liberdade dada aos sujeitos aprendentes para a elaboração 

de suas próprias histórias a partir do uso de sua criatividade como roteirista e 

desenhista. Considera-se que ao estabelecer possibilidades didáticas de exercício 

de criatividade, o professor, além de trabalhar conceitos científicos, trabalha a 

autonomia de seus alunos em uma perspectiva de aproximação do conhecimento 

científico escolar com uma linguagem mais familiar aos estudantes.  

No caso do ensino de conceitos químicos, alguns temas que são 

considerados de difícil abordagem por envolverem conhecimentos do mundo 

microscópico e exigirem dos estudantes um nível de abstração mais elevado podem 

ser trabalhados por meio dos quadrinhos associando o caráter lúdico aos aspectos 

cognitivos. Um exemplo desses conceitos refere-se aos conteúdos sobre 

radioatividade. Segundo Silva (2009), existem poucos trabalhos publicados 

relacionando o ensino de ciências e o tema radioatividade. A autora faz uma análise 
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desses trabalhos e aponta que a maioria refere-se ao uso de jogos como ferramenta 

para abordar conceitos sobre radioatividade. Em relação à abordagem sobre 

radioatividade em livros didáticos, Silva (2009) aponta que não há uma 

preocupação, nos textos, com as questões éticas, políticas e sociais e não propiciam 

o estabelecimento de relação de riscos e/ou benefícios do uso da energia nuclear. O 

tema se torna mais importante ainda se considerarmos o contexto regional, já que o 

maior acidente radiológico do mundo aconteceu na cidade de Goiânia – GO. 

Nesse contexto, procurou-se entender como se pode associar, em aulas 

sobre o tema radioatividade, o processo ensino aprendizagem de conceitos 

químicos à utilização de HQ’s na tentativa de inserir o caráter lúdico no formato da 

produção textual dos alunos por meio de gibis. Ressalta-se que, nesse caso 

específico, a ação didática idealizada como processo de ensino e aprendizagem foi 

pensada também como uma intervenção proposta com caráter investigativo 

considerando-se a perspectiva de que “o movimento de formação do professor 

pesquisador configura-se na expressão do reconhecimento da importância da 

pesquisa na formação e no trabalho docente, considerando o papel ativo e crítico do 

professor como o sujeito investigador” (OLIVEIRA e GONZAGA, 2012, p.692). 

O uso de atividades lúdicas em Ensino de Química e de Ciências é, segundo 

Soares (2013) uma atividade recente, mesmo internacionalmente. Russel (1999), 

apud Soares (2013) apresenta uma coletânea de 73 artigos que utilizam atividades 

lúdicas para ensinar nomenclatura, fórmulas e equações químicas, conceitos gerais 

em química, elementos químicos, estrutura atômica, soluções e solubilidade, 

química orgânica e instrumentação. Há também o Laboratório de Educação Química 

e Atividades Lúdicas, grupo ao qual pertencemos atualmente, onde já foram 

defendidas várias teses e dissertações com o tema, e onde são pesquisados e 

desenvolvidos jogos e atividades lúdicas em ensino de Química. 

Colocamos aqui o mesmo questionamento proposto por Soares (2013): “Em 

que momento a história em quadrinho se relaciona com jogo ou atividade lúdica?” É 

nítido já na primeira característica do jogo prazer e divertimento antes do 

aprendizado! O que se deseja não é a leitura da HQ em busca de aprendizado, mas 

sim a obtenção deste conhecimento, “escondido nas entrelinhas da história”, através 

da leitura descompromissada do mesmo. O professor pode trabalhar com a 

interpretação livre da história ou mesmo de questões que estejam relacionadas a 
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ela, dentre outras situações. Pode utilizar-se de HQ’s comerciais ou produzir as 

próprias em sala, afinal, é uma atividade livre! 

Carvalho (2006) sugere também a escolha de personagens aleatórios que 

possam ser associados a determinados conteúdos de maneira independente, sem a 

necessidade da leitura completa das HQs, apenas um estudo sobre o personagem, 

sua origem, seus poderes, coisas assim. Ele cita, por exemplo, o uso do 

personagem Eléktron que, em várias ocasiões diminui seu tamanho até entrar dentro 

de um átomo que, nas histórias, é mostrado como um sistema planetário, com 

elétrons girando organizadamente em torno de seu núcleo. O autor sugere 

questionar a turma se o Eléktron correria grande risco de ser morto ao entrar em um 

átomo, e por quê, já pensando na ideia de que os elétrons podem ser tudo, menos 

organizados ao se mover em torno do núcleo. 

Carvalho (2006) propõe também trabalhar conceitos como o de solubilidade 

em água e toxicidade de veneno usando como exemplo ao invés do tradicional 

pesticida, um problema incrementado onde o Coringa, o Espantalho e Ras Al’Gul 

pretendem matar os cidadão de Gotham envenenando os reservatórios de água da 

cidade, situação essa extremamente comum em vários gibis do Batman. Através 

dessa proposta, o professor apresentaria uma tabela com valores de solubilidade e 

dose letal (DL) do veneno de cada vilão, para que o aluno pudesse fazer 

comparações, e descobrisse qual o pesticida com maior potencial de se espalhar no 

reservatório e aquele com maior toxicidade. 

O autor também sugere uma utilização muito semelhante às sugestões 

propostas neste trabalho, para o uso do Incrível Hulk e do Quarteto Fantástico no 

estudo de Radioatividade. Ele sugere utilizar os tipos de raios aos quais as 

personagens foram expostas, gama no caso do Hulk, raios cósmicos, a chamada 

“radiação dura” no caso do Quarteto, para fazer analogias e teorizar sobre radiação 

através do acidente com o césio -137 em Goiânia, uma vez que este elemento é 

uma fonte de emissão de raios gama, falar sobre as consequências de exposição a 

esse tipo de radiação, dependendo do nível, queimaduras, câncer e até a morte. 

Por fim, Carvalho (2006) sugere uma atividade em laboratório, caso a escola 

tenha um bom, numa tentativa de recriar a teia do Homem Aranha, criando uma cola 

ou composto adesivo tão forte como o de Peter Parker. Segundo o autor, a teia do 
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Aranha, pode ser trabalhada em uma série de conceitos teóricos: mudança de 

estado de um composto (de líquido para sólido; de sólido para gasoso; já que em 

várias histórias, depois de lançadas as teias, elas dissolvem-se, chegando a 

sublimar), volatilidade, estabilidade, aderência, resistência e força. 

Estas são apenas algumas sugestões para a disciplina de Química que este 

autor propõe. Em seu livro ele ainda aborda conceitos e sugere formas de aplicação 

das HQs em Biologia, Física, História, Geografia, Matemática, Língua Portuguesa, 

dentre outras disciplinas. Carvalho (2006) ainda nos lembra que criar uma história 

em quadrinhos pode ser um excelente exercício, seja este realizado em uma única 

disciplina ou de maneira multidisciplinar. Mas não podemos esquecer que não se 

trata de uma tarefa fácil de ser desenvolvida. Não só pela dificuldade de alguns 

alunos na leitura, na escrita, e nos desenhos, como também pela dificuldade em se 

trabalhar em grupo. No entanto, em toda sala de aula sempre temos um ou dois 

alunos que sabem e que gostam de desenhar (e, por que não trabalhar também com 

colagens?!), outros que são bons em redação para que criem o roteiro da história, 

aqueles que dominam a ortografia e a gramática para fazer revisão, os que tem boa 

grafia para encaixar os textos nos balões, os caprichosos para fazerem a arte 

final...e, assim, otimizar o trabalho e torná-lo mais prazeroso! Pois, como finaliza o 

autor: “...se a classe trabalha em conjunto, a brincadeira é mais divertida e dá 

melhor resultado.” (CARVALHO, 2006, p.100).  
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CAPÍTULO 2 

MÉTODOS 

 

“Para o alto, e avante!” 
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2.1 Caracterização 

A presente pesquisa, de caráter qualitativo, configura-se como um estudo de 

caso, a partir de Yin (2001). O autor considera como característica desse tipo de 

estudo e que se coaduna com os objetivos desse trabalho, o fato de que o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real, 

além da tentativa de responder a questionamentos do tipo "como" e "por que".  

Yin (2001) declara que, como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de 

caso em muitas situações, dentre elas destacam-se: 

a) política, ciência política e pesquisa em administração pública; 

b) sociologia e psicologia comunitária; 

c) estudos organizacionais e gerenciais; 

d) pesquisa de planejamento regional e municipal, como estudos de plantas, 

bairros ou instituições públicas; 

e) Supervisão de dissertações e teses nas ciências sociais - disciplinas 

acadêmicas e áreas profissionais como administração empresarial, ciência 

administrativa e trabalho social. 

Yin (2001, p. 21) continua:  “...o estudo de caso permite uma investigação 

para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida 

real.” Para o autor, os estudos de caso são aplicáveis tanto às pesquisas 

exploratórias,quanto em estudos descritivos e explanatórios com grande eficácia. 

Yin (2001) estabelece três condições que determinam quando utilizar cada 

estratégia: 

I. Tipo de questão de pesquisa proposta; 

II. Extensão do controle que o pesquisador tem sobre eventos 

comportamentais e efetivos; 

III. Grau e enfoque em acontecimentos históricos, em oposição aos 

acontecimentos contemporâneos. 

 Para o autor, o estudo de caso é indicado quando as questões propostas são 

do tipo como ou porque para um conjunto de eventos atuais nos quais o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle. Portanto, levando em conta os critérios 
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analisados por Yin, justifica-se a escolha do método de estudo de caso pelos 

seguintes motivos: 

A questão a ser respondida é: “Como é possível, de forma eficaz, ensinar 

conceitos de radioatividade utilizando Quadrinhos em conjunto a um clube de 

ideias?” 

I. O conjunto de eventos é atual e contemporâneo. 

II. O pesquisador não tem controle sobre os diversos tipos de eventos 

interagentes no fenômeno. 

 Yin (2001. p. 32-33) observa que: “...estudo de caso como estratégia de 

pesquisa compreende um método que abrange tudo – com lógica de planejamento 

incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados”. 

 A essência de um estudo de caso consiste em que ela tenta esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões, o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados. 

 

2.2.  Desenvolvimento das Atividades Propostas aos Alunos 

2.2.1. Sobre o Trabalho Escrito, Apresentações e Produção da HQ 

O trabalho foi realizado em dez turmas de terceiro ano do Ensino Médio, com 

aproximadamente 40 alunos cada, dos períodos matutino e noturno do Colégio da 

Polícia Militar Unidade Ayrton Senna em Goiânia-GO, no ano de 2014. Cada turma 

foi dividida em nove grupos com 4 a 5 componentes, que apresentaram os seguintes 

subtemas, a partir do tema central, radioatividade: Histórico da Radioatividade; 

Fusão e Fissão Nuclear; Acidente Radioativo em Three Mile Island, Acidente 

Radioativo de Chernobyl; Acidente Radiológico do Césio-137; Acidente em 

Fukushima, Datação de Fósseis e Carbono-14, Aplicações e Benefícios da 

Radioatividade (medicina, agricultura, alimentos, dentre outros) e Lixo Nuclear. 

Como pode ser observado no Quadro 1. 

 As disciplinas envolvidas, além da Química, foram: Física, Biologia, Arte, 

Sociologia e História, devido à amplitude do tema. Após a divisão dos 09 grupos, 

que foi feita de maneira aleatória, de acordo com as afinidades os alunos, todos 
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foram orientados a entregar trabalho escrito referente ao subtema que foi sorteado. 

Este trabalho foi entregue no dia da respectiva apresentação de cada grupo, e 

era composto por: 

 Uma Introdução Geral sobre o Tema Gerador: Radioatividade, 

envolvendo sua importância e seus riscos. 

 Um Desenvolvimento, composto por:  

# Pesquisa Bibliográfica sobre o Subtema específico do grupo. 

# Um resumo de sua HQ (sinopse essa que também deveria estar inclusa no 

início ou no final de sua HQ). 

# Um resumo de seu subtema para ser entregue cópia aos colegas. 

# Material escolhido/utilizado pelo grupo para relacionar o subtema a HQ 

criada. 

 Uma Conclusão, onde o grupo se posiciona a favor ou contra o uso 

desse tipo de tecnologia com as devidas referências de Pesquisa. 

 

QUADRO 1 – Divisão das Turmas em Relação ao Tema Sorteado. 

Temas / Turmas 3ºs anos Matutino 3ºs anos Noturno 

Histórico da 
Radioatividade 

A, B, C, D, E F, G, H, I, J 

Fusão e Fissão Nuclear A, B, C, D, E F, G, H, I, J 

Acidente Radioativo em 
Three Mile Island 

A, B, C, D, E F, G, H, I, J 

Acidente Radioativo de 
Chernobyl 

A, B, C, D, E F, G, H, I, J 

Acidente Radiológico 
do Césio-137 

A, B, C, D, E F, G, H, I, J 

Acidente em Fukushima A, B, C, D, E F, G, H, I, J 

Datação de Fósseis e 
Carbono-14 

A, B, C, D, E F, G, H, I, J 

Aplicações e Benefícios 
da Radioatividade 

A, B, C, D, E F, G, H, I, J 

Lixo Nuclear A, B, C, D, E F, G, H, I, J 
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As apresentações se deram em forma de seminários, em sala de aula. Os 

alunos expuseram seus subtemas de várias formas: alguns utilizaram de projetor 

multimídia para passar slides, outros optaram por reportagens envolvendo o 

assunto, outros usaram de poesia, outros ainda de pequenas encenações e 

personificação. Além do subtema, também tinham que apresentar a HQ idealizada e 

produzida pelo grupo, assim como também o porquê da escolha dos personagens 

que os inspiraram a criar sua história. 

Vale lembrar que o estilo assumido pelos grupos na narrativa de sua HQ foi 

livre, podendo variar do quadrinho comum ao mangá (especialmente o Gekigà – 

estilo de mangá baseado em fatos da vida real ou situações próximas à realidade), 

ou mesmo por colagens, e outros compondo uma espécie de foto livro. 

 

2.2.2. Sobre o Clube dos Nerds e Otakus 

 O Clube dos nerds e otakus surgiu com o intuito de servir como uma extensão 

da sala de aula, onde os alunos poderiam extravazar suas pesquisas e criatividade. 

Pelo fato de não estar dentro do contexto da sala de aula regular, tendo os 

encontros realizados no contraturno ou aos finais de semana, sendo acompanhado 

por um grupo no facebook, trata-se, portanto, de algo voltado para a educação não 

formal. 

 A Educação não formal possui caráter sempre coletivo, envolve práticas 

educativas fora do ambiente escolar, sem a obrigatoriedade legislativa, nas quais o 

indivíduo experimenta a liberdade de escolher métodos e conteúdos de 

aprendizagem. No entanto, essa educação também não está livre de um 

determinado grau de intencionalidade e sistematização.  Este tipo de educação 

caracteriza-se por qualquer atividade organizada fora do sistema formal de 

educação. Neste caso, os museus de astronomia, planetários, observatórios 

astronômicos e clubes de astrônomos.  

 No Clube, os indivíduos se reúnem de acordo com sua identidade social. A 

identidade social passou a ser comumente reconhecida pela tradicional asserção de 

Tajfel (1982, p.290) como: “aquela parcela do autoconceito dum indivíduo que deriva 

do seu conhecimento da sua pertença a um grupo (ou grupos) social, justamente 
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com o significado emocional e de valor associado aquela pertença”. Significa 

também dizer que, um afeto positivo é essencial para que haja a ligação concreta 

com outras pessoas. Para Tajfel (1982, p.289), esse termo tem a seguinte definição: 

“é o processo através do qual se reúnem os objetos ou acontecimentos sociais em 

grupos, que são equivalentes no que diz respeito às ações, intenções e sistemas de 

crenças do indivíduo”.  

 A teoria de Giddens (2002) afirma que os imensos repertórios de informações 

decorrentes dos sistemas midiáticos acabam por fornecer a rotina do cotidiano e que 

isso faz com que as pessoas sintam-se seguras. Isto é a chamada “recursividade da 

vida”. Os indivíduos criam uma identidade social a partir da constância de seus 

hábitos e costumes (Giddens, 2002). Dessa forma, as pessoas tendem a se agrupar 

em conjuntos de pessoas que possuem as mesmas características recursivas e esta 

ação forma os componentes identitários no meio social (“encaixe”). Essa ação é tão 

potente que faz com até mesmo indivíduos de diversos agrupamentos bem distintos 

possam se coligar com outros. O ideal do estar pertencendo a um grupo se 

concretiza quando um repertório de comportamentos torna-se recorrente, 

independente de sua origem social. Assim, o seu valor está em seu sentido para a 

pessoa e para o grupo que o adotou (Pereira, 2002).  

 As denominações “nerd” e “otaku” foram adotadas pelos próprios alunos. 

Nerd (para a língua portuguesa do inglês estadunidense nerd) é um termo que 

descreve, de forma estereotipada, muitas vezes com conotação depreciativa, uma 

pessoa que exerce intensas atividades intelectuais, que são consideradas 

inadequadas para a sua idade, em detrimento de outras atividades mais populares. 

Por essa razão, um nerd muitas vezes não participa de atividades físicas e é 

considerado um solitário pelas pessoas. Pode até mesmo vir a descrever uma 

pessoa que tenha dificuldades de integração social e seja atrapalhada, mas que 

nutre grande fascínio por conhecimento ou tecnologia. 

 Segundo Barral (2000), o termo otaku determina uma aproximação entre 

pessoas não-íntimas usando como canal de comunicação elementos como: 

apreciação de mídias nipônicas (animes, mangás, músicas e games [RPG]). Então, 

basicamente, podemos dizer que um otaku é um nerd que gosta da cultura nipônica. 

Os cosplayers, atividade lúdica praticada principalmente (porém não 

exclusivamente) por jovens e que consiste em disfarçar-se ou fantasiar-se de algum 



51 
 

personagem real ou ficcional, concreto ou abstrato, como, por exemplo, animes, 

mangás, comics, videojogos ou ainda de grupos musicais — acompanhado da 

tentativa de interpretá-los na medida do possível, também são otakus, e estão 

envoltos pelos instrumentos midiáticos de uma cultura estrangeira, mas que se 

mostra como extremamente flexível, o suficiente para ser o alvo da atenção das 

pessoas das mais variadas idades e classes sociais. Segundo o Cambrigde 

Dictionaries Online, cosplay “consiste no hobby de vestir-se e com o intuito de 

adquirir a forma e características de um personagem de filme, programa de TV, 

quadrinho, etc”, tradução nossa. 

 Tudo isso faz deste grupo, um conjunto de pessoas bem heterogêneo, e que 

vem a cada ano ganhando consistência (Barral, 2000; Coelho Junior & Silva, 2007; 

Fron, Fullerton, Morie & Pearce, 2007). 

 Atualmente o Clube é composto por 329 membros no facebook, 42 membros 

no whatsapp, e todos os alunos constituintes dos 3ºs anos são convidados a 

estarem participando dos encontros, perfazendo um total de aproximadamente 300 

alunos em curso, fora os já formados que ainda frequentam as reuniões, cerca de 

30; e os irmãos e agregados que querem se fazer presentes, assim como também 

alunos de outras séries. Vale lembrar que, nem todos os membros do grupo no 

facebook pertenceram ao projeto inicial, é composto também por simpatizantes do 

Projeto mundo a fora. 

 

2.3 Instrumentos de Coleta de dados. 

A coleta de dados se estruturou como uma análise documental que teve como 

textos básicos para a análise as HQ no formato de gibis produzidos pelos alunos, a 

análise do conteúdo da transcrição das filmagens da sala de aula e dos encontros 

no clube, e os comentários postados em uma página de um grupo criado na rede 

social para que os alunos fizessem comentários referentes às atividades 

desenvolvidas. 

O fato do investigador utilizar diversos métodos para a coleta de dados, 

permite-lhe recorrer a várias perspectivas sobre a mesma situação, bem como obter 

informação de diferente natureza e proceder, posteriormente, a comparações entre 
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as diversas informações, efetuando assim a triangulação da informação obtida (Igea, 

et al., 1995). Deste modo, a triangulação é um processo que permite evitar ameaças 

à validade interna inerente à forma como os dados de uma investigação são 

recolhidos.  

2.4. Categorias de Análises Encontradas. 

2.4.1 – Etapa 1 – Reuniões no Clube e Aulas em Sala de Aula  

 Nessa primeira etapa, não são bem categorias de análise, mas tópicos que 

achamos interessante descrever para situar o leitor nos acontecimentos durante a 

produção das HQs 

QUADRO 2 – Tópicos de Descrição da Etapa I 

Tópico O que pretende mostrar 

I. Apresentação de material de 

apoio para as pesquisas teóricas 

de cada grupo e para a 

elaboração de suas HQ’s. 

 

II. Apresentação da pesquisa 

relacionada ao subtema de cada 

grupo,  

 

III. Apresentação dos 

personagens e/ou material de 

apoio utilizado e o porquê da 

escolha (relação com o 

subtema), 

 

IV. Apresentação da HQ 

produzida pelo grupo. 

I. Nível de relação mental dos alunos entre o material 

de pesquisa e os personagens apresentados, bem 

como com o tema tratado. 

 

 

 

II. Se o aluno/grupo foi capaz de encontrar material 

de pesquisa fidedigno, principalmente no que se 

refere à internet. 

 

III. Qual(is) foi(foram) sua(s) fonte(s) de pesquisa, se 

pelo menos um integrante do grupo participou das 

reuniões do Clube e utilizou do material 

disponibilizado ou se fizeram tudo sozinhos. 

 

 

IV. Se foi criado um personagem novo (inédito) ou se 

utilizaram algum já existente, o estilo de narrativa 

escolhida para sua HQ (romance, aventura, 

drama...), assim como o estilo de HQ produzida (HQ 

comum ou mangá, desenhada ou colada...). 
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2.4.2. Etapa 2 – Quadrinhos Produzidos Pelos Alunos 

Em relação à categoria que emergiu da análise das HQs produzidas giram no 

contexto da pesquisa, temos: RELAÇÕES ENTRE O SUBTEMA E AS HQ 

PRODUZIDAS. Essa categoria se divide em 4 subcategorias, a saber: Relações 

efetivas entre o subtema proposto e a história elaborada. Relações medianas entre o 

subtema proposto e a história elaborada, Baixa relação entre o subtema proposto e 

a história elaborada, e Nenhuma relação direta entre o subtema proposto e a história 

elaborada. Essas categorias surgiram a partir da utilização da análise de conteúdo, 

segundo Bardin (2009), considerando-se que trabalhamos com um número 

relativamente grande de dados, 67 revistas em quadrinhos. Assim, por meio de uma 

pré-análise foi possível separar em duas grandes categorias, que descrevem a 

relação adequada entre o subtema e o conceito e depois outra na qual não se 

relacionam os subtemas e os conceitos. Após a pré-análise, foi possível estabelecer 

categorias de análise independentes que abarcavam melhor os dados obtidos, 

conforme quadro 3, a seguir. 

QUADRO 3 – Descrição das Subcategorias de Análise 

Subcategoria O que pretende analisar 

Relações efetivas entre o subtema proposto 

e a história elaborada - (E) 

Os alunos conseguiram relacionar o subtema escolhido 

com a história em quadrinho elaborada, de modo que a 

HQ apresentava efetivamente o conceito. 

Relações medianas entre o subtema 

proposto e a história elaborada -  (M) 

Os alunos conseguiram relacionar o subtema escolhido 

com a história em quadrinho elaborada, de modo que a 

HQ apresentava parcialmente o conceito. 

Baixa relação entre o subtema proposto e a 

história elaborada - (B) 

Os alunos não conseguiram relacionar diretamente o 

subtema escolhido com o a HQ elaborada, de modo 

que o subtema quase não aparecia na História 

elaborada. 

Nenhuma relação direta entre o subtema 

proposto e a história elaborada - (N) 

Os alunos não conseguiram relacionar diretamente o 

subtema escolhido com o a HQ elaborada, de modo 

que o subtema não apareceu na História elaborada. 
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“Que a Força esteja com você!” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS ENCONTROS E DAS AULAS 
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3.1.  Descrição dos Encontros 

 1º Encontro do Clube dos Nerds e Otakus ocorreu no dia 15 de fevereiro de 

2014, com o tema direcionador: STAR WARS. A escolha por este tema em 

específico, além da fascinação dentro do “universo nerd” proposto, envolveu 

também a questão da convivência em grupo, através do estabelecimento do “Código 

Jedi” e proposição de cumprimento do mesmo pelo grupo, para que regras sejam 

cumpridas nos Encontros do Clube e estendidas às salas de aula. Também no que 

se refere ao tema “Universo” relacionado ao conteúdo comum de sala de aula 

(currículo mínimo do Estado) – Introdução à Química Orgânica, que tem sido 

abordado desde a origem do Universo à origem da Vida, falando-se sobre os mitos 

criacionistas, sobre as teorias científicas (Big Bang, Panspermia) até uma 

aproximação à Teoria da Força Vital ou Vitalismo e, enfim, o conceito atual de 

Química Orgânica, relacionado ao átomo de carbono. 

Neste contexto, antes da 1ª Reunião do Clube, foi proposta a leitura do livro 

literário “George e o Segredo do Universo” de Lucy e Stephen Hawking – Editora 

Ediouro (e sugestão de leitura complementar “O Guia do Mochileiro das Galáxias” de 

Douglas Adams – Editora Sextante) e assistido, em aula, o filme/desenho “Wall.E”, e 

atribuída atividade avaliativa, contendo no total 55 questões. 

O Encontro iniciou-se com a ambientação do auditório da escola de acordo 

com a ideia do tema proposto, Star Wars, o qual foi de certa forma surpresa para o 

grupo de alunos (a não ser pelas imagens fazendo referência ao contexto, nos 

cartazes/convites afixados nas salas de aula). Todos os alunos de 3ºs anos 

(matutino e noturno) foram convidados a participar deste Encontro, pois seria uma 

espécie de “iniciação” do grupo ao Clube dos Nerds e Otakus.  Foi feito o 

“Juramento Jedi” e os integrantes se tornaram “Padawans”, tudo isso com o intuito 

de apresentar um universo diferenciado aos curiosos presentes e que a princípio 

não conheciam nada do assunto, e fazer sentir bem aos que já se interessavam pelo 

contexto. 

Após a iniciação Jedi (inclusive com duelo de sabres de luz e caracterização, 

atuadas por ex-alunos do Colégio Estadual Jardim América, precursores deste 

Clube em sua unidade escolar, quando a Professora ainda trabalhava lá no ano de 

2013), foram propostas algumas regras de convivência ao grupo ali presente, tanto 
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em nível social quanto individual (disciplina de estudo). Em seguida foi explicado o 

intuito maior do grupo, os significados dos termos “nerd” e “otaku” para a pesquisa, 

abstendo-nos dos sentidos pejorativos de cada um, e o significado intrínseco do 

Clube para a escola, para a Professora e, enfim para o próprio Clube. Foi deixado 

bem claro que nenhum aluno era obrigado a estar presente nas reuniões do Clube, 

porém, em virtude do desenvolvimento das atividades relacionadas ao 2º Bimestre, 

pelo menos um integrante de cada grupo de cada sala teria que estar presente para 

acompanhar as discussões, não precisando, necessariamente, ser sempre a mesma 

pessoa. 

Por fim, foram apresentados ao grupo ali presente os objetivos gerais do 

Projeto, e entregues as Autorizações para serem levadas para casa, lidas com os 

pais/responsáveis e orientados a trazerem de volta assinadas. Ao final deste 1º 

contato (que teve duração de cerca de 2 horas e meia), muitos alunos não quiseram 

ir embora, permanecendo no auditório para terem contato mais próximo ao material 

exposto (action figures, livros, jogos...), e tirar dúvidas com a Professora. 

Ficou estabelecido que os Próximos Encontros do Clube seguiriam a ordem 

dos grupos de cada subtema, sendo 03 grupos por Encontro, como a seguir: 

1. 27/02/2014: Grupos 01, 02 e 03. 

2. 15/03/2014: Grupos 04, 05 e 06. 

3. 22/03/2014: Grupos 07, 08 e 09. 
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Figura 1 - Integrantes do Clube na abertura da Reunião. 

 

 

Figura 2 - Integrantes do Clube na abertura da Reunião. 
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Figura 3 - Material Exposto no Primeiro Encontro do Clube. 

 

Figura 4 - Momento de tirar dúvidas em grupo. 
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Figura 5 - Momento de tirar dúvidas em grupo. 

 

 

Figura 6 - Presença da Direção da Escola. 
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Depois que todos saíram do auditório, houve um momento de 

confraternização (e porque não dizer Comemoração!), com lanche trazido pelos 

próprios alunos. 

De volta à sala de aula, foram propostos 09 subtemas dentro do tema 

gerador: Radioatividade. A escolha deste tema se deu devido a dois fatores:  

1. Conteúdo presente no Currículo Mínimo proposto pelo Estado de 

Goiás para as séries analisadas (3º ano Ensino Médio). 

2. Devido incidência do Acidente com o elemento Césio 137 em nossa 

cidade, Goiânia, então, considerado por mim conteúdo essencial à 

população de nossa região, e sempre cobrado em avaliações de 

concursos de vestibulares (foco intrínseco ao alunado desta série). 

Os 09 Subtemas selecionados já foram apontados inicialmente neste 

trabalho, no entanto, para melhor entendimento das turmas, foi feita uma associação 

entre cada tema e sugeridos personagens e material aos grupos, relacionados com 

seus temas, apenas como uma sugestão inicial de trabalho, não precisando que se 

atenham aos mesmos, nem podando sua liberdade de escolher qualquer outro que 

se encaixe com seus temas, ou mesmo criá-los.  

Na verdade é uma das intenções deste trabalho: conseguir criar um 

personagem o mais próximo possível de explicações reais sem perder a ludicidade 

do conteúdo e do momento. Espera-se, que ao criar as próprias HQ’s trabalhando a 

associação entre imagens, palavras e ideias, o aluno possa se apropriar do 

conhecimento científico de forma dialógica e se sentir motivado considerando-se o 

divertimento e o aspecto lúdico envolvido na atividade. Os subtemas e os 

personagens sugeridos podem ser observados no Quadro 4. 
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QUADRO 4 – Subtemas Propostos Relacionados ao Material Sugerido. 

Subtemas selecionados Personagens e Material Sugerido 

Histórico da Radioatividade e Emissões 
Radioativas 

Quarteto Fantástico, Lanterna Verde, Hulk, Dr. 
Manhathan 

Fusão e Fissão Nuclear Homem de Ferro, Dr. Ocktopus, Duende 
Verde, Dr. Manhathan, Goku, Hulk, Capitão 
América 

Acidente em Three Mile Island, na 
Pensilvânia – 1979 

filme: Síndrome da China 

Acidente em Chernobyl – 1986 Transformers 

Acidente em Goiânia – 1987 verificar documentários 

verificar HQ na internet 

Acidente em Fukushima – 2010 verificar documentários 

verificar HQ na internet 

Datação de Fósseis e o uso do Carbono 14 Indiana Jones, Parque dos Dinossauros, Lara 
Croft 

Aplicações e Benefícios da Radioatividade Hulk, Dr. Manhathan 

filme: Pu-239 

Lixo Radioativo Simpsons, Hora de Aventura, O livro de Eli 

 

 O 2º Encontro do Clube dos Nerds e Otakus, como fora previsto, ocorreu no 

dia 27 de fevereiro de 2014, tendo como tema: Discussões e Disponibilização de 

Material para os 3 primeiros Subtemas. 

O “Clube dos Nerds e Otakus”, assim como o Projeto “Gibiteca e Videoteca 

de Ciências” entraram como parte do Plano de Ação Pedagógica da Escola, assim 

como também do “PJF – Projeto Jovem de Futuro”, atendendo aos alunos a título de 

“Reforço Escolar”, para que estes possam ter um lugar para doar livros e HQ’s, de 

forma que a escola possa receber verbas e investir no próprio projeto e melhoria da 

estrutura da escola. 

A partir deste Encontro o grupo começou a se dividir, por questões de tempo 

e local para as reuniões do Clube. Esta segunda reunião não ocorreu no auditório da 

escola, mas sim na Biblioteca, e com os integrantes dos grupos dos 03 primeiros 

subtemas (Histórico da Radioatividade e Emissões Radioativas; Fusão e Fissão 
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Nuclear; Acidente em Three Mile Island, na Pensilvânia – 1979) de cada 3º ano, 

tanto matutino quanto noturno, no contraturno de ambos (período vespertino). 

 O Encontro ocorreu entre 14 e 17 horas, e nele foram apresentados aos 

grupos os personagens relacionados aos seus respectivos subtemas a serem 

explorados, bem como fontes alternativas em vídeos na internet. 

Optou-se por falar um pouco sobre os personagens propostos, como consta 

no Quadro 2, principalmente sobre suas origens (e controvérsias graças às várias 

adaptações no cinema, quadrinho e animação.), uma vez que muitos alunos são 

novos neste ‘universo’. Desta forma o encontro caminhou de maneira bem dinâmica, 

pois os alunos que conheciam sobre os personagens interferiam o tempo todo com 

suas contribuições. 

Foi levado bastante material para consulta, apoio e sugestão de leitura aos 

alunos, tais como o livro “A Ciência dos Super heróis”, o “Quadrinhos na Educação”, 

“Super Heróis e a Filosofia”, algumas HQ’s comerciais sobre os personagens 

abordados e alguns action figures relativos aos mesmos que, à medida que foram 

apresentados, também foi proposta de forma tímida sua relação com o conteúdo do 

subtema relacionado, de maneira a despertar o interesse pela leitura e pela 

pesquisa do grupo, sem, no entanto, simplesmente lhes entregar todo o material 

pronto. 
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Figura 7 - Reunião do Clube na Biblioteca. 

 

Figura 8 - Momento de apreciação do material apresentado no dia. 
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Figura 9 - Momento de apreciação do material apresentado no dia. 

O 3º Encontro do Clube dos Nerds e Otakus ocorreu no dia 22 de março de 

2014, com o tema: Discussões e Disponibilização de Material para os Subtemas 

04, 05 e 06. 

Este terceiro Encontro do grupo foi algo incomum para mim, ao menos 

diferente do esperado. Estava programado apenas o encontro com os grupos 

subsequentes, relacionados aos subtemas 04, 05 e 06, no entanto apareceram 

mais, muito mais alunos que o esperado, dentre eles, alunos dos grupos anteriores e 

dos que ainda não tiveram os temas abordados. Também apareceram filhos de 

alunas e irmãos de alunos, pertencentes ao turno vespertino que, ao ouvir dos 

irmãos em casa, e ver o grupo no encontro anterior (à tarde), se encantaram e 

pediram para fazer parte do mesmo e começar a participar dos Encontros.  

Não eram “Jedis Iniciados” por não terem estado presentes no 1º Encontro, 

mas são pequenos “Padawans” (e aí incluo também meus filhos) que se dispuseram 

participar por livre e espontânea vontade, assim, não negamos conhecimento a 

ninguém, deixando assim as portas abertas a novos integrantes, sejam eles de 3º 

ano ou não. Porém, deixamos claro que o foco inicial do Clube eram os 3ºs anos e 

que nos manteríamos nele, ao menos até o final do 1º semestre, quando 
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finalizaríamos as questões relacionadas à Radioatividade (seguindo o cronograma 

do Estado de Goiás), mas que se surgissem dúvidas, questionamentos, estaríamos 

abertos também a eles, no entanto mais ao final dos Encontros; e eles concordaram 

tranquilamente. 

Os novos componentes queriam se sentir parte daquela inovação na escola e, 

a partir daquele dia, qualquer pessoa que se refira a qualquer integrante do Clube 

como “seu nerd” ou “cara você é muito otaku” é tratado com receptividade. Percebe-

se orgulho no olhar e na maneira de agir destes (as) meninos (as) que são ‘taxados’ 

dessa maneira, entrando em contradição com o significado tradicional dos termos, 

inclusive no que diz respeito ao isolamento... Muito pelo contrário! Os (as) alunos 

(as) querem ser notados (as) e, quem não faz parte do grupo quer aparecer ao lado 

deles! 

Os primeiros registros de uso da palavra "nerd" são da década de 50 e a 

origem do termo é imprecisa, é o que afirma MATOS, 2011. Numa das versões mais 

aceitas, o termo teria surgido no Canadá, onde um grupo de jovens cientistas não 

fazia outra coisa senão varar noites na divisão de pesquisa e desenvolvimento da 

Northern Electric, então um atuante laboratório de tecnologia. Mais conhecido pela 

sigla NERD, ou seja, Northern Electric Research and Development, “o nome do tal 

laboratório passou a ser sinônimo daqueles jovens branquelos de óculos espessos, 

vidrados num computador e pouco afeitos ao ar livre” (PEREIRA, 2008, apud 

MATOS, 2011). Os nerds, para MATOS, até bem pouco tempo atrás retratados 

como jovens extremamente estudiosos mas inadequados socialmente, começam a 

ocupar uma posição privilegiada no cenário pop-tecnológico atual. Ela ainda afirma 

que exemplos de pessoas que carregam este rótulo com orgulho são cada vez mais 

comuns. 

Segundo MATOS, 2011, para alguns autores, como Galvão (2009), o advento 

da Sociedade da Informação seria o fator responsável pelo tom de elogio que o 

termo ganha nos dias atuais. “Devido à essa nova sociedade que exige, cada vez 

mais, conhecimento em tecnologias, predisposição à novidades, dedicação aos 

estudos, curiosidade científica, etc” o nerd teria se tornado “aquela pessoa que todos 

consultam” (GALVÃO, 2009, p. 35-36). A Popularização das tecnologias estaria 

deixando este grupo um passo à frente. Guardado o tom exageradamente otimista 



66 
 

de algumas das visões atuais sobre os nerds, é possível notar que, cada vez mais, o 

que antes era exclusivo dos nerds está se popularizando. Segundo Rohr (2009): 

Além da própria tecnologia, que cada vez mais muda nossas vidas – 

quase ninguém usava celular há 10 anos – , animes e videogames estão 

entrando na rotina de quem antes desconhecia essas formas de 

entretenimento. Basta ver a popularidade do Nintendo Wii entre aqueles 

que não se interessavam por videogames. Com isso, o nerd consegue 

encontrar um “chão comum” mais facilmente com outras pessoas, pelo 

menos para iniciar uma conversa. (ROHR, 2009, apud MATOS, 2011). 

Bom, esta terceira reunião voltou a ocorrer no auditório da escola, e com os 

integrantes dos grupos dos 03 subtemas subsequentes (Acidente em Chernobyl – 

1986; Acidente em Goiânia – 1987; Acidente em Fukushima – 2010) de cada 3º ano, 

tanto matutino quanto noturno, em uma manhã de sábado. 

 O Encontro ocorreu entre 9 e 12 horas, e nele também foram apresentados 

aos grupos os personagens relacionados aos seus respectivos subtemas a serem 

explorados, bem como fontes alternativas em vídeos na internet. 

Foram passados trechos do filme “Transformers – O lado oculto da Lua” 

que mostram o ambiente de Chernobyl nos dias atuais, e questionado pelos alunos 

sobre ‘lendas urbanas’ que circundam o tema, sobre ‘seres bizarros’ nascidos da 

contaminação, o que gerou brecha para associação entre os 4 acidentes abordados, 

e a diferenciação dos conceitos de contaminação e irradiação, assim como de 

acidente radioativo e radiológico. Interessante também a tentativa de aproximação 

dos alunos entre os heróis propostos e pessoas reais, então também foi 

apresentada uma reportagem mais antiga da Revista Superinteressante, que trata 

de Energia Nuclear e também traz alguns personagens reais comparando-os aos 

personagens do seriado HEROES, e entre eles um se destaca por ter tido um tumor 

no coração e, após tratamento radiológico e quimioterápico sofre alterações e tem 

maior resistência física. 

Também foi passado um trecho do filme “Pu-239” que retrata um acidente 

em uma usina russa e todo o processo de descontaminação dos afetados, bem 

como questões políticas e econômicas envolvidas. 
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Outro trecho abordado foi referente ao filme “Síndrome da China”, citado no 

encontro anterior, que também envolve questões políticas, mesmo que internas, e é 

praticamente uma previsão do ocorrido na usina da Pensilvânia. 

Também foram trazidos materiais de pesquisa e consulta para acesso dos 

alunos, tais como o livro “A Ciência dos Super Heróis” e o “Quadrinhos na 

Educação”, e os links: https://www.youtube.com/watch?v=0J7kHfBBBmk ( Meltdown 

at Three Mile Island), https://www.youtube.com/watch?v=awGlX6arnXo (Fantástico 

1979 – Acidente Nuclear nos EUA), https://www.youtube.com/watch?v=hP-8D-YglDo 

(Acidente Césio 137 Goiânia), https://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk 

(Hora Zero – O Desastre e Chernobyl), trechos do Filme “Césio 137 – O pesadelo de 

Goiânia”, trechos do Documentário “Dentro de Chernobyl – 2012” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4S7KsKC87IA) 

 

Figura 10 - Material de Pesquisa e Consulta utilizado nesta aula. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0J7kHfBBBmk
https://www.youtube.com/watch?v=awGlX6arnXo
https://www.youtube.com/watch?v=hP-8D-YglDo
https://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk
https://www.youtube.com/watch?v=4S7KsKC87IA
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Figura 11 - Apreciação de Recorte do filme Transformers. 

 

 

Figura 12 - Alunos reunidos no auditório durante apresentação de material. 
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Figura 13 - Apreciação de Recorte do filme Transformers. 

 

Figura 14 - Material de Pesquisa e Consulta utilizado nesta aula. 
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Figura 15 - Material de Pesquisa e Consulta utilizado nesta aula. 

 

 

Figura 16 - Aluna da turma envolvida no Projeto, com convidados de outras turmas. 
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O 4º Encontro do Clube dos Nerds e Otakus deveria ter ocorrido no dia 29 de 

março de 2014, com o tema: Discussões e Disponibilização de Material para os 

Subtemas 07, 08 e 09, como era previsto no calendário idealizado pelo grupo desde 

o primeiro dia de encontro, mas infelizmente não ocorreu como programado, devido 

estar havendo reunião entre os militares do colégio neste dia, e não ter sido 

autorizada a permanência de nenhum civil. Portanto, o 4º Encontro foi diluído em 

sala de aula, por falta de data disponível para o encontro antes que ficasse muito 

próximo o início das apresentações dos seminários. 

De qualquer forma, foi levado todo o material disponível aos alunos em sala 

de aula, não os prejudicando no que diz respeito à pesquisa e relação de conceitos. 

Infelizmente, devido ao tempo reduzido das aulas, não foi possível passar filmes ou 

trechos dos mesmos em sala, e o auditório iniciou-se em reforma... Montar e 

desmontar o material em cada sala acarretaria em perda de tempo. Portanto, foram 

sugeridos alguns vídeos e livros aos alunos apenas. 

Neste quarto momento os grupos dos 03 últimos subtemas (Datação de 

Fósseis e o uso do Carbono 14; Aplicações e Benefícios da Radioatividade; Lixo 

Radioativo) de cada 3º ano, tanto matutino quanto noturno, foram os contemplados, 

apesar de todos estarem presentes em sala. 

Dentre os materiais apresentados às turmas, incluíram-se alguns trechos de 

“Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal” 

(https://www.youtube.com/watch?v=vxkamWaya8k), “Jurassic Park” 

(https://www.youtube.com/watch?v=HDjBA7UezW8), “Lara Croft – Tomb Raider” 

(https://www.youtube.com/watch?v=7ejBfPYPsN0), “Simpsons – o Filme” 

(https://www.youtube.com/watch?v=7fubGundmsY). 

O Encontro ocorreu durante as aulas na semana, e nele também foram 

apresentados aos grupos os personagens relacionados aos seus respectivos 

subtemas a serem explorados, bem como fontes alternativas em vídeos na internet. 

Não tenho registro de imagens nem de áudio destas aulas, pois foi onde se 

iniciaram os impasses entre uso de celular em sala de aula, mesmo por parte do 

professor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxkamWaya8k
https://www.youtube.com/watch?v=HDjBA7UezW8
https://www.youtube.com/watch?v=7ejBfPYPsN0
https://www.youtube.com/watch?v=7fubGundmsY
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3.2. Descrição e Análise das Aulas. 

 As apresentações de cada tema no decorrer das aulas seguiram o seguinte 

critério: 

I. Apresentação da pesquisa relacionada ao subtema de cada grupo,  

II. Apresentação dos personagens e/ou material de apoio utilizado e o 

porquê da escolha (relação com o subtema), 

III. Apresentação da HQ produzida pelo grupo. 

 

 No total deveríamos ter 90 apresentações, não sendo necessariamente 90 

aulas, pois, em cada aula apresentavam cerca de dois a três grupos, dependendo 

da clareza ao expor e das dúvidas que surgiam pela turma ao final. O apêndice I 

demonstra quais os trabalhos apresentados em cada turma, em suas respectivas 

datas. 

 Percebe-se que nem todos os trabalhos previstos foram apresentados. Assim 

como também notar-se-á que nem todas as HQ’s foram produzidas e entregues. A 

maioria dos grupos cumpriu todo o programado e pré-determinado. Porém, alguns 

acabaram optando por apenas apresentar o Seminário, ou entregar a HQ produzida, 

ou simplesmente entregar a pesquisa referente ao seu subtema. Isso proporcionou 

alguns diferenciais, já que em determinados dias apresentaram mais grupos que o 

programado, e o processo inverso em outras turmas. Com isso, os grupos que se 

organizaram e planejaram bem suas apresentações, tiveram condições de 

complementá-las, no sentido de acrescentar slides, trechos de documentários, 

jornais, representações teatrais (personificação), cartazes. Praticamente todos os 

grupos, com poucas exceções entregaram resumos de seus subtemas aos colegas 

de sua turma. 

 Surgiram então os seguintes grupos de análise quanto às formas de 

apresentação: 

1. Grupos que Apresentaram Seminário: Dos 90 trabalhos esperados, 

apresentaram o Seminário apenas 82 grupos, o que corresponde a 73,8% 

do total. Sendo 38,7% do turno matutino e 35,1% do turno noturno. 
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2. Grupos que Entregaram a HQ: Dos 90 trabalhos esperados, entregaram a 

HQ apenas 71 grupos, o que corresponde a 78,88% do total. Sendo 

41,106% do turno matutino e 37,77% do turno noturno. 

3. Grupos que Entregaram o Resumo para a turma: Dos 90 trabalhos 

esperados, entregaram Resumo para seus colegas de turma apenas 75 

grupos, o que corresponde a 83,33% do total. Sendo 43,33% do turno 

matutino e 39,99% do turno noturno. 

4. Grupos que Entregaram o Trabalho Escrito (Pesquisa): Dos 90 trabalhos 

esperados, entregaram o Trabalho Escrito apenas 85 grupos, o que 

corresponde a 94,44% do total. Sendo 48,886% do turno matutino e 

45,55% do turno noturno. 

5. Grupos que Utilizaram algum Recurso Extra: Dos 90 trabalhos esperados, 

utilizaram algum tipo de Recurso Extra apenas 44 grupos, o que 

corresponde a 48,888% do total. Sendo 26,66% do turno matutino e 

22,218% do turno noturno. 

 

 Um resumo dessa análise é apresentada no Quadro 5. 

QUADRO 5 - Porcentagem Referente a Cada Grupo de Análise. 

GRUPOS DE ANÁLISE PORCENTAGEM 

Grupos que Apresentaram Seminário 73,80 

Grupos que Entregaram a HQ 78,88 

Grupos que Entregaram e Resumo para a turma 83,33 

Grupos que Entregaram o Trabalho Escrito 

(Pesquisa) 

94,44 

Grupos que Utilizaram algum Recurso Extra 48,88 

 

 Ao analisarmos o Quadro 5 podemos observar que nem todas as atividades 

propostas foram cumpridas 100% por cada grupo. Consideramos que uma das 

explicações para tal motivo é o fato de que em nenhum momento anterior em sua 

vida escolar os alunos tiveram um trabalho dividido em tantas etapas e com 

tamanha complexidade. Então acabaram optando pelas partes que exigiriam menos 



74 
 

de seus grupos, com medo de não conseguirem cumprir tudo o que fora proposto a 

eles. No entanto, pode-se perceber também que, isso não ocorreu de forma 

generalizada, e que o medo maior foi a apresentação em seminário e a entrega da 

própria HQ.  

Quanto à apresentação na frente da turma, é aceitável, uma vez que nem todo 

mundo se sente confortável ao se expor. Nesse caso em específico, as turmas não 

ficaram prejudicadas em relação ao conteúdo, pois o mesmo foi explicado pela 

professora, no entanto o grupo optou por não ter essa parte da nota em sua 

avaliação final, tendo total consciência disto. No que se refere à produção da HQ 

ocorreu situação semelhante, tendo os grupos que optaram por não fazê-la 

consciência de que não obteriam parte da nota relacionada a essa etapa. 

Vale lembrar que este projeto num todo trata-se de uma atividade lúdica, como 

fora falado inicialmente e, por assim o ser, não existe a obrigatoriedade, pois uma 

vez que perde-se a liberdade de execução, perde-se a ludicidade da atividade. 

Porém, desde o início são propostas todas as etapas aos alunos e a opção de 

cumprir ou não cada parte não inclui modificar sua forma de avaliação. O aluno tem 

total consciência de que se não cumprir alguma atividade não terá a nota respectiva 

a ela. 

Quanto à utilização de recursos extra, esta não era obrigatória, surgiu apenas da 

necessidade que alguns grupos tiveram de trazer algo concreto no dia da 

apresentação de seu seminário, portanto quem não utilizou nada extra não teve sua 

nota diminuída.  

Algo interessante ao observarmos os grupos de análise apresentados na página 

71, onde visualizamos essas porcentagens por turno, é o fato de que o turno noturno 

não se distancia em quase nada em comparação ao turno matutino. Essa surpresa é 

devido ao fato de recebermos pelas escolas os alunos deste turno já taxados como 

“os coitadinhos”, aqueles que não devemos forçar tanto o conteúdo, pois 

trabalharam o dia todo e não conseguirão acompanhar o mesmo ritmo do turno 

matutino. Ao ter em mãos esse resultado, percebemos que, ao menos para estas 

turmas, esse pressuposto não é real. Observe o Quadro 6 abaixo: 
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QUADRO 6 – Porcentagem em Relação a Cada Turno. 

 Matutino Noturno 

Apresentaram Seminário 38,70% 35,10% 

Entregaram HQ 41,11% 37,77% 

Entregaram Resumo 43,33% 39,99% 

Entregaram Trabalho 

Escrito 

48,89% 45,55% 

Recurso Extra 26,66% 22,22% 

 

Vale também ressaltar que no decorrer das apresentações ficaram bastante 

claras também as divisões que foram surgindo nos grupos, afinal, foi mais que um 

bimestre de trabalho, e o professor consegue identificar quais grupos estão ou não 

trabalhando, assim como também foi fácil perceber que uma grande maioria dos 

grupos do turno matutino trabalharam mais de forma colaborativa, onde o grupo se 

dividia e cada um tinha sua parte a fazer. Já os grupos do turno noturno trabalharam 

mais de maneira cooperativa, onde todos do grupo sabiam o todo, de forma que 

podia-se fazer perguntas a qualquer membro que os mesmos conseguiam 

responder, fato que não ocorreu com vários grupos do matutino, onde o aluno 

simplesmente respondia: “Essa parte não era minha, Fessora.” 

Existe uma discussão quanto ao significado das palavras cooperação e 

colaboração. No entendimento de alguns autores, Cord (2000), Dillembourg (1999), 

Paas, (1999), citados por SANTOS, 2008, há uma diferença conceitual entre os 

termos cooperação e colaboração. 

Santos (2008) afirma que Torres (2004,p.5) interpreta o trabalho de equipe como 

a concretização do trabalho colaborativo. Estabelece uma subordinação da 

colaboração à cooperação ao observar que o trabalho colaborativo depende da 

cooperação entre os membros de uma equipe. Elege a Internet como a ferramenta 

adequada para esta proposta e determina a necessidade de um produto final. Já 

para Paas (1999), Santos (2008) afirma que na cooperação, a tarefa é dividida 
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hierarquicamente em subtarefas independentes e na colaboração, o processo 

cognitivo pode ser dividido em camadas entrelaçadas. Nas palavras de Paas (1999), 

a coordenação das atividades cooperativas é apenas obrigatória na montagem dos 

resultados parciais, enquanto a colaboração é uma atividade coordenada, 

sincronizada que é resultado de um esforço continuado de construir e manter uma 

concepção compartilhada de um problema. 

Dillembuourg citado por Sants (2008) menciona a diferença entre a cooperação e 

a colaboração que pode ser traduzida pelo modo como é organizada a tarefa pelo 

grupo. Para eles, na colaboração, todos trabalham em conjunto, sem distinções 

hierárquicas, em um esforço coordenado, a fim de alcançarem o objetivo ao qual se 

propuseram. Já na cooperação, a estrutura hierárquica prevalece e cada um dos 

membros da equipe é responsável por uma parte da tarefa. Para finalizar, Santos 

(2008) apresenta um quadro onde constam algumas diferenças e semelhanças entre 

as aprendizagens colaborativa e cooperativa. 

Quadro 7- Diferenças e semelhanças entre as aprendizagens colaborativa e 
cooperativa 

Aprendizagem colaborativa Aprendizagem cooperativa 

Diferenças 

O foco é no processo. O foco é no produto. 

As atividades dos membros do grupo são 

geralmente não-estruturadas: os seus papéis 

são definidos à medida que a atividade se 

desenvolve. 

As atividades dos membros do grupo são 

geralmente estruturadas: os seus papéis são 

definidos a priori, sendo resguardada a 

possibilidade de renegociação desses papéis. 

Com relação ao gerenciamento das 

atividades, a abordagem é centrada no aluno. 

Com relação ao gerenciamento das atividades, a 

abordagem é centrada no professor. 

O professor não dá instruções aos alunos 

sobre como realizar as atividades em grupo. 

O professor dá instruções aos alunos sobre como 

realizar as atividades em grupo. 

Semelhanças 

Os alunos tornam-se mais ativos no processo de aprendizagem, já que não recebem passivamente 

informações do professor. 

O ensino e aprendizagem tornam-se experiências compartilhadas entre os alunos e o professor. 

A participação em pequenos grupos favorece o desenvolvimento das habilidades intelectuais e 

sociais. 

Fonte: Figueiredo (2006, p. 19-20), apud Santos (2008, p.69).   
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“O poder do Sol na palma da minha mão!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DAS HQS PRODUZIDAS 
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O quadro 8, que apresentamos a seguir, descreve a quantidade de Histórias 

em Quadrinhos elaboradas pelos alunos em cada uma das categorias de análise 

apresentadas no Quadro 1 (p. 48). Salientamos que a grande quantidade de dados, 

optou-se inicialmente por uma análise quantitativa, até para melhor enxergar os 

aspectos qualitativos de cada categoria:  

QUADRO 8 – Subtema Abordado e Quantidade de HQ em cada Categoria de 

Análise. 

SUBTEMA ABORDADO 
QUANTIDADE DE HQ POR 

CATEGORIAS 

Histórico da Radioatividade e Emissões 

Radioativas 
E = 2    M = 3    B = 5    N = 2 

Fusão e Fissão Nuclear E = 5    M = 2    B = 1    N = 0 

Acidente Radioativo em Three Mile Island 

(Pensilvânia) 
E = 1    M = 3    B = 2    N = 0 

Acidente Radioativo de Chernobyl E = 3    M = 4    B = 1    N = 0 

Acidente Radiológico do Césio-137 E = 3    M = 3    B = 1    N = 0 

Acidente em Fukushima E = 4    M = 2    B = 2    N = 0 

Datação de Fósseis e Carbono-14 E = 1    M = 5    B = 1    N = 2 

Aplicações e Benefícios da Radioatividade 

(medicina, agricultura, alimentos, dentre 

outros) 

E = 1    M = 3    B = 1    N = 0 

Lixo Nuclear E = 2    M = 0    B = 3    N = 0 

TOTAL DE HQS E = 22    M = 25    B = 16    N = 4 
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Observamos que das 67 HQ’s entregues pelos alunos ao final da atividade, 

aproximadamente 33% tem relações efetivas entre o subtema adotado e a HQ 

elaborada. Outros 37% tem relação mediana.  Esses resultados nos mostram que 

aproximadamente 70% dos alunos conseguiram fazer algum tipo de relação 

conceitual entre o subtema e uma história em quadrinhos, ou seja, suas histórias 

continham personagens, fatos e acontecimentos que contavam uma aventura 

original ao mesmo tempo em que discutiam o conceito envolvido no subtema. As 

figuras 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 são representativas desses casos: 

 

 

Figura 17- HQ sobre o subtema Aplicações e Benefícios da Radioatividade (Relação 

Efetiva com o Subtema). 
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Figura 18- HQ sobre o subtema Aplicações e Benefícios da Radioatividade (Relação 

Efetiva com o Subtema). 

 

Nas figuras 17, 18, 19 e 20 é possível notar durante toda a história, 

considerando-se que o que apresentamos são pedaços de um todo, que os alunos 
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tiveram a preocupação em desenvolver uma história inédita, criada por eles, 

juntamente com desenhos que reafirmassem suas histórias. Juntamente com essa 

preocupação, os alunos inseriram os subtemas escolhidos de maneira que se 

coadunassem com a história retratada. 

 

Figura 19 - HQ sobre o subtema Acidente em Fukushima (Relação Efetiva com o 

Subtema). 
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Figura 20 - HQ sobre o subtema Lixo Nuclear (Relação Efetiva com o Subtema). 
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No caso das figuras 17 e 18, o subtema abordado trata-se das Aplicações e 

Benefícios da Radioatividade, e pode ser facilmente notada a profundidade de 

abordagem do conteúdo através da descrição: 

“Na medicina a radiação possui várias aplicações. Uma delas é a radioterapia, 

empregada no tratamento de tumores. Também existem os radiofármacos, usados 

em avaliações neurológicas de doenças da tireoide. A radioesterilização é outra 

tecnologia importante, aplicada no sangue e seus derivados em tecidos humanos 

destinados a transplantes.” 

Na figura 19, que retrata o Acidente em Fukushima, também podemos 

observar efetiva relação com este subtema, através da descrição dos motivos que 

levaram ao acidente nesta usina: 

“- Vocês estão bem? 

- Sim estamos. Mas estamos confusas, o que aconteceu? 

- A cidade foi atingida por um terremoto, seguido por uma tsunami, e a usina 

está comprometida. Os reatores 1 e 2 estão vazando urânio...” 

Na figura 20, sobre Lixo Nuclear, é possível observar através da própria 

estrutura do quadrinho a subdivisão da região de tratamento do lixo dentro de uma 

usina e, em cada etapa, a descrição de como esse tratamento ocorre, de forma 

simples e direta. 

Já nas figuras 21, 22, 23 e 24 houve preocupação dos alunos com o 

desenvolvimento das histórias e dos desenhos propriamente ditos, sem se 

preocupar se o subtema selecionado estava ou não se coadunando com a HQ 

apresentada. 

 Assim, no primeiro caso houve uma preocupação dos estudantes em 

equilibrar a função lúdica dos quadrinhos com a função educativa da atividade. Já no 

segundo caso, houve uma grande preocupação com a função lúdica em detrimento 

da função educativa. 
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Figura 21 - HQ sobre o subtema Acidente em Three Mile Island (Relação Mediana 

com o Subtema). 

 



85 
 

 

 

Figura 22 - HQ sobre o subtema Acidente em Three Mile Island (Relação Mediana 

com o Subtema). 
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Figura 23 - HQ sobre o subtema Datação de Fósseis e Carbono -14 (Relação 

Mediana com o Subtema). 
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Figura 24 - HQ sobre o subtema Datação de Fósseis e Carbono -14 (Relação 

Mediana com o Subtema). 

 Na figura 21, sobre o Acidente em Three Mile Island, na Pensilvânia, pode-se 

observar através do diálogo entre as personagens, que o grupo faz referência a 

usina em questão, aos reatores e processo de superaquecimento dos mesmos, 

porém essa referência é de maneira superficial, sem fazer menção a como funciona 

um reator ou ao acidente em si. O que é reafirmado na figura 22: 

“- Muito bem John, sobre o que está havendo na... 
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- Os reatores estão sobrecarregados. 

- Como? Por que não me disse isso antes? 

- Não achei relevante, acreditava que era só paranoia da sua parte até presenciar 

aquele tremor de hoje. Seu pai está sobrecarregando os reatores pra aumentar a 

produção e eles estão superaquecendo. 

- Oh! Isso não pode continuar, a pressão do reator 2...os níveis de água cada vez 

mais baixos. Isso acabará mal. 

- Os níveis de pressão do reator 2...John? Diaga de uma vez o que tem de errado 

aqui! Definitivamente isso não é normal!” 

 As figuras 23 e 24, sobre Datação de Fósseis e Carbono-14, refletem uma 

relação mediana com o subtema do grupo. Percebe-se pela fala da personagem que 

os pais de Lia (a personagem central da HQ) faleceram, o que gerará o motivo para 

que a mesma possa sair em expedição, atrás da “lenda da múmia”, evento que 

desencadeará os estudos sobre datação e o uso do C-14, explorados de forma leve 

na HQ. 

 Todavia, 30% das Histórias em Quadrinhos entregues pelos alunos ao final da 

atividade, tinham baixa ou nenhuma relação com o subtema proposto. Do total das 

HQ’s, 7% não tiveram nenhum tipo de relação entre o conceito e a história. As 

figuras 25, 26, 27 e 28 são representativas desses casos. 
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Figura 25 - HQ sobre o subtema Acidente em Fukushima (Baixa Relação com o 

Subtema). 
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Figura 26 - HQ sobre o subtema Acidente em Fukushima (Baixa Relação com o 

Subtema). 
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Figura 27 - HQ sobre o subtema Acidente em Fukushima (Relação quase imperceptível 

com o Subtema). 
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Figura 28 - HQ sobre o subtema Histórico da Radioatividade e Emissões Radioativas 

(Relação quase imperceptível com o Subtema). 
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 Nas figuras 25 e 26, sobre o Acidente em Fukushima, pode-se perceber que o 

grupo entende sobre reator nuclear e que o mesmo foi o ápice do problema no 

Japão, por falar sobre “partículas nucleares”, no entanto eles deixam esse conceito 

apenas subentendido, esquecendo-se que quem fosse ler sua HQ não possuía 

esses conhecimentos, e os mesmos deveriam estar claros para o leitor. 

 Na figura 27 existe uma baixa relação com o subtema, no caso também se 

trata de outra HQ sobre o Acidente em Fukushima, e o grupo apenas cita nome de 

elementos, substâncias, desenha um laboratório, porém não faz menção à 

radioatividade. Ou seja, percebe-se que existe algo relacionado à disciplina química, 

porém não com o tema gerador do trabalho: 

“Não! Devo ter perdido um dos 8 elementos químicos mais poderosos o grafite. Vou 

tomar um e levo outro pra Garça Negra, deve ser aquela pessoa que passou na TV 

que deve ter tomado.” 

 Na figura 28 também há uma relação quase que imperceptível, além de 

confusão de conceitos: 

“Porém eles viveram e sofreram radiação eletromagnética que lhe deram poderes. 

- Agora sou uma borracha.” 

 Ninguém “sofre” radiação eletromagnética, alguém pode sofrer consequências 

por exposição à ela, apenas. E, o que fez com que a personagem se tornasse uma 

“borracha”, não é esclarecido em nenhum momento da história. São expostas 

apenas situações aleatórias, sem definições, sem conceitos. 

Segundo Soares (2013), uma atividade lúdica educativa, ou seja, aquela 

utilizada para ensinar ou discutir conceitos em sala de aula, deve primar pelo 

equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa. A primeira está relacionada a 

capacidade que uma atividade educativa tem de divertir aqueles que estão 

envolvidos com ela. A segunda está relacionada com a capacidade de ensinar que 

tal atividade contempla.  

O ideal é que haja um equilíbrio entre a função lúdica e a educativa. Se 

temos maior presença da função lúdica, teremos somente um jogo, uma 

brincadeira, uma atividade lúdica, que tem seu mérito, mas não ensina o 
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conceito pretendido. Por outro lado, se temos maior presença da função 

educativa, teremos um material didático que pode até funcionar 

adequadamente, mas não pode ser considerado um jogo ou uma 

atividade lúdica educativa (SOARES, 2013, p. 41) 

 Logo, quase 70% do material entregue na atividade proposta pode ser 

considerado uma atividade lúdica educativa, já que houve equilíbrio entre a função 

lúdica e a função educativa. Já os outros 30%, apesar de serem materiais muito 

interessantes e importantes na atividade, não atingiram os objetivos educacionais 

propostos com a atividade, considerando-se a forte guinada para a função lúdica tão 

somente. 

 A atividade desenvolvida permitiu a inserção de uma proposta lúdica no 

contexto das aulas de química envolvendo o processo criativo dos alunos e a 

apropriação de saberes científicos por meio da elaboração de HQ’s a partir do tema 

radioatividade.  

 No que diz respeito ao uso de histórias em quadrinhos de cunho comercial 

para uma análise do conteúdo científico contido nas mesmas, feita pelos próprios 

alunos envolvidos neste projeto, observou-se que a grande maioria é capaz de 

‘enxergá-las’, uma vez que conseguiram transpor tais análises ao elaborarem sua 

própria história, como demonstrado no Capítulo 5.  

 No entanto, foi perceptível, tanto no decorrer da HQ produzida, quanto nas 

apresentações em sala de aula, que os grupos responsáveis por falarem sobre 

qualquer um dos acidentes radioativos/radiológico, tiveram maior dificuldade em 

obter material de pesquisa com fontes fidedignas, o que pode ser observado nas 

falas a seguir: 

 Aluno de grupo sobre Acidente em Three Mile Island (3ºD): “O 

urânio sem ser enriquecido não serve para nada!” 

 Aluno de grupo sobre Acidente com o Césio-137 (3ºE): “A retirada 

de todo o material contaminado com o césio-137 rendeu cerca de 6000 

toneladas de lixo.” 

 Aluno de grupo sobre Acidente com o Césio-137 (3ºD): “Foram 

geradas 40 mil toneladas de lixo radioativo!” 

 Aluno de grupo sobre Acidente de Fukushima (3ºE): ”Não se pode 
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comparar esse acidente com o de Chernobyl, porque lá havia 

estruturas velhas. É melhor comparar com o de Three Mile Island.” 

 Grupo sobre o Aciente com o Césio-137 (3ºJ): Repleto de “lendas 

Urbanas” e conceitos errôneos: “Leide das Neves esbarrou e comeu 

césio”; “Tia da Leide levou as caixas de césio para casa”; “Aterro 

Sanitário em Abadia guardando o lixo do césio”. 

 Percebe-se uma grande quantidade de informações confusas, talvez pelo fato 

de a maior quantidade das mesmas ser proveniente de mídias de informação 

comercial (jornais, revistas – tanto impressos quanto digitais), e o aluno ainda não 

possuir discernimento para separar o que é verdadeiramente correto, sendo 

necessárias várias intervenções no decorrer das apresentações em sala, para que 

as dúvidas não se proliferassem aos demais e os confundissem. 

 Dois trabalhos, em especial, chamaram muito a atenção: o primeiro diz 

respeito ao Subtema Aplicações e Benefícios, do 3º ano E, onde a HQ foi toda 

elaborada homenageando a avó de uma das integrantes do grupo que, fazia 

tratamento contra o câncer e, inclusive foi entrevistada várias vezes pela neta acerca 

dos equipamentos onde ela fazia tal tratamento e, infelizmente em meio ao 

desenrolar do trabalho veio a falecer. A HQ ficou denominada “Vovó Esperança”, 

observada na Figura 29, ficou rica em conceitos e a apresentação em sala, pelo 

grupo foi não só concisa como emocionante. 
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Figura 29 – HQ Vovó Esperança, sobre Aplicações e Benefícios da 

Radioatividade. 

 

Figura 30 – HQ Vovó Esperança  
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Figuras 31 e 32 – HQ Vovó Esperança 

 Na figura 30 pode-se perceber a descoberta da personagem sobre sua 

doença e a forma de tratamento inicial:  

“- Sinto muito em lhe dizer isto, mas a senhora está com câncer de garganta 

em estágio inicial e precisa começar rapidamente o tratamento com 

radioterapia.” 

 Nas figuras 31 e 32 o enfermeiro e o médico conversam com a 

paciente explicando o que irá acontecer: 

“- Essa é a sua primeira sessão de radioterapia. Fique tranquila pois não irá 

sentir nada. 

- A máquina é silenciosa e vai liberar raios radioativos na área doente. Isso irá 

diminuir e aumentar as chances de acabar com o seu tumor.” 

 

 O segundo trabalho, denominado “EMMA“, e visualizado na Figura 33, foi 

desenhado e escrito pela mesma pessoa, aluna também do 3º ano E, aluna 

caracterizada como “especial” por apresentar caso de depressão e bipolaridade e, 

mesmo antes do caso ter sido apresentado aos professores pela coordenação 



98 
 

pedagógica, de necessário acompanhamento especial, pôde ser completamente 

visualizado e sentido através da personagem de sua história. 

 

Figura 33 – HQ “Emma”, sobre Emissões Radioativas e o contexto histórico 

da Radioatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 34 e 35 – HQ “Emma” 
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 Nas figuras 34 e 35 pode-se perceber atitudes de quem quer ficar 

sozinho, depressivo. 

 

 

 

Figura 36 – HQ “Emma” 

  

 Na figura 36, pode-se perceber através das falas, que a personagem possui 

dupla personalidade: 

“- O que está acontecendo? 

- Somos duas agora. 

- Como assim? 

- Uma “Eu” burra – ironizou.”  
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Figura 37 – HQ “Emma” 

 Na figura 37, percebe-se que a personagem opta por se trancar, para que 

mais ninguém na história seja prejudicado. E essa é uma atitude comum da aluna 

quem criou a história. Trata-se de uma menina calada e isolada da turma por achar 

que ela mesma pode causar mal a alguém. 

 Esta HQ em si, faz parte das que mantém uma baixa ou quase imperceptível 

relação com o subtema do grupo, no caso Emissões Radioativas e o contexto 

histórico da radioatividade, porém é também daquelas ricas em sentimento, onde a 

aluna parece pedir ajuda ao demonstrar, indiretamente, sua posição não só em sala 

de aula, mas também enquanto ser humano. 

 Ao se pensar a sala de aula como espaço de aplicação de diversas 

possibilidades didáticas, o professor se permite, e permite aos seus alunos, uma 

postura mais motivadora em relação à construção do currículo da escola.  

 Assim, a apropriação de alguns conceitos, nesse caso específico, conceitos 

sobre radioatividade, se dá de uma maneira lúdica e com grande motivação, 



101 
 

principalmente porque os sujeitos se sentem participantes do processo de 

aprendizagem e não meros coadjuvantes, fadados a uma educação bancária, na 

qual ele somente houve o que lhe é dito, sem discutir e sem criar. Nesse sentido, o 

uso de HQ para discussão conceitual e para a aproximação dos partícipes do 

processo educacional, quais sejam, alunos, professores e comunidade, mostra-se 

uma estratégia interessante, eficaz e que deve ser mais utilizada em sala de aula. 

 Para que pudéssemos visualizar melhor o que fora trabalhado, no que se 

refere à produção das HQ’s pelos próprios alunos, foi pedido a eles que 

respondessem a uma pergunta na página do grupo no facebook (Clube dos Nerds e 

Otakus). Logo abaixo estão a pergunta e as respostas coletadas. 

 

Professora Thaiza: 
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Aluno 1:  

 

Aluno 2:  

 

 



103 
 

Aluno 3:  

 

Aluno 4: 
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Aluno 5:  

 

Aluno 6:  

 

 Fazendo uma análise quanto às falas aqui citadas, vale ressaltar que não foi 

feita uma escolha de quais respostas estariam presentes ou não neste trabalho, mas 

sim a cópia de todas nas quais os alunos se dispuseram a estar respondendo na 

página do Grupo Clube dos Nerds e Otakus em rede social. Quanto a primeira 

pergunta feita “Como foi aprender sobre Radioatividade através da produção de 

Histórias em Quadrinhos?”, destaca-se: 

Aluno 1 – “...uma forma muito criativa e efetiva para ajudar a assimilar o conteúdo 
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com mais facilidade, pois primeiramente nos instigou a pesquisar para conhecer e 

compreender melhor o tema. Depois nos incentivou a conhecer também sobre os 

personagens já existentes no universo das HQs que envolvem os temas para tomar 

um rumo, ter alguma ideia para a criação do nosso próprio personagem...” 

Aluno 2 – “...para mim foi divertido, interessante e cativante! O nosso trabalho fez 

com que o ensino da matéria fosse menos subjetiva, ...” 

Aluno 3 – “...foi extremamente legal e importante para mim, pois além de conhecer e 

gostar desse meio abriu uma nova oportunidade de aprender através do que gosto e 

era extremamente estimulante pois era uma diversão além da aprendizagem.” 

Aluno 4 – “...essa forma lúdica é ótima pra se aprender apesar que é trabalhoso 

fazer, mas é muito gratificante no final ver que podemos criar algo e aprender!” 

Aluno 5 – “...foi tão legal e fácil que nem parecia ser a matéria que eu mais tinha 

dificuldade. A pesquisa combinada com a criatividade de fazer uma HQ que eu 

gostaria de ler foi muito mais produtiva e eficiente.” 

Aluno 6 – “...é mais interessante fazer um trabalho que você realmente quer fazer, 

você fica empolgado pra ver o resultado final, essa empolgação faz você pesquisar a 

fundo o conteúdo do trabalho (...) é algo diferente e muito mais prazeroso.(...) 

Mesmo que venha ser trabalhoso é algo que vale a pena frente ao resultado final, 

além disso temos a liberdade de fazer nossa história da maneira como quisermos, 

abordando o tema...” 

 Pode-se notar através das falas dos alunos a empolgação em construir seu 

próprio material, o estímulo a pesquisar sobre o assunto para aprofundar em sua 

história, e também, como relatam os alunos 4 e 6 a dificuldade e complexidade do 

trabalho num todo, mas isso não foi motivo de desistência, muito pelo contrário, eles 

queriam ver seu produto final pronto e os dos colegas. 

 Quanto ao seminário só vieram a confirmar o detectado durante as 

apresentações: aqueles que têm facilidade e os que são mais tímidos. 

Aluno 1 – “A apresentação para mim foi a parte mais fácil do trabalho, pois quem 

realmente estava envolvido com o trabalho teve apenas que passar para as outras 

pessoas um pequeno resumo de tudo o que aprendeu e assimilou sobre o tema.” 

Aluno 2 – “O seminário foi uma parte um pouco complicada, pois a parte de falar em 
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público não é muito boa para pessoas tímidas, mas no fim serviu como um 

desinibidor, já que estávamos falando de assuntos que dominávamos.” 

 Quanto à produção das HQs em si: 

Aluno 1 – “A produção da própria HQ foi a parte mais difícil, mas também mais 

gratificante do trabalho” 

Aluno 2 – “A produção da nossa HQ foi divertida, contamos com a ajuda de alunos 

de outras turmas e isso nos uniu mais.” 

Aluno 5 – “Eu acho que todos deveriam produzir algo, ver alguém se interessar por 

uma história que você criou é gratificante, e aprender química nessa forma lúdica me 

ensinou muito mais do que livros e aulas maçantes.” 

 Mesmo não tendo sido perguntado inicialmente, muitos destacaram em suas 

falas a participação no Clube dos Nerds e Otakus, e como isso veio modificar sua 

vida escolar e pessoal: 

Aluno 4 – “Quero falar sobre o Clube dos nerds também..Não faço o tipo mega nerd 

muito menos otaku porém, o Clube é essencial na minha vida, aprendi coisas 

maravilhosas com pessoas maravilhosas e o Clube me fez conhecer e me aproximar 

de muita gente legal, interessante e que adicionou muito na minha vida, as amizades 

que fiz no clube, as coisas que aprendi, e as barreiras que quebrei por causa do 

clube, contribuíram (e muito0 pra minha formação pessoal!” 

Aluno 5 – “Desde o começo me envolvi muito com a loucura da tia Thaiza em ter 

coragem de fazer algo tão diferente em uma escola tão normal, e isso me permitiu 

conhecer o grupo dos nerds e otakus, ali fiz amigos incríveis, conheci pessoas e 

aprendi coisas que não saberia dizer o grau de importância na minha vida, ali 

aprendi mais que química ou nerds stuffs, aprendi política, amor, e me senti acolhida 

em um lugar onde ser e gostar de coisas diferentes é normal então é fácil ser eu.” 

 Estas afirmações corroboram com o que disse Giddens (2002) citado 

anteriormente neste trabalho: “Os indivíduos criam uma identidade social a partir da 

constância de seus hábitos e costumes.” Em Pereira (2002) “O ideal do estar 

pertencendo a um grupo se concretiza quando um repertório de comportamentos 

torna-se recorrente, independente de sua origem social. Assim, o seu valor está em 

seu sentido para a pessoa e para o grupo que o adotou.”  
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando consideramos a pergunta de nossa pesquisa, que é “Como é 

possível, de forma eficaz, ensinar conceitos de radioatividade utilizando 

Quadrinhos em conjunto a um clube de ideias?” podemos considerar 

inicialmente que, conforme observado sabiamente em 1949 pelo então deputado 

Gilberto Freyre (apud CARVALHO, 2006, p.34, Apud TEIXEIRA e ARCHANJO, 

2011, p.60), “[...] as HQs em si, não são nem boas nem más”, dependem das 

escolhas e do uso aplicado a elas. Teixeira e Archanjo (2011) afirmam que, assim 

como existem livros, filmes e músicas bons ou ruins – o mesmo se dá com os 

quadrinhos. Continuam afirmando que muitas das apressadas afirmativas contra as 

histórias em quadrinhos se justificam pela desinformação e pelo preconceito, 

oriundos do senso comum, dos quais um destes é a estabelecida concepção de sua 

impossível relação com os meios acadêmicos. 

[...] As melhores histórias de super-heróis abordam temas que 

sempre nortearam os seres humanos, mas algumas implicam perguntas 

de uma nova natureza, que poderemos fazer no futuro próximo. [...] 

Como você reagiria se tivesse a oportunidade de alterar a genética e 

supercarregar seu bebê em seus primeiros estágios embrionários, de 

modo que ele fosse capaz de fazer um grande bem ou um terrível mal? 

A pesquisa genética e a nanotecnologia podem em breve trazer ao 

mundo algumas questões que as histórias de super-heróis vem 

abordando há um certo tempo. Sob o ponto de vista filosófico, estamos 

preparados para um futuro realmente melhorado? Podemos lidar com 

escolhas que um dia teremos que fazer? Talvez precisemos ponderar 

um pouco mais as lições dos super-heróis. (IRWIN; MORRIS; MORRIS, 

2006, p.11-12, apud TEIXEIRA e ARCHANJO, 2011, p.60-61). 

 Em relação aos nossos objetivos: 

• Entender como as Histórias em Quadrinhos podem ensinar um conceito 

químico. 

E da estratégia didática utilizada: 
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• Estabelecer possibilidades didáticas ao aluno de exercício de criatividade. 

• Trabalhar conceitos científicos, através da autonomia em uma perspectiva de 

aproximação do conhecimento científico escolar com uma linguagem mais 

familiar aos estudantes. 

• Formar um grupo de identidade social, o “Clube dos Nerds e Otakus”. 

 Podemos notar que os objetivos propostos foram amplamente contemplados, 

apesar de perceber que alguns não foram satisfatoriamente atingidos uma vez que 

não dependia única e exclusivamente da boa vontade da professora e/ou dos 

alunos, mas também de uma infraestrutura da escola, que a mesma ainda não 

possui. Aqui nos referimos principalmente à questão de materiais de apoio, que 

sempre foram fornecidos pela professora, de sua biblioteca/gibiteca/videoteca 

pessoal. Nota-se então a necessidade de um investimento da unidade escolar que 

se dispuser a trabalhar com este tipo de material e atividades, em adquirir materiais 

de apoio aos alunos, que poderão ser sugeridos por eles mesmos, e montar um 

espaço fixo para o Clube dos Nerds e Otakus, onde este material possa estar 

anexado e sempre disponível aos alunos e aos professores, e onde as reuniões 

periódicas possam estar acontecendo. 

No que concerne à formação do grupo de identidade social, a única 

dificuldade encontrada, foi o fato de não possuir um ambiente apropriado para as 

reuniões, o que seria facilmente resolvido através da atitude proposta logo acima. 

Portanto, assim como afirmam Vergueiro e Ramos, 2009b, “as histórias em 

quadrinhos, em seus diferentes gêneros, oferecem possibilidades diversas de 

aplicações no universo escolar em todos os seus níveis. Também configuram prática 

de leitura desejada para todas as idades. O desafio é saber olhar os quadrinhos 

como um recurso pedagógico.” 
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1. O potencial educativo dos quadrinhos: Análise do uso das Histórias em 

Quadrinhos em sala de aula pelas professoras da Escola Municipal Olavo 

Soares Barros, em Cambé – PR: 

http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2010/Educacao,_Comuni

cacao_e_Tecnologias/Trabalho/09_19_47_O_POTENCIAL_EDUCATIVO.

PDF 

2. História em Quadrinhos (HQ) e Ensino de História: os usos das HQs 

enquanto recurso didático: 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/Modalidade_1d

atahora_11_08_2014_15_11_20_idinscrito_2666_029ff3f0819e222eb2fcb

2ea418620b6.pdf 

3. A formação do professor e as histórias em quadrinhos em sala de aula: 

http://intranet.fainam.edu.br/acesso_site/fia/academos/revista5/1.pdf 

4. As contribuições das histórias em quadrinhos de Maurício de Souza para a 

Educação Ambiental: http://www.filologia.org.br/xviii_cnlf/cnlf/01/032.pdf 

5. A intertextualidade nas tiras de HQ: 

http://www.cj.uenp.edu.br/files/Eventos/congressoeducacao/2010/11.pdf 

6. Histórias em quadrinhos na aprendizagem de Matemática: 

http://miltonborba.org/CD/Interdisciplinaridade/Encontro_Gaucho_Ed_Mate

m/cientificos/CC45.pdf 

7. História em Quadrinhos (HQ) para o curso universitário de artes: uma 

experiência docente: 

http://www.vinetasserias.com.ar/2012/pdf/actas2012/Andraus_VS_2012.pd

f 

8. Quadrinhos na Educação e Filosofia: 

claretianorc.com.br/download?caminho=upload/cms/revista/.../52... 

9. As HQs e a formação da consciência moral das crianças: 

http://www.ucs.br/ucs/tplcinfe/eventos/cinfe/artigos/artigos/arquivos/eixo_te

matico7/As%20HQs%20e%20a%20formacao%20da%20consciencia%20

moral%20das%20criancas.pdf 

10. A construção de HQs por alunos autistas: 

http://www.nce.ufrj.br/sbie2003/publicacoes/paper41.pdf 

http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2010/Educacao,_Comunicacao_e_Tecnologias/Trabalho/09_19_47_O_POTENCIAL_EDUCATIVO.PDF
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2010/Educacao,_Comunicacao_e_Tecnologias/Trabalho/09_19_47_O_POTENCIAL_EDUCATIVO.PDF
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2010/Educacao,_Comunicacao_e_Tecnologias/Trabalho/09_19_47_O_POTENCIAL_EDUCATIVO.PDF
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/Modalidade_1datahora_11_08_2014_15_11_20_idinscrito_2666_029ff3f0819e222eb2fcb2ea418620b6.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/Modalidade_1datahora_11_08_2014_15_11_20_idinscrito_2666_029ff3f0819e222eb2fcb2ea418620b6.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/Modalidade_1datahora_11_08_2014_15_11_20_idinscrito_2666_029ff3f0819e222eb2fcb2ea418620b6.pdf
http://intranet.fainam.edu.br/acesso_site/fia/academos/revista5/1.pdf
http://www.filologia.org.br/xviii_cnlf/cnlf/01/032.pdf
http://www.cj.uenp.edu.br/files/Eventos/congressoeducacao/2010/11.pdf
http://miltonborba.org/CD/Interdisciplinaridade/Encontro_Gaucho_Ed_Matem/cientificos/CC45.pdf
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http://www.vinetasserias.com.ar/2012/pdf/actas2012/Andraus_VS_2012.pdf
http://www.vinetasserias.com.ar/2012/pdf/actas2012/Andraus_VS_2012.pdf
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11. GIBITECA, ensino, criatividade e integração escolar: 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2007/anaisEvento/arquivos/C

I-020-05.pdf 

12. O FEEDBACK DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA SOBRE A 

VIVÊNCIA COM  HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: REFLEXÕES PARA O 

PROCESSO DE  ENSINAR MATEMÁTICA: 

sbemrs.org/revista/index.php/2011_1/article/download/64/61 

13. A LINGUAGEM DOS QUADRINHOS NO ESTUDO DA RADIOATIVIDADE 

NO ENSINO MÉDIO: O ACIDENTE COM O CÉSIO137 EM GOIÂNIA, 20 

ANOS DEPOIS: 

http://www.researchgate.net/publication/262933215_A_LINGUAGEM_DOS

_QUADRINHOS_NO_ESTUDO_DA_RADIOATIVIDADE_NO_ENSINO_M

DIO_O_ACIDENTE_COM_O_CSIO-

_137_EM_GOINIA_20_ANOS_DEPOIS 

14. O ensino de estrutura atômica utilizando uma história em quadrinhos 

inclusiva: http://www.xveneq2010.unb.br/resumos/R0302-1.pdf 

15. O uso de histórias em quadrinhos como metodologia alternativa para o 

ensino de ligações iônicas: 

http://www.xveneq2010.unb.br/resumos/R0169-1.pdf 

16. Produção de Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química Orgânica: A 

Química dos Perfumes como Temática: 

http://www.xveneq2010.unb.br/resumos/R0502-2.pdf 

17. Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação para produção de 

Histórias em Quadrinhos no contexto da formação de professores de 

Química: http://www.xveneq2010.unb.br/resumos/R0432-1.pdf 

18. A Química do Ovo: Uma HQ para o Ensino de Química: 

http://www.mundodaquimica.com.br/2012/08/a-quimica-do-ovo-uma-hq-

para-o-ensino-de-quimica/ 

19. Radioatividade e Quadrinhos no Ensino de Química: 

http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site5801/site/artigos/10_semin

ario-mestrado/10_seminario-mestrado.pdf 

20. H'Química –Radioatividade e Quadrinhos: 

http://www.eneq2014.ufop.br/sgea/pg/trabalhos 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2007/anaisEvento/arquivos/CI-020-05.pdf
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2007/anaisEvento/arquivos/CI-020-05.pdf
http://www.researchgate.net/publication/262933215_A_LINGUAGEM_DOS_QUADRINHOS_NO_ESTUDO_DA_RADIOATIVIDADE_NO_ENSINO_MDIO_O_ACIDENTE_COM_O_CSIO-_137_EM_GOINIA_20_ANOS_DEPOIS
http://www.researchgate.net/publication/262933215_A_LINGUAGEM_DOS_QUADRINHOS_NO_ESTUDO_DA_RADIOATIVIDADE_NO_ENSINO_MDIO_O_ACIDENTE_COM_O_CSIO-_137_EM_GOINIA_20_ANOS_DEPOIS
http://www.researchgate.net/publication/262933215_A_LINGUAGEM_DOS_QUADRINHOS_NO_ESTUDO_DA_RADIOATIVIDADE_NO_ENSINO_MDIO_O_ACIDENTE_COM_O_CSIO-_137_EM_GOINIA_20_ANOS_DEPOIS
http://www.researchgate.net/publication/262933215_A_LINGUAGEM_DOS_QUADRINHOS_NO_ESTUDO_DA_RADIOATIVIDADE_NO_ENSINO_MDIO_O_ACIDENTE_COM_O_CSIO-_137_EM_GOINIA_20_ANOS_DEPOIS
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21. H'Química – O uso dos quadrinhos para o Ensino de Radioatividade: 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R1232-1.pdf 

22. Produção e avaliação de uma história em quadrinhos para o ensino de 

Química:http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/vie

wFile/7825/5550 

 

Links sugeridos nas aulas e nos encontros do Clube dos Nerds e Otakus: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0J7kHfBBBmk ( Meltdown at Three Mile Island) 

https://www.youtube.com/watch?v=awGlX6arnXo (Fantástico 1979 – Acidente 

Nuclear nos EUA) 

 https://www.youtube.com/watch?v=hP-8D-YglDo (Acidente Césio 137 Goiânia) 

 https://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk (Hora Zero – O Desastre e 

Chernobyl) 

Documentário “Dentro de Chernobyl – 2012” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4S7KsKC87IA) 

“Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal” 

(https://www.youtube.com/watch?v=vxkamWaya8k) 

 “Jurassic Park” (https://www.youtube.com/watch?v=HDjBA7UezW8) 

 “Lara Croft – Tomb Raider” (https://www.youtube.com/watch?v=7ejBfPYPsN0) 

 “Simpsons – o Filme” (https://www.youtube.com/watch?v=7fubGundmsY). 

 

"história", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha],  

2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/hist%C3%B3ria [consultado em 24-03-2014]. 

 

Aspectos Metodológicos do Estudo de Caso. Disponível em : 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03052006-164845/publico/METODOLOGICO.pdf 

[consultado em: 21/01/2015] 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R1232-1.pdf
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/viewFile/7825/5550
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/viewFile/7825/5550
https://www.youtube.com/watch?v=0J7kHfBBBmk
https://www.youtube.com/watch?v=awGlX6arnXo
https://www.youtube.com/watch?v=hP-8D-YglDo
https://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk
https://www.youtube.com/watch?v=4S7KsKC87IA
https://www.youtube.com/watch?v=vxkamWaya8k
https://www.youtube.com/watch?v=HDjBA7UezW8
https://www.youtube.com/watch?v=7ejBfPYPsN0
https://www.youtube.com/watch?v=7fubGundmsY
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Imagem da Marilyn Monroe: http://quotes.lifehack.org/quote/marilyn-monroe/dogs-

never-bite-me-just-humans/ 

Imagem os incríveis: http://sobrepop.com/pixar-divulgada-continuacao-de-os-

incriveis-e-carros/ 

Imagem do Homem Aranha: 

 https://artrock.com.br/produto/142/masculinos/camiseta/homem_aranha/vermelho 

 

http://quotes.lifehack.org/quote/marilyn-monroe/dogs-never-bite-me-just-humans/
http://quotes.lifehack.org/quote/marilyn-monroe/dogs-never-bite-me-just-humans/
http://sobrepop.com/pixar-divulgada-continuacao-de-os-incriveis-e-carros/
http://sobrepop.com/pixar-divulgada-continuacao-de-os-incriveis-e-carros/
https://artrock.com.br/produto/142/masculinos/camiseta/homem_aranha/vermelho


 

 

APÊNDICE I - trabalhos apresentados em cada turma, em suas respectivas datas. 

Mês ABRIL MAIO 

Dia 08 09 10 15 16 30 06 07 08 09 13 14 15 

MATUTINO A-1 

C-1,2 

E-1,2 

 A-2 

B-1 

C-3 

D-1,2 

A-3 

C-4,5 

E-3,4 

  B-2,3,4,5 

D-3,4,5 

E-3,5,6 

 

 A-4,5 

B-6,7 

E-7 

A-6,7 

C-6,7,8,9 

D-6 

E-8,9 

 

B-8,9 

D-7,8,9 

 

 A-8,9 

 

NOTURNO F-1 

G-1 

H-1 

I-1 

J-1 

F-2 

G-2 

H-2 

I-2 

J-2 

 F-3 

G-3 

J-3 

F-4 

G-4,5  

H-3 

I- 3 

J-4 

F-5 

I-4 

F-6 F-7 

G-6,7 

H-

4,5,6,7 

I-5,6,7 

J-5,6,7 

  F-8,9 

G-8,9 

H-8 

I-9 

J-8,9 

 

I-8  

   



 

Ilustrações de cada capítulo por: Ian Montine Gomes Cruz 

 

 

 

Capitão Ian !! 



 

 



 

Último diálogo de Ozzymandias e o Dr. Manhattan: 

 

-Jon... sei que as pessoas me acham insensível, mas eu sinto cada morte. Todas as 

noites... sonho que estou nadando em direção a um... esqueça. Isso não 

é significante... O que interessa é que eu sei que matei muitos inocentes para salvar 

a humanidade... mas alguém devia arcar com o peso desse crime terrível e 

necessário. Eu esperava que você entendesse, ao contrário de Rorschach... 

 

-Duvido que Rorschach alcance a civilização. Mas, sim, eu entendo. Sem concordar 

ou condenar, os assuntos humanos não me dizem respeito. Estou de partida para 

uma galáxia menos complicada. 

-Mas você retomou seu interesse pela vida humana... 

-Sim, é verdade. Acho que vou criar algumas. Adeus, Adrian. 

-Jon, espere, antes de partir... Fiz a coisa certa, não foi? No final, tudo funcionou. 

-"No final"? Nada termina. Adrian. Nunca termina. 

-Jon, ESPERE! O que você quer dizer com... 

 

Retirado de: http://douglasjoker.blogspot.com.br/2014/01/as-10-melhores-partes-

reflexivas-de.html em 17/02/2015. 
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