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"A interação social é a origem e o motor da aprendizagem e  

do desenvolvimento intelectual" 

 

Lev Semionovich  Vygotsky 

 



RESUMO 

 

As Histórias em Quadrinhos (HQ's) remontam desde os tempos mais antigos, quando o 

homem registrava sua vida e hábitos com desenhos nas cavernas, contudo muita coisa mudou 

e no final do século XIX surgiam nos Estados Unidos da América do Norte as Histórias em 

Quadrinhos como a conhecemos hoje, enquanto, este gênero literário surge no Brasil em 

1869. Historicamente as HQ's foram discriminadas pela sua simplicidade, mas com as 

mudanças econômicas com a crise de 1920 houve uma mudança deste cenário. No Brasil nos 

anos de 1990 mudanças educacionais ocorreram e as HQ's passaram a compor os gêneros 

textuais dos livros didáticos. Deste modo salienta-se assim o potencial educacional das HQ's. 

O presente trabalho descreve a elaboração de dois produtos educacionais e uma pesquisa 

bibliográfica. O primeiro consistiu em uma História em Quadrinhos Eletrônica (e-HQ) para a 

mediação do processo de ensino-aprendizagem de Química Orgânica a uma turma da 3ª série 

do Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2018. O 

segundo foi um Manual para Produção de Roteiros de HQ's e de HQ's para professores. E por 

fim, a pesquisa bibliográfica, versou sobre o uso de HQ's no Ensino de Química entre os anos 

de 2000 a 2019. Suportou este trabalho: os documentos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Química, o campo de Estudo da Tecnologia da Informação e Comunicação, e a Abordagem 

Histórico Cultural de Vygotsky. A partir dos resultados encontrados chegaram-se as seguintes 

conclusões. A e-HQ constituiu- se um produto de enorme potencial educacional capaz de 

promover a mediação da aprendizagem em várias disciplinas, especialmente para o Ensino de 

Química. O Manual para Produção de Roteiros de HQ's e de HQ's apresenta-se como uma 

ferramenta versátil, não apenas para a o Ensino de Química, mas para outras disciplinas. E por 

fim a pesquisa bibliográfica permitiu perceber o cenário sobre o uso de HQ's no Ensino de 

Química, além de sustentar a elaboração, a escolha do conteúdo Químico e o referencial 

teórico da e-HQ. Concluímos, que a e-HQ constituiu-se um produto de enorme potencial 

educacional capaz de promover a mediação da aprendizagem para o Ensino de Química. 

Espera-se que o trabalho possa contribuir para o entendimento do uso de e-HQ's no processo 

de Ensino Aprendizado de Química e das demais disciplinas. 

 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos Eletrônica, Ensino de Química Orgânica, 

Abordagem Histórico Cultural de Vygotsky. 



ABSTRACT 

 

Comics books are been made in the earliest times, when man recorded his life and habits with 

drawings in the caves, however a lot has changed and in the late 19th century, comic books 

appeared in the United States of America as we know it today, whereas, this literary genre 

appeared in Brazil in 1869. Historically, comic books were discriminated for their simplicity, 

but with the economic changes with the crisis of 1920 there was a change in this scenario. In 

Brazil in the 1990s, educational changes took place and comic books started to compose the 

textual genres of textbooks. In this way the educational potential of comic books is 

highlighted. The present work describes the elaboration of two educational products and a 

bibliographic research. The first consisted of an Electronic Comics Story (e-Comic) to 

mediate the teaching-learning process of Organic Chemistry to a 3rd grade class from a public 

school in the state of Rio de Janeiro, in 2018 The second was a Manual for the production of 

scripts for comics and comics for teachers. Finally, the bibliographic research dealt with the 

use of comics in the Teaching of Chemistry between the years 2000 to 2019. Supported this 

work: the documents National Curriculum Parameters and Educational Guidelines 

Complementary to the National Curriculum Parameters of Chemistry, the field of Study 

Information and Communication Technology, and Vygotsky's Historical Cultural Approach. 

From the results found, the following conclusions were reached. The e-Comic was a product 

of enormous educational potential capable of promoting the mediation of learning in various 

disciplines, especially for the Teaching of Chemistry. The Manual for the production of 

scripts for comics and comics presents itself as a versatile tool, not only for teaching 

Chemistry, but for other disciplines. Finally, the bibliographic research allowed us to 

understand the scenario about the use of comic books in Chemistry Teaching, in addition to 

supporting the elaboration, the choice of Chemical content and the theoretical framework of 

e-Comic. We conclude that e-Comig was a product of enormous educational potential capable 

of promoting the mediation of learning for the Teaching of Chemistry. It is hoped that the 

work can contribute to the understanding of the use of e-Comics in the Teaching Learning 

Process of Chemistry and other discipline. 

 

Key words: E-Comics, Organic Chemistry Teaching, Historical and Cultural approach of 

Vygotsky 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As novas propostas e finalidades do Ensino de Ciências sugerem a formação de um 

cidadão crítico, participativo, cooperativo, solidário e que compreenda o seu papel no mundo, 

(DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2002, p. 31 - 34), desta forma para que 

ocorra a formação de pessoas com estas singularidades é preciso repensar no Ensino de 

Ciências. 

Nesta perspectiva os PCN+ Química (BRASIL, 2007), enfatizam a promoção, a 

investigação, a comunicação, o debate de fatos e ideias e a interação entre os sujeitos que 

compõem o ambiente escolar. O mesmo documento também solicita que sejam diversificados 

os recursos educacionais como o uso de livros, revistas, atividades de campo, experimentos e 

o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como tv, vídeo, áudios, internet, 

celulares entre outros. Paralelamente a isso, observa-se na literatura publicações científica que 

apresentaram resultados satisfatórias ao se utilizarem as TIC para este Ensino de Química. 

Além de recursos anteriormente mencionados, os PCN's também sugerem que seja 

feita a diversificação dos gêneros literários para os alunos, como por exemplo o uso de 

Histórias em Quadrinhos (HQ´s). Trabalhos como os de Santos, Lima & Silva Filho, (2010), 

Cruz, Mesquita & Soares, (2013); Santos, Silva & Silva (2016), apontam que o uso de HQ’s 

podem apresentar resultados satisfatórios, especialmente no Ensino de Química. 

Acreditamos ainda que a Abordagem Histórico-Cultural de Lev Semionovich 

Vygotsky possa contribuir para a promoção de um processo de Ensino e Aprendizagem mais 

próximo ao que se espera aqui no Brasil, ou seja, de uma Educação que forme cidadãos. 

Deste modo, abarcados pelas perspectivas da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, 

aos documentos nacionais da Educação especialmente os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

ao Ensino de Química e as Tecnologias da Informação e Comunicação elencamos uma 

questão.  

Será que a mediação docente entre uma História em Quadrinhos, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação e a perspectiva Histórico-Cultural de Vygotsky demonstraria ser 

favorável ao processo de ensino e aprendizagem Química? 

A seguir procuramos discutir essas problemáticas para elucidar esta questão 

levantada. 
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1.1. DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO NACIONAL E O ENSINO DE QUÍMICA 

 

A Educação possui uma natureza social observada na família, nas relações humanas, 

nas ruas, nos meios de comunicação e principalmente na escola. Historicamente a Educação 

foi infundida pela força social no espaço e tempo, sendo a escola um dos locais difusores 

desta força. Nesta dinâmica os propósitos e métodos educacionais ao longo da História se 

apresentaram diversificados (TRIGUEIRO, 2016), como: a Educação para a sobrevivência, 

para o lar, a Educação com negligência, a religiosa, militar, para o trabalho e em tempos mais 

recentes a Educação para a cidadania. 

Segundo Krasilchik (2000, p. 86 - 87), aqui no Brasil podemos inicialmente perceber 

a Educação para a cidadania e sua vinculação ao papel da escola, ainda de forma modesta, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024 de 1961 (BRASI, 1961) que 

possuía o dever de formar os cidadãos independentes da classe social e neles desenvolver o 

pensamento crítico através do exercício do método científico e de modo a capacitar o aluno 

para tomadas de decisões com base em informações e dados. Para a mesma autora em 

referência a LDB nº 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996) já possui de forma mais clara a questão 

da formação para a cidadania, a Educação para o mundo do trabalho, a prática social e a 

preparação para que o aluno continue aprendendo, contudo exima-se a LDB de 1971 

(BRASIL, 1971) do período da ditadura militar de 1964 que enfatizava formação do 

trabalhador. 

Atualmente a LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a LDB/96, encontra-se em 

vigor e disciplina a Educação escolar brasileira, desenvolvida predominantemente através do 

ensino, por meio de instituições próprias. Nela encontramos os seus princípios e finalidades. 

Seus princípios se baseiam na Constituição Federal de 1988, no respeito à liberdade, nos 

ideais de solidariedade humana e no apreço à tolerância. Paralelamente, as suas finalidades 

objetivam o desenvolvimento pleno do educando, sua preparação para o exercício da 

cidadania e qualificação para o mundo do trabalho (BRASIL, 1996).  

Sob os mesmos aspectos acerca dessas premissas contidas na LDB/96, Santos (2019, 

p. 9), aponta o caráter transformador que essa lei imprimiu sob a Educação Brasileira e afirma 

que o conteúdo presente nela evidencia um paradigma de educação como potencial formativo 

em direitos humanos, por meio de processos sistemáticos de ensino orientadores e norteadores 

à formação do sujeito de direitos na escola, de forma a configurar a escola como um espaço 

protetivo dos direitos dos educandos e produtor de cidadãos. 
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Para se compreender de forma mais clara como esta formação cidadã se estrutura na 

Educação Brasileira, iremos apresentar a sua organização nas formas da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica (DCN), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) e na recente Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) sob a perspectiva do Ensino de Química no Ensino 

Médio.  

Destacamos que a pesquisa e a elaboração deste trabalho foram fundamentadas e 

norteadas pelos documentos anteriormente mencionados, os quais estavam em vigor em 

março de 2017, período em que iniciamos nossos trabalhos, com exceção do documento da 

BNCC. Sobre a BNCC salientamos que ela não estava em vigor nesta época, pois a sua 

promulgação ocorreu somente em 22 de dezembro de 2017 e que ainda a sua adequação 

efetivada aos currículos estava prevista até início de 2020, Artigo 15 (BRASIL, 2017b, p. 11). 

Desse modo, decidimos não adotar este documento para suportar este trabalho. Contudo, 

considerando que a BNCC vem produzindo atualmente grandes mudanças na Educação 

Nacional, em virtude de sua própria natureza normativa, iremos ao final desta seção discorrer 

sucintamente sobre as suas principais características e singularidades evidenciadas na BNCC 

com os documentos da Educação Nacional estudados nesta pesquisa. 

Segundo a LDB/96 a Educação Brasileira se organiza em Educação Básica e a 

Educação Superior, sendo a Educação Básica formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, Artigo 21, incisos I e II. No que se refere à Educação Escolar 

Básica ela pode existir nas formas privada e pública. A Educação Pública, além de, 

configurar-se como dever da União é de caráter obrigatório e gratuito dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade e da mesma forma para todas as pessoas que não os concluíram em 

idade própria, Artigo 4, incisos I e IV (BRASIL, 1996). 

O Artigo 35 da LDB/96 aborda acerca do cerne deste trabalho, o Ensino Médio, que 

constitui a etapa final da Educação Básica com duração mínima de três anos e com as 

seguintes finalidades: 

 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade as novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(BRASIL, 1996). 
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Mediante ao apresentado no Artigo 35, pode-se perceber que as finalidades I, II, e III 

relacionam-se, em linhas gerais, à formação humana e social do educando, contudo a 

finalidade IV estreita-se aos conhecimentos científicos e tecnológicos de cada disciplina do 

Ensino e estando mais próxima a área de conhecimento deste trabalho, o Ensino de Química. 

Em sua segunda parte, o Artigo 35-A, incluído recentemente pela Lei Nº 13.415, em 

16 de fevereiro de 2017, (BRASIL, 2017a), vincula a Base Nacional Comum Curricular aos 

direitos e objetivos de aprendizagem do Ensino Médio, conforme diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: 

 

 

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas (BRASIL, 1996).  

 

 

O parágrafo 8 do Artigo anteriormente citado comenta que no Ensino Médio os 

conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados 

nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, 

seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o 

educando demonstre:  

 

"I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna" e "II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem." (BRASIL, 1996) 

 

Percebe-se então, que o oitavo parágrafo na sua parte I do Artigo 35-A em 

referência, evidencia a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias ao lado das áreas de 

linguagem como relevantes campos do conhecimento para formação do educando no Ensino 

Médio. Deste modo, a Biologia, a Física e a Química podem ser vistas como disciplinas de 

destaque na formação almejada para o Ensino Médio. 

Diante do disposto, percebe-se que a LDB/96 produz uma expectativa quanto à 

integral formação do aluno do Ensino Médio. A esta expectativa espera que o aluno ao final 

desta etapa consiga se desenvolver plenamente, continuar aprendendo, desenvolva autonomia 

intelectual, tenha um pensamento crítico, esteja preparado para o exercício da cidadania, 

qualificado para o mundo do trabalho e, além disso, demonstre domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. 
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De acordo com o parágrafo 8 do Artigo 35-A, o domínio dos princípios científicos e 

tecnológicos as disciplinas de Biologia, Física e Química da área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias encontram-se de forma mais intrínseca com as referidas expectativas para o 

Ensino Médio. Salienta-se que esta percepção aqui abordada não desvincula e nem desmerece 

a importância e contribuição das demais áreas de conhecimento humano para o educando e 

para as próprias Ciências Naturais. 

Após abordar esta conjuntura, percebe-se que os conteúdos escolares do campo de 

Ciências em colaboração dos demais campos do conhecimento podem colaborar para o 

alcance destas aspirações e metas anteriormente apresentadas. Assim para se assegurar essa 

formação proposta em lei, os Artigos 9, inciso IV e o Artigo 26 da LDB/96, (BRASIL, 1996), 

incubem a União em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios o 

estabelecimento de competências e diretrizes norteadoras dos currículos da Educação Básica 

por meio de uma Base Nacional Comum a ser complementada por uma parte diversificada em 

acordo com às peculiaridades regionais, locais, sociais, culturais e econômicas dos estudantes. 

Juntamente a isso, a integralização curricular poderá incluir projetos e pesquisas envolvendo 

os conteúdos dos temas transversais, a critério de cada sistema de ensino. Os Temas 

Transversais são documentos da Educação Nacional abarcados sob os aspectos da Educação 

para a cidadania, são pertencentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais e requerem que:  

 

 

[...] questões sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos 

alunos, buscando um tratamento didático que contemple sua complexidade e sua 

dinâmica, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais. Com isso o 

currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser 

priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e 

regionais e que novos temas sempre podem ser incluídos. O conjunto de temas aqui 

proposto — Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, 

Trabalho e Consumo — recebeu o título geral de Temas Transversais, indicando a 

metodologia proposta para sua inclusão no currículo e seu tratamento didático  

(BRASIL. 1998, p. 25) 

 

 

A partir do que se apresentou até aqui percebe-se que, em suma, os currículos 

nacionais devem abranger esta dialética da formação cidadã e obrigatoriamente, o estudo da 

língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 

social e política, especialmente do Brasil, Artigo 25, parágrafo 1º, LDB/96 (BRASIL, 1996). 

Retomando o assunto sobre as competências e diretrizes norteadoras dos currículos, 

falaremos acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, as DCN's 

e em seguida das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, as DCNEM.  
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Instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 2, de 7 de abril de 1998, as DCN's possuem 

caráter normativo, definem os conteúdos curriculares para a Educação Nacional em todos os 

seus níveis e modalidades de Ensino e tem por visão a formação humana e cidadã e à 

formação profissional, na vivência e convivência em ambiente educativo (BRASIL, 2013, p. 

7). As Diretrizes Gerais em questão têm por objetivos: 

 

 

I – sistematizar os princípios e diretrizes gerais da Educação Básica contidos na 

Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações 

que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco 

os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola; 

II – estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, 

execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de Educação Básica; 

III – orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais – docentes, 

técnicos, funcionários – da Educação Básica, os sistemas educativos dos diferentes 

entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que 

pertençam (BRASIL, 2013, p. 7). 

 

 

Lado a lado, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, as DCNEM, 

definidas pela Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998 articulam-se com: 

 

 
[...] as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e reúnem 

princípios, fundamentos e procedimentos, definidos pelo Conselho Nacional de 

Educação, para orientar as políticas públicas educacionais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios na elaboração, planejamento, implementação e 

avaliação das propostas curriculares das unidades escolares públicas e particulares 

que oferecem o Ensino Médio. (BRASIL, 2013, p. 194). 
 

 

As suas finalidades são explicitadas no Artigo 35, da LDB/96 já mencionadas e estão 

indissociáveis a quatro funções que definem a identidade da escola:  

 

 

I. consolidação dos conhecimentos anteriormente adquiridos;  

II. preparação do cidadão para o trabalho;  

III. implementação da autonomia intelectual e da formação ética;  

IV. compreensão da relação teoria e prática.  

(BRASIL, 2013, p. 170-171). 

 

 

Acrescenta-se que na proposta curricular do Ensino Médio das DCMEM tem-se a 

Educação, o Trabalho, a Ciência, a Tecnologia e a cultura como dimensões a serem 

desenvolvidas e articuladas de modo a formar integralmente o educando. Sob estes aspectos, 

Lima (2011, p. 61), considera importantes essas dimensões, como base da proposta e do 

desenvolvimento curricular no Ensino Médio, uma vez que esses campos não são produzidos 

independentemente na sociedade, mas sim sob a marca da condição histórico-cultural.  
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Em face ao apresentado e discutido até o momento acerca das leis e documentos 

oficiais da Educação Brasileira, percebe-se a existência de um complexo conjunto documental 

organizador do trabalho para as redes de ensino e aos professores, porém sem propostas 

metodológicas mais sólidas. Para tanto foram produzidos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os PCN's, com a finalidade de orientar e apoiar o trabalho pedagógico docente 

frente a essa complexibilidade documental, (SIQUEIRA, MORADILLO, 2017, p.7).  

Tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Médio quanto a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional subsidiaram a formulação dos PCN's, o que 

demonstra a importância deste documento para a Educação Nacional. 

Para efeito de esclarecimento, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN's, são 

documentos oficiais da Educação Brasileira que possuem o papel de difundir os princípios 

presentes no currículo e orientar o trabalho cotidiano do professor através de novas 

abordagens e metodologias. Eles também buscam formar habilidades, competências, valores e 

visam o pleno exercício da cidadania do educando, de modo que ao final da formação ele 

tenha um posicionamento crítico diante da sua realidade, capacidade de julgamento e tomada 

de decisão na transformação de seu meio espacial, social e cultural (BRASIL, 1998, p. 10). 

Imergidos neste contexto os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN´s, 

(BRASIL, 2000, p. 11), enfatizam que são procedimentos fundamentais, em Ciências 

Naturais, aqueles que permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias. A 

observação, a experimentação, a comparação, o estabelecimento de relações entre fatos ou 

fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos informativos, a organização de informações 

através de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, a proposição de suposições, o 

confronto entre suposições e entre elas e os dados obtidos por investigação, a proposição e a 

solução de problemas, são diferentes procedimentos que possibilitam a aprendizagem.  

Da mesma forma que os procedimentos devem receber especial tratamento, se faz 

também aos conteúdos, pois eles não devem ser tratados como assuntos isolados e sim em 

blocos temáticos que permitam tratar conteúdos de importância local e fazer conexão entre 

conteúdos dos diferentes blocos, áreas e temas transversais. Tanto para o Ensino Fundamental 

quanto para o Ensino Médio, os PCNs enfatizam a necessidade da integração dos conteúdos 

de um mesmo tema ou de áreas diferentes, ou seja, de forma interdisciplinar.  

A interdisciplinaridade, segundo Nunes e Nunes (2007, p. 109), compõe uma das 

Teorias e Concepções que fundamentam os PCN´s - Conhecimentos de Química. Para os 

autores os PCN's de Químicas apresentam positivamente as seguintes Teorias e Concepções: 

o Construtivismos Vygotskyano da teoria histórico-cultural, a teoria do desenvolvimento de 
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habilidades e competências, a interdisciplinaridade no âmbito do desenvolvimento do 

indivíduo a partir da contextualização entre as áreas dos conhecimentos humanos, a Mudança 

Conceitual a partir dos conhecimentos prévios e a Formação Cidadã.  

Ainda sobre este trabalho, são apresentadas algumas críticas negativas sobre os 

PCN's, como a superficialidade nas apresentações dos temas e das novas teorias pedagógicas 

da época, além da exclusão do trabalho com a CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade). 

Contudo os PCN's são avaliados como documentos que exercem aquilo que se propõe e são 

um ponto de partida para produção dos PCN+ - Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1999 (NUNES; NUNES, 2007, p. 109).  

Os PCN's + (BRASIL, 2002, p. 4) surgem como respostas as rediscussões do Ensino, 

aos avanços e reformas educacionais estando ambos sob um cenário de progresso científico e 

tecnológico da época. Essas mudanças levaram a repensar o trabalho, as práticas, os métodos 

e objetivos dos profissionais da Educação, especialmente os de Química. Deste modo, tal 

conjuntura associada às mudanças sociais vem provocando nos últimos trinta anos uma 

reformulação no Ensino e Pesquisa em Química e nas áreas afins (LIMA; ALVES, 2016, p. 

429; MÓL, 2017, p. 497).  

A exemplo disso, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p. 31 - 34), propõe que o 

Ensino de Ciências deva mostrar as Ciências como uma área do conhecimento que colabora 

para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte 

do universo, atuando como indivíduo e cidadão. A essa formação para o exercício da 

cidadania somada à possibilidade de produzir indivíduos críticos e participativos em seu meio 

social é marcadamente percebida ao longo do texto dos PCN+ de Química, nele a Química 

pode ser entendida como um "instrumento da formação humana que amplia os horizontes 

culturais e a autonomia no exercício da cidadania" (BRASIL, 2002, p. 87). 

Para tanto, a Química seria este instrumento desde que se aborde a disciplina de 

modo que o conhecimento químico promova a interpretação do mundo e intervenção da 

realidade, que ela seja apresentada como ciência dotada de conceitos, métodos e linguagens 

próprias, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos 

muitos aspectos da vida em sociedade.  

Por outro lado se espera também que o aluno do Ensino Médio reconheça e 

compreenda de forma integrada e significativa, as transformações químicas encontrados na 

atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. E paralelamente deseja-se que este Ensino seja 

estruturado sob o tripé das "Transformações Químicas", dos "Materiais e suas Propriedades" e 

pelos "Modelos Explicativos", sendo eles ainda, agregados a uma trilogia pedagógica fundada 
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na "Contextualização", no "Respeito ao Desenvolvimento Cognitivo e Afetivo" e por fim, no 

"Desenvolvimento de Competências e Habilidades" (BRASIL, 1999, p. 87).  

Quanto a essas últimas, podem ser compreendidas como competências a um número 

bem maior de habilidades, de forma geral, compreender cada competência como um feixe ou 

uma articulação coerente de habilidades. Ou ainda "como metáfora, poder-se-ia comparar 

competências e habilidades com as mãos e os dedos: as primeiras só fazem sentido quando 

associadas às últimas". Ao Ensino Médio cabe o seguinte conjunto de competências: a 

Representação e Comunicação; a Investigação e Compreensão; e a Contextualização Sócio-

Cultural.  

Diante desta fundamentação e propostas que os PCN+ trazem, eles também 

apresentam ainda um conjunto de "Estratégias para a Ação docente", em articulação com 

diferentes ações didáticas, pedagógicas, culturais e sociais.  

Destacam-se assim as seguintes estratégias: Atividades Experimentais laboratoriais 

ou de demonstrativas em classe; Os Estudos do Meio, como visitas a indústrias, usinas 

geradoras de energia, estações de tratamento de água; Diversificação de Materiais ou 

Recursos Didáticos como o uso de vídeos, filmes, jornais, revistas (notícias, etc), manuais 

técnicos, teatro, música, livros didáticos, de divulgação e ficção científica e as diferentes 

formas de literatura como histórias em quadrinhos; O Uso do Computador, como meio de 

acesso e produções de informações por meio de pesquisas na rede mundial de computadores, 

além dos recursos dos softwares educativos, tablet e celulares; O Desenvolvimento de 

Projetos Disciplinares ou Interdisciplinares, articulando todas essas formas de ação ou 

recursos pedagógicos e por fim a Avaliação do Ensino e da Aprendizagem, que deve ser 

coerente com a linha pedagógica sugerindo a busca em perceber quais os conhecimentos 

foram construídos, de modo sistemático e contínuo ao longo do processo (BRASIL, p. 109 -

110). 

Deste modo, considerando-se as Competências para o Ensino Médio, as Estratégias 

para a Ação Docente dos PCN's, a articulação de conteúdos sob os aspectos socioculturais à 

formação à cidadania, pode-se construir um processo eficiente para o Ensino de Química 

aliados a utilização de Recursos Didáticos, sejam eles analógicos, tecnológicos ou das duas 

formas. 

Assim, apresentados alguns pontos de destaques quanto aos fundamentos, 

competências e propostas metodológicas dos PCNEM e dos PCN+ sob a perspectiva do 

Ensino de Química percebemos que os PCN+ configuram como um documento de auxílio, 

orientação e expansão metodológica mais claros ao professor do que os PCNEM. Contudo, 
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ambos se mostram como um conjunto de sugestões de práticas educativas e de organização 

curricular com temas estruturadores do ensino disciplinar na área, além disso, promovem o 

diálogo acerca do projeto pedagógico escolar e visam a formação do indivíduo crítico, ativo e 

consciente do seu exercício à cidadania.  

Ainda se tratando sobre os PCN's e dadas as transformações sociais decorridas desde a 

publicação nota-se sólida a questão da formação para a cidadania (SANTOS, 2012, p. 50; 

CACHAPUZ, 2016, p. 4; CHASSOT, 2019, p. 77).  

Contudo a UNESCO (2015, p. 3, 2016, p. 14), estende e enfatiza a importância de 

uma Educação para a cidadania global na construção de um mundo mais justo, pacífico, 

tolerante, inclusivo, seguro, sustentável e que capacite os alunos a enfrentarem os problemas 

humanos e globais relacionados ao desenvolvimento sustentável e à paz. Para atender a estes 

desafios, sugere-se que os indivíduos sejam aparelhados, ao longo de suas vidas, com 

"conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos" necessários para tornarem-se 

cidadãos informados, engajados e empáticos sob a da interconectividade, como das redes 

sociais, das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e aprendizagem compartilhada. 

Sob este contexto, mais as previsões legais da Educação Nacional e em alinhamento à 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas foi constituída a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), promulgada em 22 de dezembro de 2017 pela CNE/CP nº 2 (BRASIL, 

2017b, p. 5 - 13).  

A BNCC tem caráter técnico e normativo e que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidos por todos os alunos ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade ao Plano Nacional de 

Educação (PNE) (BRASIL, 2017, p. 5 - 13). Ela também basea-se pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos que visam à "formação humana integral" e à construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica. 

A BNCC referencia nacionalmente a formulação dos currículos dos sistemas e das 

redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas 

das instituições escolares. Da mesma forma que os PCN's a BNCC possui aprendizagens que 

são expressas na forma de Competências Gerais que são entendidas como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver questões complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ela também articula-se na construção 



11 

de conhecimentos, desenvolvendo habilidades e formando atitudes e valores, nos termos da 

LDB, por meio de dez competências. 

Antes de apresentar as Competências Gerais da BNCC, destacam-se que elas deverão 

ser trabalhadas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, que o seu trabalho deverá 

produzir o desenvolvimento nas áreas dos conhecimentos escolares somadas as questões de 

cunho individual e coletiva, e além disso, o educando deverá aprender a lidar com temas de 

ordens socioemocionais, socioambientais, sobre diversidade (cultural e humana), 

responsabilidade, criatividade e cultura digital.  

Assim, de forma sintetizada as Competências Gerais da BNCC são: Conhecimento, 

Pensamento científico, crítico e criativo, Repertório cultural, Comunicação, Cultura digital, 

Trabalho e projeto de vida, Argumentação, Autoconhecimento e autocuidado, Empatia e 

cooperação e por fim Responsabilidade e cidadania (BRASIL, 2017, p. 9 - 10). 

Dadas as características acerca das Competências Gerais da BNCC, ressalta-se que 

suas aprendizagens não se apresentam numa distribuição seriadas dentro dos currículos e nem 

nas abordagens pedagógicas em função da proposta de trabalho flexível, integradora, 

interdisciplinar da BNCC. Contudo, apenas Língua Portuguesa e Matemática são os únicos 

componentes curriculares que são obrigatórios em todos os anos do Ensino Médio. 

No que se refere à progressão das aprendizagens essenciais do Ensino Médio a 

BNCC tem por objetivo de consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral iniciada no 

Ensino Fundamental. Ela também objetiva aperfeiçoar a capacidade de relacionar teoria e 

prática, desenvolver conhecimentos que favoreçam a sua reflexão sobre o seu projeto de vida 

pra que os estudantes façam escolhas para o presente e para o futuro de acordo com os seus 

objetivos de pessoais, profissionais e sociais.  

O currículo do Ensino Médio na BNCC deixa de ser único e passa para um modelo 

diversificado e flexível, que será então composto pela Base Nacional Comum Curricular e por 

indissociáveis itinerários formativos
1
, que deverão ser organizados e ofertados por diferentes 

arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 

sistemas de ensino, a saber: 

                                                             
1
  Itinerários Formativos são conteúdos de caráter flexivo e de escolha do aluno conforme seus interesses e oferta 

da escola. No Brasil a "expressão 'itinerário formativo' tem sido tradicionalmente utilizada no âmbito da 

educação profissional [...] em referência a itinerários formativos acadêmicos, o que supõe o aprofundamento em 

uma ou mais áreas curriculares, e também, a itinerários da formação técnica profissional" (BRASIL, 2017b, p. 

468) 
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I – linguagens e suas tecnologias;  

II – matemática e suas tecnologias; 

III – ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV – ciências humanas e sociais aplicadas; 

V – formação técnica e profissional (LDB, Artigo 36) (BRASIL, 2017b, p. 468) 

 

 

Apresentados os arranjos curriculares nota-se a constante articulação entre a área do 

conhecimento e tecnologia. Sobre esta a BNCC a destaca ao longo do texto e especificamente 

no Ensino Médio e a discorre apresentando-a como área imbricada na sociedade como toda e 

na vida dos estudantes. O documento propõe também produzir uma Educação capaz de 

proporcionar aos alunos o desenvolvimento intelectual, científico, social e emocional por 

meio das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), além de prepará-los para 

suas futuras profissões bem como capacitá-los a lidarem com as profissões e problemas do 

futuro. 

Ainda abordando-se sobre a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias na 

BNCC, destaca-se também no que se refere à expectativa quanto aos estudantes do Ensino 

Médio. Espera-se que, de forma geral os estudantes compreendam os fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática. Também espera-

se que saibam utilizar procedimentos metodológicos e suas lógicas, continuem aprendendo e 

aprimorando seus conhecimentos, apropriem-se das linguagens científicas e as utilizem na 

comunicação e na disseminação desses conhecimentos e tornam-se fluentes em sua utilização. 

Após sucintamente apresentadas as características da BNCC pode-se dizer portanto 

que, ela configura-se como um instrumento técnico e normativo que visa o desenvolvimento 

de competências e orienta-se pelo princípio da Educação integral. Em vista disso, as 

competências gerais da Educação Básica orientam igualmente as aprendizagens essenciais 

definidas na BNCC e os itinerários formativos do Ensino Médio.  

Por fim conclui-se que, em comparação a todos os documentos anteriormente vistos 

nesta seção percebe-se também que na BNCC ocorre a flexibilidade do trabalho, a busca pelo 

desenvolvimento como um todo (cognitivo, como pessoa humana) e preparo do aluno para os 

vários campos de sua vida e inclusive para o exercício da cidadania. Além destes fatos, a 

BNCC acrescenta questões como a formação emocional, os itinerários formativos e a 

valorização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a qual é denominada neste 

documento de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), área abordada a 

seguir. Para o presente trabalho adotaremos a expressão Tecnologias de Informação e 
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Comunicação (TIC) por estar em maior afinidade com os documentos da Educação Nacional 

que nos suportam. 

 

1.2. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, UMA 

POSSIBILIDADE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E QUÍMICA 

 

A sociedade do século XXI se distancia dos parâmetros sociais, comportamentais, 

econômicos, culturais, comunicacionais e informacionais vistos em tempos passados. O 

mundo mudou muito após a legitimidade das Ciências que se tornaram importantes na vida 

cotidiana. O conhecimento aplicado na produção de tecnologias com vistas à solução de 

antigos problemas e a melhoria da qualidade de vida foi um fator de grande importância para 

a formação desta sociedade. Em dois séculos verifica-se a gênese e o aperfeiçoamento de 

tecnologias como televisão, DVD, cinema, jogos eletrônicos, projetores (data show), 

hardware, software, bancos eletrônicos, lan houses, computadores, notebooks, netbooks, 

tablets, pen drives, mídias de armazenamento físicas e virtuais, câmeras digitais, internet, wi-

fi, celulares, smartphones, aplicativos, nanotecnologia, drones, entre outros. Estes artefatos 

tecnológicos e as suas aplicações denominam-se Tecnologias da Informação e Comunicação, 

as TICs, e permitem que crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos se deparem diante de 

novas maneiras de comunicar-se, adquirir informação, cultura e serviços administrativos 

(SOUZA, 2019, p. 350).  

As TICs permitem a interação, divulgação, comunicação e discussão de temas de 

forma instantânea e universal, principalmente por meio da internet que torna estes processos 

mais velozes. A concepção de tempo e espaço se altera frente a esta velocidade de 

processamento de informações levando a esses tornarem-se cada vez menores. Em 1962 o 

filósofo e professor Marshal Mc Luhan denominou este complexo cenário de “Aldeia Global” 

(BITTENCOURT; SPRITZER, 2009, p. 3 - 5). Nesta Aldeia Global os indivíduos formam 

uma única sociedade que apresenta um único pensamento, uma cultura e economia (global) e 

os indivíduos permanecem interligados constantemente.  

Da mesma forma, os jovens, adultos e parte dos idosos da contemporaneidade vivem 

interligados através da internet (SILVA, 2015, p. 156) e buscam comunicar-se e compartilhar 

informações a todo instante, seja utilizando, o computador, tablet ou celulares e especialmente 

aplicativos de redes sociais. Embora nem sempre isto seja possível eles encontram outras 

maneiras de se comunicar e compartilhar informações e dados utilizando torpedos, ligações de 

celulares, bluetooth, e infravermelho que estão presentes nestes artefatos tecnológicos. Neste 
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contexto pode-se entender que as novas maneiras de se comunicar vem produzindo um novo 

fenômeno, a criação de novas formas de culturas (CUNHA; BIZELLI, 2016, p. 284)  

Toda esta nova maneira de interagir de forma instantânea cria uma necessidade de 

respostas e soluções imediatas aos problemas e situações que permeiam os diversos campos 

da vida cotidiana, contribuindo para modificações de comportamento cultural e social 

(LUCENA, 2015, p. 279). Morais (2000, p. 28) acrescenta que o avanço na comunicação 

pelas as TICs não configuram apenas em avanços tecnológicos, mas expressam um avanço 

também no pensamento humano. 

A exemplo da maneira de agir e pensar, os jovens formam um grupo significativo 

que consome esta tecnologia e sustenta todo um mercado econômico e tecnológico, que por 

sua vez atende às necessidades tecnológicas e produz outras novas com constantes novidades 

em um circulo vicioso. Salienta-se que estes nasceram em um mundo descontínuo aos 

paradigmas das gerações de seus pais e desde cedo estavam cercados de tecnologias que 

imprimiram significativa importância em sua formação e educação e inegavelmente as 

tecnologias compõem parte integrante de suas vidas (PRENSKY, 2001, p. 1). Em vista disso, 

a tecnologia impacta não somente na vida dos jovens, mas em toda a sociedade e seus setores, 

uma vez que provoca rupturas na economia, relações sociais, cultura, trabalho e Educação. 

Dentre os setores mencionados tangidos pela tecnologia, a Educação destaca-se por 

ser um meio transformador e integrador da sociedade. A própria LDB 9394/96 (BRASIL, 

1996) e os PCN+ (BRASIL, 1999) preconizam à compreensão dos fundamentos da Ciência e 

da Tecnologia.  

Por tanto, os professores, educadores e gestores que estão inseridos neste mundo 

tecnológico devem sintonizar-se com um novo paradigma comunicacional, a interatividade, 

uma modalidade comunicacional muito própria da “Era Digital”, da “Cibercultura” e da 

“Sociedade da Informação” (SILVA, 2002, p. 9). A esses termos, conceitua-se a seguir, 

conforme o autor.  

A “Era digital” trata-se da atualidade sociotécnica informacional e comunicacional 

definida pela Codificação Digital (bits). A “Cibercultura” pode ser entendida como conjunto 

de técnicas, práticas, posturas, ideias e valores que se desenvolvem nos meios de 

comunicação com a interconexão com a rede mundial de computadores, os ciberespaços. E 

por fim o termo “Sociedade do Conhecimento” exprime o novo conceito socioeconômico-

tecnológico centralizado na informação digitalizada produzida como nova infraestrutura 

básica que se opõe a produção fabril ou da mídia de massa. 
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Toda esta nova realidade tecnológica descentraliza a velha produção e transmissão de 

conhecimento voltada para uma massa espectadora e passiva, volta-se para a produção 

participativa, coletiva e ativa (SILVA; KALHIL, 2018, p. 85). Com efeito, isso só se torna 

possível devido à ampliação do uso e acesso à internet e a crescente diversidade de sites, redes 

sociais, fóruns, wikis, chats e blogs especializados em temas específicos, em especial o Ensino 

de Química, que paulatinamente produzem ou divulgam conhecimento em colaboração aos 

seus leitores.  

Frente a isto os modelos educacionais pós-Piaget, Vygotsky, Wallon, Paulo Freire e 

outros que enfatizam a participação colaborativa, o debate e a multidisciplinaridade se 

ampliam com os apelos da cibercultura em contraposição ao modelo de Educação tradicional 

centrado no professor e caracterizado pela transmissão de conhecimentos, na memorização e 

na reprodução (MORAIS; ANDRADE, 2009, p. 97).  

Desta forma, a nova geração de estudantes cresceu na era da cibercultura, porém a 

escola que a educa anda em descompasso com a sua realidade. Os educandos do século XXI 

aspiram uma escola em que o ambiente escolar se assemelhe ao proporcionado pelas 

tecnologias da informação e comunicação, a qual lhes permite ser ativos podendo interferir, 

produzir e partilhar perante a mensagem e o conhecimento. A essa aspiração percebe-se uma 

conformidade ao que preconiza os Parâmetros Nacionais Curriculares.  

Consequentemente a este cenário, a sala de aula tem se tornado paulatinamente 

menos atraente para os alunos e estes da mesma forma menos interessados ao que a escola se 

propõe (SILVA, 2002, p. 8). 

Para se enfrentar essa realidade, a escola poderia optar em caminhar ao encontro das 

TICs como meio de promover uma Educação inovadora, contemporânea e atrativa. Sendo 

assim, educar na contemporaneidade requer a utilização destes novos recursos, as Mídias 

Digitais, que a escola deve disponibilizar como computadores, notebooks, netbooks, Cd 

Roms, softwares, projetores, internet, internet sem fio (wi-fi), Tv, DVD, reprodutores de 

áudio, rádio, gravadores audiovisuais, armazenadores de dados, entre outros.  

Mas apenas dispor destes recursos não seria o bastante para se produzir uma 

Educação que atenda aos novos padrões da chamada Educação Tecnológica. Neste sentido, os 

professores e demais profissionais necessitam deter o domínio de tais recursos para a sua 

correta utilização, uma vez que, os seus alunos tendem a se integrarem e dominarem estas 

tecnologias de forma natural e autodidata. Simultaneamente esta capacidade dos alunos tende 

a se tornar favorável ao processo de ensino aprendizagem por meio das TICs promovendo a 

troca de conhecimentos entre alunos e professores.  
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Abarcado neste cenário Costa, Duqueviz e Pedroza (2015, p. 604), consideram as 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) recursos tecnológicos de ensino e 

aprendizagem que promovem uma instrumentalização para a mediação (Vygotskiana) na 

construção de conhecimentos, portanto as TICs e as TDICs não se configurariam somente 

como recursos tecnológicos educacionais, mas iriam além, ao se configurarem como meio 

pela qual aprendizagem se dá mediada pela ação docente. 

Acerca desses recursos didáticos e tecnológicos, deve-se ressaltar que os PCN+ 

(BRASIL, 1999, p. 108) enfatizam e sugerem que as Estratégias para a Ação Docente se 

utilizem da diversificação de materiais ou recursos didáticos. A esses recursos o documento 

exemplifica o uso de vídeos, filmes, uso do computador, internet, revistas, livros de 

divulgação e ficção científica e diferentes formas de literatura (música, fotografia, histórias 

em quadrinhos). Assim tais possibilidades podem promover a curiosidade, o questionamento, 

a contextualização, a dilatação dos conhecimentos, a motivação e o debate sobre assuntos do 

mundo contemporâneo em sala de aula.  

Imergidos neste contexto e abarcados no Ensino de Ciências e Química no Ensino 

Médio, encontrou-se na literatura vários trabalhos com resultados positivos e imbuídos a este 

cenário. Guerreiro e Yonezawa (2014) utilizaram o Game Design no ensino de modelos 

atômicos. Dutra e Liz (2015) utilizaram um aplicativo de celular para apoiar o ensino de 

Química com o tema Modelos atômicos de Rutherford no nono ano do Ensino Fundamental e 

primeiro ano do Ensino Médio. Silva e Pereira (2016) se apoiaram em vídeos da Plataforma 

YouTube como instrumento para o ensino de Biologia, Física e Química. Silva e Silva (2016), 

aplicaram Histórias em Quadrinhos Eletrônicas para o Ensino de Química em nível 

Fundamental e Médio, versando sobre questões cotidianas presentes naquele Currículo 

Escolar, como Transformação de energia. E por fim Costa (2018) utilizando o quiz 

computacional para o Ensino de Ciências e Física abordando energia e consumo no cotidiano. 

Contudo, o uso das TICs na Educação não produz um ensino eficaz por si só, estas 

tecnologias não podem ser vistas como o fim educacional, mas um meio em que o professor 

integra os recursos tecnológicos articulando com o currículo, devendo desta maneira, 

promover o processo de ensino e aprendizagem mais eficaz aos alunos do novo mundo em 

que vivemos (MORAIS; ANDRADE, 2009, p. 99).  

Diante do disposto, a prática pedagógica pode tornar-se mais eficiente se estes 

recursos se forem bem aplicados pelo professor, devendo ele, selecionar e analisar as mídias 

digitais que atendam aos seus objetivos pedagógicos, ao currículo e respeite a realidade social, 

o desenvolvimento cognitivo e nível de inclusão digital do aluno (NICARETTA; BUENO, 
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2011, p. 1722). Sob este aspecto, Morais e Andrade (2009, p. 96), apontam para a questão das 

tecnologias da informação e comunicação que não atingem todos os extratos sociais e faixas 

etárias da população. Tendo em vista isso, cabe ao professor buscar uma prática pedagógica 

sensível, atenda e inclusiva nas escolas no que se refere à Educação por meio das TICs.  

Apesar de todo incentivo ao uso das TICs na Educação, vale destacar que elas podem 

exercer papel oposto ao que se discutiu até este ponto. A exemplo disso, percebe-se 

notadamente que os celulares adentraram nas salas de aula ao lado dos seus aplicativos de 

jogos, de comunicação, dos dados móveis e as redes sociais, e vem impactando 

profundamente o comportamento e as relações sociais da escola, hora de forma negativa, hora 

positiva (LOPES; PIMENTA, 2017, p. 63). Frente a isso surge o desafio do professor em lidar 

com esta questão. Ainda sobre Lopes e Pimenta, eles salientam que a questão precisa ser mais 

estudada, contudo se inclinam positivamente quanto ao uso do celular, em função dos dados 

obtidos em sua pesquisa. 

Por fim, o uso das TICs como suportes pedagógicos para a disciplina de Ciências e 

Química e sob o cenário da Sociedade Tecnológica podem ser exploradas de inúmeras formas 

pelo professor e delas tirar-se inúmeras possibilidades. A utilização das TICs por si só não 

garantem o aprendizado, mas podem configurar-se como meio de obtenção e formação de 

conhecimento. Elas também tendem a proporcionar motivação, empenho, rigor no 

desenvolvimento dos seus trabalhos, melhorar o ambiente educacional, gerar bons resultados 

na avaliação, bem como na interação entre seus pares no mundo virtual e social em que os 

alunos vivem e aprendem. 

Sob estes aspectos, destacamos ainda, Vergueiro (2018, p. 6-12), o autor propõe a 

aplicação das Histórias em Quadrinhos, as HQ's, para todas as disciplinas, inclusive Química, 

em virtude do atual fenômeno da "invasão" das HQ's nos dispositivos eletrônicos móveis 

como smartphones, tablets, aplicativos de leituras redes sociais e outros meios eletrônicos. 

Para o autor as HQ's fazem parte na cultura e imaginário de nossa sociedade, especialmente 

dos jovens, apresenta linguagem simples e atrativa, e é encontrada cotidianamente em vários 

espaços, meios e atividades, como na publicidade, revistas, em vários livros didáticos, jornais, 

games, e softwares educativos e até em provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  

Alicerçando-se assim nas TICs, nas ideias contidas nos documentos da Educação 

Nacional e ao disposto por Vergueiro será a seguir apresentado um pequeno histórico acerca 

da trajetória das HQ's no mundo e no Brasil. 
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1.3. O PERCURSO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS ATÉ A SALA DE AULA 

 

Histórias em quadrinhos ou HQ, gibi, nona arte, mangá, comics, webcomics, 

HQtrônica, etc, são denominações que fazem referências a este tipo literário, elas parecem ser 

próprias da contemporaneidades, mas as histórias em quadrinhos remontam desde a pré-

história, quando os homens daquele tempo faziam registros de seus hábitos e costumes com 

desenhos sequenciais nas cavernas (FAGUNDES; SILVA; SILVA, 2017, p. 182). Contudo, o 

formato das historias em quadrinhos como se conhece nos dias de hoje surgiram no final do 

Séc. XIX nos jornais americanos e inicialmente traziam histórias cômicas (SANTOS; 

GANZAROLLI, 2011), fato que lhes rendeu o nome comics, palavra inglesa que significa 

cômico e até o momento são conhecidas assim, mesmo possuindo roteiros não humorísticos.  

Segundo Carvalho, Martins, Pinto (2009a), o caráter humorístico das Histórias em 

Quadrinhos, sua a simplicidade, o tamanho reduzido, a diagramação, o uso de balões para as 

falas e a interpretação apoiada nas imagens lhes configuraram uma rotulação inicialmente 

negativa. Contudo na década 1920 as mudanças decorrentes da depressão econômica levaram 

as HQ's a ceder espaço do humor para aventuras em função do apelo popular, a partir de então 

tal mudança foi percebida na década seguinte. Nos anos de 1930, época considerada como a 

“idade de ouro” dos quadrinhos, surgindo as histórias policiais, de ficção científica, de guerra 

de cavalaria, de faroeste e personagens como "Tarzan" e "Flash Gordon" são criados. Vale 

ressaltar que no período são criados os relevantes personagens "Superman" (1938) e 

"Batman" (1939), a este cenário renderam as HQ's um aumento das vendas e valorização 

social deste produto (XAVIER, 2017, p. 5).  

Posteriormente, nos anos de 1940 os Estados Unidos entram na Segunda Guerra 

Mundial levando a proliferação de heróis com superpoderes, como "Capitão América" e 

"Mulher Maravilha", os quais simbolizavam o poder americano (XAVIER, 2017, p. 5). Ainda 

nos anos 40, já se observam mudanças significativas quanto à valorização e aceitação das 

HQ's, ao se encontrarem revistas em quadrinhos de cunho educacional como "True Comics", 

"Real Life Comics" e "Real Fact Comics", as quais traziam antologias sobre personagens e 

eventos histórias daquele país. Em outros países registrou-se semelhante utilização das HQ's 

como: na Itália com histórias em quadrinhos dos santos católicos, na China para a divulgação 

ideológica e política de Mao Tsé-Tung, no México para o uso em campanhas de educação 

popular e treinamento de operários, e na França e no Brasil para retratar fatos, personagens 

históricos e nacionais (VERGUEIRO, 2018). Acrescenta-se também a esta época e logo após 
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a Segunda Guerra Mundial o surgimento do mangá no Japão, um gênero quadrinista 

característico deste país. 

Durante a década de 1950, os Estados Unidos vivia o auge das HQ's, neste período o 

psiquiatra Fredric Wertham, que trabalhava com menores infratores, publica em 1954 o livro 

"Seduction of the Innocent" (Sedução do inocente), neste livro Wertham faz uma crítica 

exagerada à cultura de massa, levando a um movimento em que pais e professores queimaram 

revistas em quadrinhos nos pátios das escolas. Deste modo os editores, sentiram diretamente 

as quedas nas vendas e como forma de reverter este cenário e impedir a censura oficial, 

tiveram que atender aos parâmetros de Código de Ética para as publicações das HQ's 

(BEATY
2
, 2005; NYBERG

3
, 1998, apud SANTOS; VERGUEIRO, 2012 p. 82 - 83). Neste 

contexto, a sua aceitação social e educacional só ocorre a partir dos anos 1960, devido ao 

avanço das comunicações e dos estudos culturais (VERGUEIRO, 2018, p. 8 - 9), enquanto 

isso, nesta mesma época nasce em 1964 a famosa personagem argentina "Mafalda" e ocorre a 

adesão das HQ,s ao movimento underground, explorando temas até então eram considerados 

tabus (XAVIER, 2017, p. 5). 

A década de 70 foi marcada pelo lançamento dos grandes álbuns europeus, de 

artistas de HQ, foi a partir de então que as histórias em quadrinhos começaram a ser avaliadas 

por parâmetros estéticos e passaram a ser consideradas “a grande manifestação artística do 

nosso século” (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984, p. 13), e entre os anos 70, 80 e 90 ficando a 

hegemonia para as HQ’s infantis e as de super-heróis (CARVALHO; MARTINS; PINTO, 

2009). 

Nos anos 1980 as histórias de quadrinhos receberam um tom mais violentos, são 

lançados títulos como “Cavaleiro das Trevas” (1985), uma nova versão do Batman, “V de 

Vingança” (1983) e "Watchmen" (1986) por Alan Moore e em 1985, Bill Watterson lança 

“Calvin e Haroldo” (XAVIER, 2017, p. 5). Outros dois fatos marcante na década foi o 

surgimento das primeiras HQ's produzida digitalmente em computador, "Shatter" (1985) de 

Peter Gillis e Mike Saenz e a história "Witches in Stitches", de Eric Millikin, considerada a 

primeira webcomic (RODRIGUES, 2015, p. 25). 

                                                             
2
 BEATY, Bart. Fredric Wertham and the critique of mass culture (Fredric Wertham e a crítica da cultura de 

massa). Jackson: University Press of Mississippi, 2005. 

3
 NYBERG, Amy Kiste. Seal of approval: the history of the comics code. Jackson: University Press of 

Mississippi , 1998. 
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As graphic novels, ganham espaço no mercado editorial na década de 1990 com 

produtos de melhor acabamento e voltado um público adulto, na mesma década ocorre a 

explosão mundial dos mangás e surgem as primeiras histórias em quadrinhos digitais como 

"Batman - Digital Justice", distribuída por CD-ROM e “Witches in Stitches” considerada a 

primeira webcomics que se tem registro. Por fim nos anos 2000 iniciaram-se as publicações 

das HQ's por meio da internet (NUNES, 2015; RODRIGUES, 2015, p. 25; XAVIER, 2017, p. 

5) e posteriormente em aplicativos e redes sociais.  

A seguir será apresentado um histórico dos principais acontecimentos acerta das 

histórias em quadrinhos em nosso país. No Brasil registram-se em 1869 as primeiras 

publicações de histórias em quadrinhos, “As aventuras de Nhô Quim” ou “Impressões de uma 

viagem à corte”, do italiano Ângelo Agostini, publicadas em 30 de janeiro de 1869, na revista 

“Vida Fluminense” do Rio de Janeiro, ficando assim considerada esta data como o Dia do 

Quadrinho Nacional (ALVES
4
, 2001 apud SANTOS; GANZAROLLI, 2011, p. 65). 

A seguir apresentam-se algumas obras e fatos de relevância nacional na área de 

Histórias em Quadrinhos, conforme Amaral e Carlos (2013), Carvalho e Martins (2009a), 

Santos, Martins (2009) e Santos, Ganzarolli (2011) e Dutra e Pinto (2014): 

 

 1869 - As primeiras publicações em Quadrinhos, “As aventuras de Nhô Quim” 

ou “Impressões de uma viagem à corte”, de Ângelo Agostini, revista “Vida 

Fluminense”; 

 1905 - Criação da Revista “O Tico Tico”, considerada primeira revista em 

quadrinhos no Brasil; 

 1939 - Lançamento da Revista "O Gibi" e das primeiras histórias em 

quadrinhos do "Mickey Mouse" na Revista "O Tico-Tico"; 

 1942 - "Amigo da Onça", revista jornalística do "O Cruzeiro"; 

 1950 - Década de resistência editorial aos novos quadrinistas brasileiros e seus 

personagens e chegada do "Pato Donald" (Disney) ao Brasil; 

 1952 - Editora Abril publica histórias em quadrinhos brasileiras; 

 1959 - Maurício de Souza e a "Turma da Mônica" e o "Pererê" de Ziraldo torna-se 

o primeiro gibi brasileiro de sucesso; 

 1960 - Ziraldo inicia publicações com suas histórias e personagens brasileiros; 

                                                             
4
 ALVES, J.M. Histórias em quadrinhos e educação infantil.Psicologia:Ciência e Profissão, v.21, n.3, 2001. 

Disponível em: <http://pepsic.bvs-psi.org.br>. Acesso em: 12 abr. 2008..  
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 1969 - O golpe militar trouxe uma onda de moralismo levando a inspiração de 

jornais como "Pasquim"; 

 1970 - Maurício de Souza lança a personagem "Mônica"; 

 1980 - O cartunista Ziraldo, pública o "Menino Maluquinho"; 

 1995 - É publicada a primeira webcomics brasileira, a “Nérd e sua Turma” de 

Raquel Gompy; 

 2008 - Maurício de Souza publica a "Turma da Mônica Jovem" em formato Mangá 

(quadrinhos japonês); 

 2015 - As histórias da "Turma da Mônica" 
5
ganham aplicativo para leitura em 

celulares, smartphones e tablets. 

As histórias em quadrinhos percorreram uma longa trajetória até o presente momento 

e neste percurso a cultura, política, economia, Ciência e Tecnologia influenciaram a sua 

evolução e desdobramentos. Neste sentido observou-se uma variação de formatos de histórias 

em quadrinhos e diversificados meios de instrumento de leitura, como visto anteriormente nos 

fatos históricos. Desta forma apresenta-se a seguir os formatos de histórias em quadrinhos 

mais relevantes, segundo Brandão (2018, p. 37 - 38), são oito formatos apresentados a seguir: 

 

1- Tira (tirinhas), popularizada nos jornais, geralmente em formato horizontal, com 

uma história dividida entre dois a cinco quadros muitas vezes humorados.  

2 - Página dominical, espaço maior do que a tira e publicadas aos domingos em 

suplementos de jornais.  

3 - Fanzine, são publicações artesanais e independentes, surgiram como publicações 

de fã-clubes de ficção científica.  

4 - Revista em Quadrinhos ou gibis, são os mais comuns e conhecidos formatos, com 

os seguintes tamanhos (13x21cm), comic book (17x26cm) e magazine (20x26,-5cm) 

são os mais comuns.  

5 - Álbum ou Novela Gráfica (Graphic Novel), muito semelhante editorialmente 

(formato) a de um livro, possui lombada quadrada, número elevado de páginas e 

apresenta histórias mais densas e sofisticada voltadas para, jovens e adultos.  

                                                             
5
 Mauricio de Sousa Produções. Mauricio de Sousa lança app com mais de 500 gibis da Turma da Mônica. 

Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/mauricio-de-sousa-lanca-app-com-mais-de-500-gibis-da-

turma-da-monica/>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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6 - Mangá, são histórias em quadrinhos ao estilo japonês, são caracterizadas pelo o 

seu estilo de traço seus personagens apresentam olhos grandes e expressivos, 

estrutura anatômica cartunizada, cabelos espetados com cores vibrantes etc;  

7 - Fotonovela, são histórias em quadrinhos em são produzidas a partir de imagens de 

fotografias, pinturas, recortes e colagens, entre outros recursos.  

8 - Webcomics, considerado um formato democrático e acessível à maioria dos 

quadrinhistas, as Webcomics são quadrinhos publicados na internet. 

 

Além das webcomics, há autores que denominam as histórias em quadrinhos em 

meios eletrônicos (internet ou CD-ROM) como Histórias em Quadrinhos Eletrônicas, Digital 

Comics ou ainda E-Comics, forma mais utilizada nos Estados Unidos. No Brasil, alguns 

nomes têm sido apresentados, como: HQ Interativa, Quadrinhos Online e HQtrônicas, uma 

contração de HQ eletrônicas (EVANGELISTA, 2015, p. 23). 

Em outras palavras, as histórias em quadrinhos durante décadas foram utilizadas no 

formato impresso em papel, seja em jornais, revistas, álbuns e outros meios físicos, contudo 

percebe-se que atualmente as HQ’s estão passando por uma transposição do analógico para o 

digital (AMOREIRA, 2018), sendo possível encontrá-las em sites, blogs, aplicativos, 

plataformas de vídeos e nas redes sociais. Sua abordagem tem sido diversificada e passando 

por várias áreas como entretenimento, política, economia, comportamento, sociedade e até 

mesmo na Educação. 

Destaca-se que somente nos anos de 1990 após a avaliação pelo Ministério da 

Educação percebemos mudanças no que se refere à imagem da História em Quadrinhos no 

Brasil, para Vergueiro
6
 (2014 apud; SILVA e SILVA, 2016, p. 1) os autores de livros 

didáticos no Brasil, a partir de então, diversificaram a linguagem dos textos informativos nos 

livros didáticos incorporando a linguagem dos quadrinhos em suas obras. Neste sentido 

Vergueiro
7
 (2004 apud AQUINO, 2016), pondera acerca das HQ's na Educação, que "o único 

limite para seu bom aproveitamento em qualquer sala de aula é a criatividade do professor e 

sua capacidade de bem utilizá-las para atingir seus objetivos". 

                                                             
6
 VERGUEIRO, Waldomiro. Quadrinhos na educação: da rejeição à prática. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 

224 p. 

 

7
 VERGUEIRO, Waldomiro. Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 4d. São Paulo: Contexto, 

2004, 158 p. 
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A utilização das histórias em quadrinhos tem se mostrado positiva quanto aos 

aspectos de ensino e aprendizagem, motivação e interesse do aluno como o trabalho de 

Santos, Lima e Silva Filho (2010). Esses autores apresentaram resultados positivos no que se 

refere ao Ensino de Química através do conteúdo densidade, os autores produziram uma 

história em quadrinhos intitulada “A Química do Ovo”, destinada para alunos do EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), além de configurar um instrumento de ensino ela estimulou a 

leitura crítica aos alunos. Semelhantemente, Figueiredo (2017), abordou os temas função 

orgânica e corrosão com duas turmas de EJA e também obteve resultados satisfatórios. 

Loredo et al. (2012), em outro trabalho, utiliza de temas geradores de cunho 

socioambiental como Crise Hídrica, Tratamento de água, entre outros, para o Ensino de 

Ciências (9º ano) e Ensino Médio (1º ano) por meio de um blog, o qual, disponibiliza histórias 

em quadrinhos eletrônica (webcomics). Como resultado foi possível realizar a 

problematizarão de situações cotidianas da sociedade a partir dos temas geradores. 

Por outro lado, Soares e Cruz (2016), desenvolveram um trabalho com a disciplina 

de Química com o tema radioatividade e envolvendo de forma interdisciplinar disciplinas 

como a Física, Biologia, Arte, Sociologia e História. Neste trabalho os autores consideraram 

que a metodologia aplicada promoveu o aprendizado e a apropriação de saberes científicos 

por meio da elaboração de HQ pelos alunos. Eles ainda consideram que a metodologia 

configurou-se lúdica e motivacional. 

Santos, Silva e Oliveira (2016), em seu artigo de revisão sobre as HQ's, observaram 

que até então houve um aumento de publicações sobre o uso das histórias em quadrinhos, 

especialmente para o Ensino de Ciências e Química em Revistas e Eventos da relativa área. 

Entretanto, apesar do aumento das publicações, os autores consideram que elas foram poucas 

quando comparadas com as demais publicados realizadas nestas Revistas e Eventos, até a 

referida data. Acerca destas publicações, destaca-se que seus autores evidenciaram o potencial 

educacional e metodológico que as HQ's possuem para o Ensino de Ciências e Química. 

Neste sentido Soares
8
 (2004 apud REZENDE, 2016), destaca a importância de se utilizar 

histórias em quadrinhos na Educação, uma vez que, elas conseguem compreender públicos de 

todas as idades, até mesmo dos adultos. 

Gradativamente o Ensino de Química tem avançado em seus objetivos e 

desdobramentos, de modo a perceber a práxis docente mais próxima da realidade vivenciada 

                                                             
8
 SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa. O lúdico em Química: jogos e atividades aplicados ao ensino de 

Química. São Carlos, 2004. Tese (Doutorado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos, 2004.  
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pelos alunos. Essa aproximação ocorre ao mesmo passo que os pesquisadores em Ensino de 

Ciências e Química avaliam e buscam novas metodologias e referenciais teóricos que 

sustentem seus trabalhos. Por conseguinte, os resultados tem se apresentado satisfatórios 

como o uso das HQ's como anteriormente citados e estes vem sendo publicados em Eventos e 

Revistas da área do Ensino de Ciências e Química.  

Em suma, diante da discussão percebemos que as histórias em quadrinhos estão 

presentes no cotidiano (jornais, revistas, rede sociais, etc), possuem sua própria história e o 

sua aplicação para o Ensino de Química tem se mostrado satisfatória conforme publicações na 

área em questão.  

 

1.4 VYGOTSKY, QUÍMICA E MEDIAÇÃO, UMA POSSIBILIDADE PARA AS HQ’S  

 

O aprender, educar e ensinar são ações que perpetuam desde os tempos mais remotos 

até o presente e direciona-se para a construção do amanhã. Desde bebês aprendemos em 

nossos lares através de gestos, falas, exemplos, experiências, valores, filosofias, observações, 

repetições, conceitos que internalizamos continuamente e que se estendem pelo tempo e 

espaço. Estes aprendizados não se devem constituir em apenas acúmulo e transmissão de 

saberes, mas em ações sinérgicas das trocas com a família, sociedade e escola com vistas à 

apropriação e utilização do conhecimento ao longo da vida do indivíduo. 

É neste cerne e nas trocas realizadas por meio da linguagem com o outro e o social, 

que o indivíduo constrói o seu conhecimento e se transforma num contínuo processo ao longo 

de sua vida, assim alicerça-se a teoria histórico-cultural de Lev Semenovich Vygotsky, teórico 

norteador do presente trabalho (OLIVEIRA, 1997). 

Segundo Cole e Scribner (1991, p. 10) o Materialismo Histórico e Dialético de Marxi 

influencia significativamente na construção teórica de Vygotsky, o qual relaciona o 

pensamento marxista à psicologia e de maneira brilhante relaciona a influência dos signos (a 

linguagem, a escrita, o sistema de números) e o uso de instrumentos nos processos de 

interação-transformação do homem-ambiente, à luz da produção de conhecimento, cultura e 

comportamento na sociedade ao longo da história humana.  

Desta forma, a Teoria de Vygotsky objetiva "caracterizar os aspectos tipicamente 

humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formam ao 

longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida do indivíduo", 
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(VYGOTSKY
9
, 1996 p. 25, apud LUCCI 2006 p. 5). Segundo Vygotsky, o processo de 

desenvolvimento das funções mentais é influenciado por uma natureza biológica e outra 

social, deste modo o processo de desenvolvimento segue duas distintas linhas em sua gênese: 

um processo elementar, de base biológica, e um processo superior de origem sociocultural. As 

funções psicológicas elementares são funções biológicas presentes nas crianças e nos animais; 

caracterizadas por ações involuntárias e imediatas e sofrem controle do ambiente externo, 

enquanto as funções psicológicas superiores são de origem social; presentes no homem; 

caracterizam-se pela intencionalidade das ações, que são mediadas, elas são fruto da interação 

entre as funções psicológicas elementares (fatores biológicos) e os culturais, que se 

desdobraram ao longo da história humana, ou seja, elas são funções psíquicas de origem 

sociocultural (LUCCI, 2006). 

Por outro lado, denota-se que Vygotsky estabelece em seus estudos a relação entre a 

linguagem e as funções psicológicas superiores na regulação do comportamento e na 

formação de novas memórias e na formação de novos processos de pensamentos, a 

aprendizagem. O desenvolvimento pleno do indivíduo está atrelado a aprendizagem, a qual 

ocorre num determinado grupo cultural nas interações com o outro, assim quanto maior a 

aprendizagem, maior o desenvolvimento, numa interelação contínua. Tal relação destaca-se 

em especial na Educação, embora a criança construa conhecimento anterior à escola, esta 

introduz elementos novos no seu desenvolvimento.  

No que se refere ao processo de aprendizagem Vygotsky considerava dois os níveis 

de desenvolvimento, o Desenvolvimento Real e Desenvolvimento Potencial. Assim, no 

tocante à capacidade autônoma da criança é chamado Desenvolvimento Real e tudo aquilo 

que a criança poderá realizar, sendo auxiliada por um indivíduo que sabe mais do que ela, 

designa-se Desenvolvimento Potencial (RABELLO; PASSOS, 2009). Segundo a Teoria 

Vygotskiana, é entre esses dois níveis de desenvolvimentos, Real e Proximal, que o ensino 

deve atuar, pois é na interação com os outros que os processos de desenvolvimento são 

ativados, formando assim o conhecimento e novas possibilidades de aprendizagem, 

(COELHO & PISONI, 2012).  

Os trabalhos de Vygotsky provocaram reflexões na área de Educação, o que levou a 

produzir mudanças sobre o processo de ensino e aprendizagem em todo o mundo, não 

obstante a sua Teoria Sócio-Histórica influenciou, por exemplo, aqui no Brasil a elaboração 

                                                             
9
 VYGOTSKY,L.S. (1996). A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos  psicológicos 

superiores. 5.ed. São Paulo (Brasil): Martins Fontes. 
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dos PCN’s (NUNES; NUNES, 2007, p. 109), haja vista que, os PCN's valorizam 

procedimentos didáticos que promovam a interação nas relações entres os atores escolares e o 

uso de linguagens variadas. Paralelamente, no mesmo ano Gehlen, Schroeder e Delizoicov 

(2007), investigaram acerca da apropriação dos pressupostos da abordagem HistóricoCultural 

de Vygotsky que balizavam as pesquisas na área do Ensino de Ciências em nosso país e 

constataram um significativo número de produções acadêmicas que utilizam as ideias de 

Vygotsky em diferentes contextos e leituras, o que demonstra a influência e o potencial de sua 

teoria vem exercendo já a algum tempo em nosso país e para o Ensino de Ciências. Deste 

modo, a seguir apresentaremos alguns trabalhos voltados para o Ensino de Química e outros 

campos sob o aporte Teórica de Vygotsky realizados no Brasil. 

Cavalcanti (2005), em seu trabalho com Geografia abordou a formação conceitual 

em acadêmicos de Geografia em que se apoiou na interação social do meio escolar.  

Por outro lado, Santana e Rezende (2010), utilizaram atividades lúdicas para o 

Ensino de Química, as quais, segundo os autores, desenvolveram as Funções Psicológicas 

Superiores da Teoria Vygostkiana, como a imaginação, memória voluntária, resolução de 

problemas, raciocínio lógico, pensamento abstrato, atenção e comportamento voluntário, 

promovendo a melhoria do Ensino. 

Da mesma forma, Souza e Aguiar Júnior (2012), também obtêm resultados 

satisfatórios ao se abordar o Ensino de Química, estes se fundamentaram em Modelagem à luz 

da Teoria Vygotskiana e paralelamente Relvas (2012), se apoia em Vygotsky para abordar a 

acerca da neuroplasticidade direcionadas a docentes. 

Utilizando outro recurso e sob a perspectiva inclusiva, Scharf & Gretter (2014), 

trabalham com alunos surdos do Ensino Médio utilizando variadas linguagens de 

comunicação, como vídeos e histórias em quadrinhos para abordar o tema automedicação. 

Além desses trabalhos, Dellagnelo, Silva e Rocha (2015), desenvolvem o processo 

de ensino e aprendizagem de conceitos acadêmicos do curso de Letras Inglês através da 

mediação entre os parares.  

E por fim, Costa, Duqueviz e Pedroza (2015), estudaram as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação como instrumentos mediadores da aprendizagem para os jovens 

no contexto das mudanças nas interações sociais contemporâneas e para o acesso à cultura 

tecnopopular. Nesta conjuntura, percebe-se que a Teoria de Vygotky tangencia inúmeros 

campos do saber e se verifica como ela pode contribuir a aprendizagem de diversas 

disciplinas e especialmente à Química. 



27 

Ressaltamos ainda que, os estudos no Ensino de Ciências sob o aporte teórico de 

Vygotsky vêm crescendo significativamente nas últimas três décadas como mostram Bonfim, 

Solino e Gehlen (2019), as autoras ainda afirmam que o aprofundamento das pesquisas da 

área de Educação em Ciências nos processos históricos e políticos à luz das ideias de 

Vygotsky contribuíram para o desenvolvimento da área de pesquisa em Educação em 

Ciências e da mesma forma na disseminação das ideias vygotskyanas no Brasil. 

Levando-se em consideração todo o contexto abordado, Educação, Tecnologia, 

Histórias em Quadrinhos sob à luz da questão histórico-cultural da perspectiva histórico-

cultural do desenvolvimento humano de Vigotsky, mais as dimensões e a articulação dos 

elementos essenciais do currículo de Química, como os fatores locais do cotidiano, cultura, 

história, valores, literatura, relações sociais,tecnologia e suas linguagens presentes nas vidas 

dos alunos (SILVEIRA JÚNIOR, 2016, p. 7 - 8), consideramos que este aporte teórico possui 

capacidade de produzir resultados positivos numa abordagem do Ensino de Química. 
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2 OBJETIVOS  

 

A seguir iremos apresentar o objetivo geral e específico desta pesquisa. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho propõe elaborar uma História em Quadrinhos Eletrônica (e-HQ), 

para a mediação do processo de ensino-aprendizagem de Química Orgânica em uma turma da 

3ª série do Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Espera-se assim, que o uso desta ferramenta tecnologia em forma de História em 

Quadrinhos Eletrônica (e-HQ), possa realizar o papel de mecanismo de mediação no processo 

de ensino e aprendizagem de Química e desenvolver Habilidades, Competências e Saberes 

nos educandos. Para este fim, o presente objetivo abarca-se sob o contexto das Histórias em 

Quadrinhos na Educação, a Abordagem Histórico-Cultural de Vygotsky, as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs (BRASIL, 2000) e as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Química, os PCN+ (2007), os 

quais preconizam a diversificação de materiais escolares e dos procedimentos didáticos, a 

valorização das relações entre os atores escolares e ainda o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos a serem alcançados nesta pesquisa a seguir são apresentados: 

 

 Analisar o que foi publicado sobre Histórias em Quadrinho para o Ensino de Química 

entre os anos de 2000 a 2019; 

 Elaborar e aplicar dois questionários de Percepção de Interesse quanto ao uso da e-HQ 

e demais ferramentas Educacionais, sendo um para os alunos e o outro para os 

professores; 

 Elaborar uma e-HQ sobre substâncias orgânicas do cotidiano; 

 Submeter a e-HQ a avaliação junto aos participantes envolvidos na pesquisa; 

 Apresentar instruções básicas de construção de Roteiros de HQ’s e de HQ’s para que 

os alunos produzam estes materiais; 
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 Verificar a aprendizagem dos alunos por meio dos debates durante as aulas, pelo 

simulado bimestral e pelos Roteiros de HQ’s e/ou as HQ’s a serem produzidos pelos 

alunos. 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa científica tem por objeto desenvolver o conhecimento e este pode ser 

alcançado através de um conjunto de procedimentos específicos conhecidos como método 

científico. Segundo Severino (2007, p.102), o método científico corresponde a um grupo de 

procedimentos lógicos e técnicos próprios às Ciências que possibilitam a compreensão das 

causas pertinentes aos fenômenos. Assim, se tratando de pesquisas desta natureza, Moreira 

(2016, p. 5), em seu trabalho aborda as investigações realizadas por docentes na área do 

Ensino de Ciências, as quais buscam obter respostas sobre o Ensino, a aprendizagem, o 

currículo, o professorado e a sua constante formação por meio de um olhar epistemológico, 

teórico e metodológico consistente e coerente. De forma semelhante, o presente trabalho 

constitui-se também como uma Pesquisa em Ensino de Química. A seguir classificaremos a 

pesquisa quanto a Natureza, a Abordagem e aos Objetivos conforme classificação de Kauark, 

Manhães e Medeiros (2010, p. 26) e quanto aos Procedimentos Técnicos de acordo com 

Damiani et al. (2013, p 57 - 58). 

Sob os aspectos de sua Natureza a pesquisa categoriza-se como Pesquisa Aplicada, 

pois de acordo com os autores esta objetiva construir conhecimentos com vistas a aplicação 

prática e à solução de problemas específicos e denota-se que ela relaciona-se com verdades e 

interesses locais. Quanto à forma de Abordagem do problema ela é Qualitativa, uma vez que 

tal pesquisa estuda a dinâmica entre objeto de estudo, o sujeito e a subjetividade desse, 

imergidos sub a investigação que não se pode descrever os fenômenos em dados numéricos, 

mas sim atribuir significações. Se tratando acerca dos objetivos, configura-se uma Pesquisa 

Exploratória, caracterizada por apresentar levantamento bibliográfico, entrevistas com os 

indivíduos participantes no processo de estudo e análise de exemplos que contribuam o seu 

entendimento. Ainda é possível classificar o presente trabalho como uma pesquisa do tipo 

Intervenção Pedagógica, no que se refere aos procedimentos técnicos, pois ela se relaciona ao 

"o planejamento e a implementação de interferências (mudanças, inovações) – destinadas a 

produzir avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas 

participam – e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências" (DAMIANI et al. 2013, 

p 58) e tem por base a Teoria Histórico-Cultural de Lev Vygotsky. 
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3.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

A seguir aborda-se sobre as características da Unidade Escolar onde foi realizada a 

pesquisa. Inicialmente se estabeleceu contato com a direção escolar para obtenção de 

autorização de pesquisa (ANEXO I) e foi apresentadas as informações, objetivos, a natureza 

da pesquisa e quanto ao sigilo dos dados coletados no que tange as informações dos 

participantes envolvidos na pesquisa, alunos e professores. Deste modo, após a obtenção desta 

se iniciariam os trabalhos.  

O presente estudo foi realizado entre os meses de março a outubro de 2018, mediante a 

autorização de pesquisa por parte da Direção Escolar, em uma escola pública estadual, 

localizada no município de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro com a única turma da 3ª 

séria do Ensino Médio, a qual concluiu os estudos secundários ao final daquele ano. O colégio 

está situado em um bairro que contém calçamento e rede de esgoto em quase sua totalidade, 

posto de saúde, duas escolas incluindo a do estudo, possui pequenos comércios, como 

padarias, mercados, açougue, materiais de construção, serralherias, etc. Contudo, apesar de 

estar próximo ao principal centro comercial da cidade pode-se entender como um bairro 

simples o que é perceptível no que tange questões sociais e econômicas no mesmo. Os 

referidos dados do bairro são baseados nas observações, vivências, convivências deste 

pesquisador, por ter residido durante 19 anos na localidade e lecionar a 9 anos na unidade 

escolar desta pesquisa. 

Evidencia-se para o presente estudo que o professor de Química da turma em questão 

rege esta disciplina a contínuos oito anos e também a disciplina de Biologia, sendo a última 

sua área de formação acadêmica. Salienta-se que este é professor é o pesquisador deste 

estudo. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa seria dividida em seis etapas que são logo adiante resumidas: 

 

A) Pesquisa Bibliográfica. 

B) Percepção de Interesse do Aluno e Professor. 

C) Elaboração da e-HQ.  

D) Percepção de Conhecimentos Prévios dos Alunos. 

E) Metodologia de Aplicação da e-HQ. 
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F) Percepção e Avaliação dos alunos e professores quanto aos aspectos da Motivação e 

Aprendizagem mediante ao uso da e-HQ, APENDICES G e H. 

 

 

A seguir são descritas as etapas da pesquisa: 

 

A) Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica em trabalhos acadêmicas é parte fundamental a qual sustenta 

todo o processo. Neste sentido, a pesquisa realizada teve por objetivo perceber o que foi 

publicado sobre o uso de HQ's no Ensino de Química nas duas últimas décadas com vistas a 

perceber o cenário em que se encontrava a área em pesquisa.  

Essa etapa também permitiu suportar e definir a elaboração do produto desta pesquisa, 

o conteúdo de Química abordado, o referencial teórico e a atmosfera em que transcorreu a 

história da e-HQ. A seguir a etapa da Pesquisa Bibliográfica é apresentada. 

Assim, iniciaram-se os trabalhos a partir da revisão bibliográfica realizada por Santos, 

Silva e Oliveira (2016) sobre HQ's no Ensino de Ciências. Deste ponto de partida, efetuou-se 

o levantamento bibliográfico para o presente trabalho que versava sobre o universo das 

Histórias em Quadrinhos e/ou seus gêneros literários de natureza correlata como gibis, 

tirinhas, charges, mangás, cartuns e cartoons voltadas para o Ensino de Química.  

O levantamento em referência permitiu perceber o foi produzido acerca dos trabalhos 

científicos realizados na área em questão entre os anos de 2000 a 2019. Assim, resolveu-se 

ampliar a pesquisa para outros encontros e revistas que não estavam compreendidos no 

trabalho de Santos, Silva e Oliveira (2016). 

Para este fim, foram acessados trabalhos publicados em encontros de Ensino Ciências 

e Química de âmbito e referência nacional, como: o Encontro Nacional de Ensino de Química 

(ENEQ), o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) e a Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC. Além desses, acessou-se as 

revistas brasileiras de abrangência nacional e internacional classificadas pelo Sistema Qualis-

Periódicos
10

 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 

                                                             
10

 Sistema Qualis-Periódicos Os estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; 

C - com peso zero. Classificação da produção intelectual - Qualis-Periódicos. Disponível em: < 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual > Acesso em: 01 

fev. 2018. 
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2017), na área de Ensino. A seguir são exemplificadas as Revistas utilizadas e os seus 

respectivos Qualis-Periódicos:  

 

 Revista Ciência & Educação (Bauru) - A1; 

 Enseñanza de las Ciencias - A1; 

 Ensino, Saúde e Ambiente do Programa do Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Ensino de Ciências da Natureza/UFF - A2; 

 Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) - A2; 

 Química Nova na Escola on-line (QNEsc) da Sociedade Brasileira de Química 

(SBQ) - B1; 

 Revista Virtual de Química (RVq) da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) - 

B1; 

 

A coleta de dados foi realizada pela inserção de palavras-chaves nas ferramentas de 

busca das homepages destes eventos e revistas anteriormente citados, as palavras-chaves 

foram as seguintes: História(s) em Quadrinho(s), Quadrinho(s), HQ, Arte Sequencial, Gibi, 

Charge(s), Tira(s), Tirinha(s), Cartum(ns), Arte Sequencial, Mangá, Cartoon(s), Comic(s), 

Cómic(s), Tebeo(s), Historieta(s), Libro de Historietas e Muñequito(s). A partir dos 

resultados da busca realizada, os resumos, trabalhos e artigos encontrados eram selecionados 

através de  seus títulos, resumos e palavras-chaves. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram e organizados de acordo com a sua fonte 

de pesquisa, trabalhos de Eventos ou Revistas, tipos de Histórias em Quadrinhos e os seus 

Referenciais Teóricos. A partir destes elementos foi percebida a produção a respeito da área 

que este estudo investiga dentro do recorte o qual delimitamos. E foi a partir desses dados que 

nos orientamos para a produção de uma História em Quadrinhos Eletrônica, aqui denominada 

e-HQ voltada para o Ensino de Química a alunos do Ensino Médio. 

 

B) Percepção de Interesse do Aluno e Professor 

 

Levando-se em consideração a subjetividade dos atores escolares pesquisados, buscou-

se inicialmente perceber os interesses dos alunos do terceiro ano e dos professores da Unidade 

Escolar no que se refere ao uso pedagógico de uma e-HQ para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos escolares. Em seguida buscou-se conhecer quais são os objetos educacionais mais 

utilizados pelos professores durante as aulas e quais seriam os objetos educacionais mais 
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desejados pelos alunos. Para isso, construiu-se dois questionários semiabertos contendo em 

torno de 8 questões cada um, sendo um para discentes e outro docentes, APÊNDICES A e B.  

A abordagem aos estudantes para o preenchimento do questionário foi realizada 

durante a aula de Química do professor-pesquisador. Assim, para a realização desta etapa o 

professor apresentou os objetivos desta pesquisa, informado quanto ao sigilo dos dados que 

seriam coletados e convidaria os alunos para que participassem voluntariamente do seu 

preenchimento. Sua aplicação ocorreu no dia 16 de maio de 2018, ou seja, período 

compreendido entre os meses de maio e julho do ano de 2018 e que antecederam a aplicação 

da e-HQ no mês de agosto de 2018. 

Seguiu-se a mesma dinâmica do questionário dos alunos, os professores também 

responderam questões semelhantes, contudo foram solicitados informações adicionais de 

caráter pedagógico, como sua(s) disciplina(s) e as justificativas de suas respostas dadas. 

Diferentemente dos alunos os professores preencheram o questionário durante o horário de 

planejamento.  

 

 

C) Elaboração da e-HQ.  

 

Apoiado no levantamento bibliográfico formulou-se o Estado da Arte sobre as HQ's no 

Ensino de Química (Etapa A da Metodologia) para posteriormente elaborar um roteiro para a 

criação de uma e-HQ. Lembremos que a e-HQ foi escolhida por ser um instrumento lúdico, 

moderno, por ser uma Tecnologia da Informação de Comunicação (TIC) de caráter digital, 

pelo seu possível uso em smartphones, tablets ou computadores, os quais são comuns ao 

cotidiano dos estudantes. Além dessas características e possibilidades da e-HQ, ela permitiria 

trabalhar as Habilidades e Competências referentes à leitura, interpretação e a imaginação dos 

alunos e concomitantemente ao Ensino de Química. 

Essa e-HQ versou sobre Substâncias Orgânicas do Cotidiano relacionadas a aspectos 

Biológicos, tais conteúdos encontram-se presente no Currículo Básico Química, que é um 

documento elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) e 

possui a finalidade de nortear os professores da Rede Estadual, (SEEDUC, 2012). Para este 

roteiro adotou-se os conteúdos da 3ª série do Ensino Médio e o período do 3º Bimestre: 

Reconhecer as principais características das cadeias carbônicas, Reconhecer o nome e as 

fórmulas estruturais das principais funções orgânicas: hidrocarbonetos, oxigenadas, 

compostos nitrogenados e haletos, "sempre que possível usando as moléculas mais simples" e 
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identificar algumas das substâncias orgânicas com uso especial para a vida cotidiana 

(SEEDUC, 2012 p, 10). 

Em relação ao roteiro foi escrito uma história que se desenvolveu no ambiente escolar 

e extraescolar com situações de caráter social e cultural comuns aos alunos participantes da 

pesquisa. Tais situações foram elencadas com base nas conversas diárias com os alunos e 

percebidas nas respostas dadas do Questionário Percepção de Interesse do Aluno. Denota-se 

que este pesquisador lecionou com os alunos da pesquisa durante todo o Ensino de Médio e 

trabalha na Unidade Escolar desde 2010.  

Abarcado sobre este contexto e aos pressupostos teóricos já mencionados foram 

inicialmente desenhado os personagens à mão, Figura 1, e posteriormente construída a 

storyline, onde foi imaginado uma turma de Ensino Médio de uma escola pública com 

personagens com características físicas e culturais diversas e semelhantes à cultura e realidade 

dos alunos da escola em pesquisa, para assim em seguida produzir o roteiro.  

  

 

Figura 1 - Primeiro esboço dos principais personagens da e-HQ. 

 

Após esta etapa foi produzido o Roteiro 1.0 que constou 28 quadros, mediante as 

reflexões e análises sobre a história contida no roteiro chegou-se ao Roteiro 2.0 (Final) com 

28 quadros, contudo a e-HQ depois de produzida apresentou 37 quadros, em função da 

quadrinização para melhor leitura da mesma. Os Roteiros 1.0 Roteiro Final e a e-HQ 

encontram-se no APÊNDICE C, D e E, respectivamente. Toda esta etapa foi realizada entre 

os meses de maio de 2018 a agosto do mesmo ano. A seguir apresentaremos as ferramentas 

tecnológicas utilizadas para construir a e-HQ. 

 

Os meio técnicos que constituíram as imagens, textos, balões, pinturas e diagramação 

da e-HQ se deram por meio do software CorelDraw 5X e o seu formato de saída foi na 
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extensão PDF (Portable Document Format) em um documento com página do tamanho A4 

(210 x 297 mm). Neste formato a e-HQ foi disponibilizada aos alunos em três formas. A 

primeira por meio dos computadores do laboratório de informática da Unidade Escolar da 

pesquisa que receberam o arquivo contendo a e-HQ. A segunda forma foi realizada pela 

transferência do arquivo via celular, smartphone ou tablet utilizando-se o sistema de bluetooth 

ou ainda a terceira via link de download da e-HQ o qual foi disponibilizado na rede social 

Issuu, https://issuu.com/, a qual permite a publicação de livros e revistas no formato PDF pela 

Internet. Para a realização desta última opção seria abri-se uma conta na referida rede social 

em nome do professor pesquisador. 

 

D) Percepção de Conhecimentos Prévios dos Alunos 

 

Antecedendo a aplicação da e-HQ buscamos tomar ciência dos conhecimentos prévios 

dos alunos necessários ao aprendizado de Substâncias Orgânicas do Cotidiano. Para isso 

construí-se e aplicou-se um Questionário de Percepção de Conhecimentos Prévios, 

APÊNDICE F com questões semiabertas com cerca de seis questões. Estas questões 

apresentaram comandos e textos mais simples e coloquiais, com vistas a detectar os 

conhecimentos prévios dos alunos. A abordagem aos estudantes para o seu preenchimento foi 

durante a própria aula de Química do professor-pesquisador e a foi realizada no mês no dia 15 

de maio de 2018, nesta data foram utilizados 25 minutos iniciais dos 100 minutos de aulas da 

referida data. 

 

E) Metodologia de Aplicação da e-HQ 

 

Visando a aplicação da e-HQ esta etapa seria dividida em 3 Momentos:  

 

Momento1: Aplicação das aulas de Química propriamente dita com conteúdos de 

Química Orgânica pertinentes ao Currículo Escolar. 

Momento 2: Apresentação, leitura e discussão da e-HQ. 

Momento 3: Avaliação da aprendizagem mediada pelo uso da e-HQ. 

 

A seguir descrevem-se os Momento desta Etapa. 
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Momento1: Aplicação das aulas de Química propriamente dita. Nesta etapa foi 

realizadas as aulas de Química propriamente ditas com exposição de conteúdo apoiada com 

quadro branco e livro-texto de Química, cada aula continha 100 minutos de duração e 

ocorriam uma vez por semana, sempre as quartas-feiras. Para este Momento 1 foram 

realizadas três aulas de Química Orgânica pertinentes ao Currículo Escolar. Na primeira aula 

do dia 15/08/2018 foram abordados os conceitos iniciais de Química Orgânica como, 

Postulado de Kekulé, formação de cadeias carbônicas e suas classificações e exercícios. 

Estavam presente nesta data 19 alunos, ou seja, a turma toda, os primeiros 30 minutos foram 

para exposição dos conteúdos, seguidos de exercícios do quadro e livro com duração de 40 

minutos e os restantes 30 minutos destinaram-se para correção e esclarecimento de dúvidas. A 

aula seguinte no dia 22/08/2018 foi abordado o conteúdo de Hidrocarbonetos, sua estrutura, 

aplicações e classificações. Estavam presentes nesta data 18 alunos e aula transcorreu da 

seguinte forma: nos primeiros 35 minutos foram para exposição dos conteúdos e debates 

sobre o tema, seguidos de exercícios do quadro e livro com duração de 40 minutos e os 

restantes 25 minutos destinaram-se para correção e esclarecimento de dúvidas. E na última 

aula que ocorreu no dia 29/08/2019 foram apresentadas as funções orgânicas oxigenadas e 

nitrogenadas, suas estruturas aplicações gerais, esta aula foi apoiada por meio de slides e 

projetor de imagens e ao final aplicados exercícios. Estavam presente nesta data 19 alunos, os 

primeiros 30 minutos foram para exposição dos conteúdos, seguidos de exercícios do livro 

com duração de 40 minutos e os restantes 30 minutos destinaram-se para correção e 

esclarecimento de dúvidas. 

 

Momento 2: Apresentação, leitura e discussão da e-HQ. A aplicação da e-HQ ocorreu 

no dia 05/09/2018 e foi realizada no laboratório de informática da Unidade Escolar e estavam 

presentes os 19 alunos da turma. Para a sua realização foram disponibilizadas três formas de 

acesso a e-HQ. A primeira foi por meio dos computadores do laboratório de informática da 

Unidade Escolar da pesquisa que estavam com o arquivo contendo a e-HQ, previamente 

arquivada. A segunda forma foi realizada pela transferência do arquivo via celular, 

smartphone ou tablet utilizando-se o sistema de bluetooth e a ainda a terceira via link de 

download da e-HQ o qual foi disponibilizado na Rede Social Issuu, https://issuu.com/, no 

formato de PDF. Inicialmente os alunos foram acomodados no laboratório de informática, 

receberam as instruções sobre o acesso à e-HQ, receberam a senha de rede de wi-fi e 

acessaram a e-HQ conforme livre escolha e disponibilidade de computadores, todo este 

processos depreendeu 25 minutos de aula. Para a realização da leitura foram utilizados 40 
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minutos. Desta forma, os alunos sentaram-se em dupla ou em trio e puderam ao longo da 

leitura trocar com seus pares opiniões sobre qualquer característica que a e-HQ lhes 

chamassem a atenção, especialmente os conteúdos químicos. Caso não realizassem estas 

trocas ao longo da leitura poderiam fazer ao final, ressalta-se que essa discussão foi pertinente 

a atividade proposta aos alunos. Em seguida, foram debatidos em classe junto ao professor os 

aspectos que mais chamaram atenção dos alunos, para este instante foram utilizados 15 

minutos. E por fim, nos 20 minutos restantes foi realizada uma instrução acerca da produção 

de Roteiro de HQ e de HQ. Posteriormente solicitou-se aos alunos que criassem uma das duas 

opções versando sobre Química Orgânica do cotidiano. Essa atividade de produção de Roteiro 

de HQ ou de HQ caracterizou-se como instrumento avaliativo bimestral que pode ser 

realizado em dupla ou trio.  

 

Momento 3: Avaliação da aprendizagem mediante o uso da e-HQ. Após as orientações 

sobre a confecção de um Roteiro de HQ ou uma HQ sentiu-se a necessidade de construir um 

Manual para Produção de Roteiros de HQ's e HQ's para os alunos, desta forma na aula 

seguinte foi entregue aos alunos este Manual, APENDCE I. Deste modo a referida aula 

ocorreu no dia 12/09/2018 com a presença de todos os alunos. Os primeiros 30 minutos foram 

destinados a apresentação e detalhamento do Manual para Produção de Roteiros de HQ's e 

HQ's. Terminada a apresentação, os alunos reuniram se em duplas ou trios e iniciaram a 

produção dos roteiros e das HQ's, o que levou 40 minutos, sugeriu-se que os alunos 

utilizassem materiais de apoio como o caderno, o livro de Química e a pesquisa na internet 

(realizada em local de livre escolha após a aula). A medida que os alunos foram criando as 

suas histórias o professor acompanhava, questionava, instigava e quando necessário proferias 

opiniões de modo a manter o objetivo da atividade. Os 30 minutos restantes foram destinados 

a uma avaliação prévia e orientação suplementar de cada dupla ou trio formados.  

Para a execução da Metodologia de Aplicação da e-HQ foram produzidos planos de 

aulas e os mesmo encontram-se no APÊNDICE K. 

Destaca-se que o referido Manual recebeu um tratamento teórico para que pudesse 

orientar professores a elaborarem roteiros e histórias em quadrinhos, este tratamento ocorreu 

posteriormente aos trabalhos realizados com os alunos. Assim, este novo Manual para a 

confecção de um Roteiro de HQ ou uma HQ, constituí-se em um segundo produto desta 

pesquisa, (APENDICE J). 
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F) Percepção e Avaliação dos alunos e professores quanto aos aspectos da Motivação e 

Aprendizagem mediante ao uso da e-HQ.  

 

Esta Etapa correu no dia 19/09/2018 nos 30 minutos finais da aula deste dia. Nesta 

data o professor apresentou aos alunos o Questionário Avaliativo da Motivação e 

Aprendizagem sobre o uso do Produto (e-HQ) com perguntas semiabertas e explicou a sua 

finalidade para a presente pesquisa e salientou que este não era avaliativo. Aos professores 

foram disponibilizados a e-HQ por e um link para responder de forma on line questionário 

semelhante ao dos alunos destinado aos professores, contudo para o professores foram 

colocadas perguntas de cunho pedagógico, APENDCE VIII. VIII 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Diante desta metodologia confrontamos os resultados e percebemos o potencial que 

ela possui em mediar a aprendizagem, motivar e conduzir o aluno, sendo este apoiado pelo 

professor a níveis de saberes que antes o mesmo não poderia alcançar sozinho naquele 

momento.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

A partir da revisão bibliográfica de Santos, Silva e Oliveira (2016), resolveu-se 

efetuar uma nova revisão sobre o tema, visando ampliá-la quanto ao período e utilizando-se 

de outros encontros/congressos e revistas científicos para uma melhor e mais atual percepção 

de como se tem utilizado as Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química. Desse modo, o 

período delimitado para essa nova revisão compreendeu entre os anos de 2000 a 2019, 

enquanto ao de Santos, Silva e Oliveira (2016) foi de 2005 a 2015.  

A seguir, são apresentados os trabalhos publicados referentes ao uso de Histórias em 

Quadrinhos no Ensino de Química dos Encontros Nacionais de Ensino de Química (ENEQ), 

Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e nas Revistas Química Nova na 

Escola on-line (QNEsc) da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), Revista Virtual de 

Química (RVq) da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), Ciência & Educação (Bauru), 

Enseñanza de las Ciencias, Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) e 

Journal of Chemical Education. Considerou-se a importância dos eventos e congressos para a 

área de Química e de Ciências de um modo geral, assim como revistas de publicações 

Nacionais e Estrangeiras, que acreditamos ser relevantes para o entendimento proposto nesse 

trabalho.  

Para a coleta de dados foram acessadas as homepages dos eventos e revistas 

anteriormente mencionados e utilizadas suas ferramentas de busca de cada uma delas para a 

inserção de palavras-chaves com vistas a busca de resumos, trabalhos ou artigos que 

abordassem sobre o uso de histórias em quadrinhos no Ensino de Química. As palavras-

chaves que foram utilizadas foram as seguintes: História(s) em Quadrinho(s), Quadrinho(s), 

HQ, Arte Sequencial, Gibi, Charge(s), Tira(s), Tirinha(s), Cartum(ns), Arte Sequencial, 

Mangá, Cartoon(s), Comic(s), Cómic(s), Tebeo(s), Historieta(s), Libro de Historietas e 

Muñequito(s). A partir dos resultados encontrados da busca foram encontrados resumos, 

trabalhos e/ou artigos e em seguida selecionados através dos seus títulos, resumos e palavras-

chaves. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram e organizados de acordo com a sua fonte 

de pesquisa, ou seja, trabalhos de Eventos (encontros e anos respectivos) ou Revistas 



41 

(organizadas por títulos das revistas). As leituras dos textos permitiram verificar os tipos de 

Histórias em Quadrinhos, os seus Referenciais Teóricos e os temas/conteúdos do Ensino de 

Química neles abordados. A partir disso foi percebida a produção a respeito das histórias em 

quadrinhos para o Ensino de Química dentro do recorte o qual delimitamos a nossa pesquisa. 

E foi a partir desses dados que nos orientamos para a produção de uma História em 

Quadrinhos Eletrônica, aqui denominada e-HQ voltada para o Ensino de Química a alunos do 

Ensino Médio. 

Neste momento apresentaremos os resultados encontrados da pesquisa bibliográfica 

realizadas neste trabalho. 

Nos Encontros Nacionais de Ensino de Química (ENEQ) compreendidos entre os 

anos de 2000 a 2018, os quais são realizados bienalmente e em anos de números pares 

observamos que foram publicados 5592 trabalhos, sendo 63 relacionados ao uso das Histórias 

em Quadrinhos no Ensino de Química. Entretanto, para este período ressaltamos que não 

foram consultados os Anais dos ENEQ's dos anos de 2000, 2002 e 2004, uma vez que os 

mesmos encontravam-se virtualmente inacessíveis. A seguir, estão listados os trabalhos 

publicados nos ENEQ's
11

, contendo seus autores, o título e ano: 

 

Artigo 1 - MACHADO,Manoela Barros Guimarães; CASTRO, Denise Leal de. “A chave para a 

aprendizagem”: um guia de orientação inspirado na Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

que associa metodologias ativas de ensino, XIX Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX 

ENEQ, Resumo, 2018. 

Artigo 2 - OLIVEIRA, Douglas Freitas de; SOARES, Elane Chaveiro. Jogos e atividades lúdicas no 

Ensino de Química: um levantamento dos trabalhos publicados nos Encontros Nacionais de Ensino 

de Química (ENEQ’s) de 2008 a 2016, XIX Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, 

Resumo, 2018. 

                                                             
11

 XIX ENEQ do ano de 2018. Disponível em: < http://www.eneq2018noacre.com.br/> 

XVIII ENEQ do ano de 2016. Disponível em: < http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/index.htm> 

XVII ENEQ do ano de 2014. Disponível em: < http://www.eneq2014.ufop.br/sgea/pg/index> 

XVI ENEQ do ano de 2012. Disponível em: < http://www.eneq2012.qui.ufba.br/> 

XV ENEQ do ano de 2010. Disponível em: < http://www.sbq.org.br/eneq/xv/trabalhos.htm> 

XIV ENEQ de 2008, link. Disponível em: < http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/> 

XIII ENEQ do ano de 2006. Disponível em: <https://www.fe.unicamp.br/eventos/eneq/> 
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Artigo 3 - IWATA, Adriana  Yumi;Karina Omuro Lupetti; RODRIGUES, Ana  Cândida Martins. 

Histórias de vidro em quadrinhos: uma proposta de material paradidático sobre vidros, XIX 

Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, Resumo, 2018. 

Artigo 4 - SANTOS, Lucas Gabriel Souza; GONÇALVES, Verônica da Costa; OLIVEIRA, Ana 

Carolina Garcia de. Elaboração de histórias em quadrinhos para o ensino de atomística, 2018, XIX 

Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, Resumo, 2018. 

Artigo 5 - SANTOS, Marcelo F. et al. Mostra científica: um espaço de participação, interesse e 

socialização de ideias científicas, 2018, XIX Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, 

Resumo, 2018. 

Artigo 6 - SILVA, Caio Ricardo Faiad da. Uma proposta de atividade lúdica sobre metais tendo 

África como tema gerador para o ensino de Química no Ensino Fundamental, XIX Encontro 

Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, Trabalho Completo, 2018. 

Artigo 7 - SANTOS, Jucilene  Santana et al. Produção De Uma HQ Interativa Para Investigar as 

Interações Discursivas Nas Aulas De Química, XIX Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX 

ENEQ, Trabalho Completo, 2018. 

Artigo 8 - CUNHA, Janaiara Araujo et al. Histórias em Quadrinhos no Ensino de Ciências: 

Linguagem, Saúde e Química, XIX Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, Trabalho 

Completo, 2018. 

Artigo 9 - MONTEIRO, Antonio Geilson Matias; LIMA, Klenicy Kazumy de Yamaguchi, O enfoque 

de CTS utilizando o açaí como ferramenta para o Ensino de Química na região Amazônica,, XIX 

Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, Trabalho Completo, 2018. 

Artigo 10 - KUNDLATSCH, Aline; CORTELA, Beatriz S. C. Uma revisão de base cienciométrica 

sobre as Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química: uma análise do ENPEC, ENEQ e RASBQ,, 

XIX Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, Trabalho Completo, 2018. 

Artigo 11 - ROCHA, Leandro S. Química dos Plásticos: uma estratégia de valorização das 

perguntas dos estudantes XIX Encontro Nacional de Ensino de Química - XIX ENEQ, Resumo, 2018. 

Artigo 12 - SILVA, Andressa N. et al. Utilização de História em Quadrinhos na divulgação da 

Nanotecnologia e suas aplicações, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII ENEQ, 

Resumo R0745-1, 2016. 

Artigo 13 - LOREDO, Lívia A. et al. O uso de Histórias em Quadrinhos para a conscientização de 

problemas de caráter social em escolas, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII 

ENEQ, Resumo R0747-1,  2016. 

Artigo 14 - SILVA, Andréa de Moraes; SILVA, Sara Raposo Benfica da. Nas teias dos elementos 

químicos: Ensino de Química, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII ENEQ, 

Trabalho Completo R0939-1,  2016. 

Artigo 15 - POMBO, Fernanda M. Z. et al. História em quadrinhos no ensino de Química na EJA: 

uma proposta de recurso didático, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII ENEQ, 

Trabalho Completo R1193-2, 2016. 

Artigo 16 - SOUSA, Deyse Gaspar de; SILVA, Antonia Aglaeth Rodrigues da; OLIVEIRA, Marcelo 

Moizinho. Relatório Experimental baseado em quadrinhos (HQ’s): uma nova proposta didática para 
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futuros docentes, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII ENEQ, Resumo R1204-1, 

2016. 

Artigo 17 - FIORESI, Claudia Almeida; CUNHA, Marcia Borin da. Processo para elaboração de 

Histórias em Quadrinhos: um estudo com estudantes do Ensino Médio, XVIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVIII ENEQ, Trabalho Completo R1212-1, 2016. 

Artigo 18 - SOUZA, Josiane de et al. A Química dos Oceanos como Temática para a 

Contextualização, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII ENEQ, Resumo R1309-2, 

2016. 

Artigo 19 - MIGUÊZ, Lilian da  Silva et al. Uma História em Quadrinhos - As Aventuras de Hélio 

em: Estudando o Ciclo do Nitrogênio e o Princípio de Le Chatelier, XVIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVIII ENEQ, Trabalho Completo R1355-1, 2016. 

Artigo 20- IWATA, Adriana Yum; RODRIGUES, Ana Cândida Martins; LUPETTI, Karina Omuro . 

Histórias de vidro em quadrinhos: a divulgação científica em HQs, XVIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVIII ENEQ, Resumo R1497-1, 2016. 

Artigo 21 - AQUINO, Angela de. Química em Quadrinhos!, XVIII Encontro Nacional de Ensino de 

Química - XV ENEQ, Resumo, R0747-1, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII 

ENEQ, Resumo R1641-3, 2016. 

Artigo 22 - MARTINS, Fernanda C. de O. L.. Aprendendo Química.com jogos – gibi usado como 

ferramenta de apoio em aulas de química, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII 

ENEQ, Resumo, R1755-2, 2016. 

Artigo 23 - REZENDE, Felipe Augusto de Mello et al. Proposta de material didático em uma 

disciplina de Pós-Graduação utilizando Histórias em Quadrinhos, XVIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVIII ENEQ, Resumo R2007-1, 2016. 

Artigo 24 - SANTOS, Jucilene Santana; SILVA, Adjane da Costa Tourinho e; OLIVEIRA, Filipe 

Silva de. Histórias em Quadrinhos no ensino de Química: o que tem sido produzido em revistas e 

eventos da área  na última década, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII ENEQ, 

Trabalho Completo R2109-1, 2016. 

Artigo 25 - ALMEIDA, Caroline Rodrigues Peçanha de; TEIXEIRA, Maria Inês. Desenvolvimento e 

avaliação da apostila: “Química e Chuva Ácida: entendendo os conceitos para compreender o  

fenômeno”, XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 26 - SILVA, Ariane Suelen Freitas; BOTELHO,Maria Luiza Silva Tupy. Automedicação: 

Ensino de Química rumo à conscientização, XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVII 

ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 27 - ALMEIDA, Caroline Rodrigues Peçanha de; TEIXEIRA, Maria Inês. Apostila “Química 

e Chuva Ácida: entendendo os conceitos para compreender o fenômeno”, XVII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVII ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 28 - SIMÕES NETO, José Euzébio; LIMA, Alexsandra Rodrigues de;  SILVA, Flávia 

Cristiane Vieira da. Atividades Experimentais e Ensino por Investigação: Proposta de Formação 

Continuada para professores de Química, XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVII 

ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 
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Artigo 29 - SCHARF, Mauro; GRETTER, Dinara; As contribuições dos recursos visuais no ensino de 

química na perspectiva da educação inclusiva no contexto da surdez usando o tema automedicação, 

XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 30 - CAMPOS, Angela Fernandes; SILVA, Flávia Cristiane Vieira da; ALMEIDA, Maria 

Angela Vasconcelos de. Resolução de uma situação-problema sobre Radioterapia no ensino superior 

de Química, XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 31 - FERNANDES, Carolina dos Santos; STUANI, Geovana Mulinari. A temática dos 

Agrotóxicos à luz do enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS), XVII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 32 - HOFFMANN, Zara; CRUZ, Thaíza M.G.S.; MESQUITA, Nyuara. A História e a 

Filosofia da Ciência no Ensino de Química: uma experiência lúdica em sala de aula, XVII Encontro 

Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 33 - SILVA, Thayse G. I.. A construção de mangás para o ensino de Química, XVII Encontro 

Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 34 - RAMOS, Jakeline de Oliveira et al. A Formação pela Pesquisa: Construção de um 

Boletim Informativo como ferramenta didática para ensino de ciências no Proeja, XVII Encontro 

Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 35 - SILVA, Thiago Pereira da; SILVA JUNIOR, Carlos Neco da, Avaliação de licenciandos 

na produção de materiais didáticos para o ensino de termoquímica, XVII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVII ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 36 - BENEDICTO, Erik Ceschini Panighel; GAMBARDELLA, Maria Teresa do Prado. 

Humor no Ensino de Química: Katty Perry, Raul Seixas e o Etanol, XVII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVII ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 37 - ALVES, Scarlet Dandara Borges; SILVA, Aliny Gomes; NUNES, Simara Maria Tavares. 

Vivenciando a profissão docente através de práticas experimentais investigativas , XVII Encontro 

Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 38 - SOUSA , Bruna  Almeida. Vencendo os obstáculos do ensino de química através de 

histórias em quadrinhos da Tabela Periódica dos Elementos, XVII Encontro Nacional de Ensino de 

Química - XVII ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 39 - SILVA, Valmir Carlos dos  S. Produção de Historias em Quadrinhos para o ensino de 

Química, XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 40 - IWATA, Adriana Yumi; LUPETTI, Karina Omuro. Mangá “Sigma Pi”: uma proposta de 

quadrinhos para divulgação e ensino de ciências, XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - 

XVII ENEQ, Resumo, 2014. 

Artigo 41 - Cruz, Thaiza Montine Gomes dos Santos; SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa. 

H'Química –Radioatividade e Quadrinhos, XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVII 

ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 42 - SANTOS, Jucilene S.; Abordagem do comportamento ácido e básico nas frutas através 

das Histórias em Quadrinhos (HQs), XVII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVII ENEQ, 

Trabalho Completo, 2014. 
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Artigo 43 - GAMA, Elton Junior Siqueira; FRANCISCO JUNIOR, Wilmo Ernesto. Avaliando uma 

história em quadrinhos produzida para o ensino de química e educação ambiental, XVIII Encontro 

Nacional de Ensino de Química - XVIII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 44 - ROXAEL, Fernanda  Rezende; OLIVEIRA, Jane Raquel S. de; A vida de laboratório nos 

cartuns de Sidney Harris: um recurso para estudar a prática da ciência, XVIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVIII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 45 - SIMÕES, Larissa de  Kássia. O uso de imagens como estratégia no desenvolvimento de  

unidades didáticas para abordagem do conteúdo de condutividade elétrica, XVIII Encontro Nacional 

de Ensino de Química - XVIII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 46 - RODRIGUES, Adriana A. D; QUADROS, Ana Luiza de. O uso de Histórias em 

Quadrinhos no Ensino de Química: relatando uma experiência, XVIII Encontro Nacional de Ensino 

de Química - XVIII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 47 - FIORESI, Claudia Almeida; CUNHA, Marcia Borin da. Mafalda e a Divulgação da 

Ciência, XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química - XVIII ENEQ, Trabalho Completo, 2014. 

Artigo 48 - UCHÔA, Adjane Maia; FRANCISCO JUNIOR, Wilmo Ernesto; FRANCISCO, 

Welington. Produção e avaliação de uma história em quadrinhos para o ensino de Química, XVI 

Encontro Nacional de Ensino de Química - XVI ENEQ, Trabalho Completo 7825-21922-1-PB, 2012. 

Artigo 49 - IWATA, Adriana Yumi; LUPETTI, Karina Omuro; MOURA, André Farias  de. Mangá 

“Sigma Pi”: uma proposta de quadrinhos para divulgação e ensino de ciências, XVI Encontro 

Nacional de Ensino de Química - XVI ENEQ, Resumo 8203-22361-1-PB, 2012. 

Artigo 50 - GASPARI, Ana Paula Segantin; RODRIGUES, Fabiane; BARBOZA, Liane  Maria 

Vargas. Inclusão no Ensino de Química: Gibi da Turma da Mônica para Alunos Surdos, XVI 

Encontro Nacional de Ensino de Química - XVI ENEQ, Resumo, 7531-21431-1-PB, 2012. 

Artigo 51 - IWATA, Adriana Yumi; LUPETTI, Karina Omuro; MOURA, André Farias de. Sigma Pi: 

Quadrinhos para divulgação e ensino de ciências, XVI Encontro Nacional de Ensino de Química - 

XVI ENEQ, Resumo 7477-21580-1-PB, 2012. 

Artigo 52 - BRAGA, Sandalene Assunção. Metodologias alternativas como facilitadoras do processo 

de ensinoaprendizagem da Química Ambiental para alunos do Ensino Fundamental, XVI Encontro 

Nacional de Ensino de Química - XVI ENEQ, Resumo 7422-21497-1-PB, 2012. 

Artigo 53 - SANTOS, Gladston dos; Histórias em Quadrinhos: Uma proposta de aprendizagem 

lúdica com alunos do 9º ano nas aulas de Química, XVI Encontro Nacional de Ensino de Química - 

XVI ENEQ, Resumo 7437-21514-1-PB, 2012. 

Artigo 54 - VILASBOAS, Alaine Batista; BRITO, Jamara Nogueira Ladeia de; FERREIRA, Wendel 

Menezes. Drogas no Contexto Escolar: conceitos, prevenção e atitudes, XVI Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVI ENEQ, Resumo 7172-21063-1-PB, 2012. 

Artigo 55 - SPAGNOL, Giovanna  dos  Santos; SANTOS, Victor Pedro dos; PEREIRA, Lidiane de 

Lemos Soares. A Alquimia abordada no mangá Fullmetal Alchemist, XVI Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XVI ENEQ, Resumo 7165-21047-1, 2012. 
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Artigo 56 - BORGES, Cyntia Daiane et al; Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação para 

produção de Histórias em  Quadrinhos no contexto da  formação de professores de Química, XV 

Encontro Nacional de Ensino de Química - XV ENEQ, Resumo R0432-1, 2010. 

Artigo 57 - MESSIAS, Adriano Sousa; FERREIRA, Wendel Menezes. As fotonovelas como recurso 

didático para o ensino de Química, XV Encontro Nacional de Ensino de Química - XV ENEQ, 

Resumo R0221-2, 2010. 

Artigo 58 - OLIVEIRA, Roberto Dalmo Varallo Lima de; DELOU, Cristina Maria Carvalho; 

CÔRTES, Carlos Eduardo da Silva. O ensino de estrutura atômica utilizando uma história em 

quadrinhos inclusiva, XV Encontro Nacional de Ensino de Química - XV ENEQ, Resumo R0302-1, 

2010. 

Artigo 59 - NEGRÃO, Flávio da Costa; ARAÚJO, Gregory Rudson Magno de; SILVA, Lucicléia 

Pereira da. O uso de histórias em quadrinhos como metodologia alternativa para o ensino de ligações 

iônicas, XVI Encontro Nacional de Ensino de Química - XVI ENEQ, Resumo R0169-1, 2010. 

Artigo 60 - SANTOS, Paloma Nascimento dos; AQUINO, Kátia Aparecida da Silva. Produção de 

Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química Orgânica: A Química dos Perfumes como Temática, 

XV Encontro Nacional de Ensino de Química - XV ENEQ, Trabalho Completo R0502-2, 2010. 

Artigo 61 - SANTOS, Danilo Oliveira; LIMA, João Paulo Mendonça; SILVA FILHO, Juvenal 

Carolino da. A Química do Ovo: Uma HQ para o Ensino de Química, XV Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XV ENEQ, Resumo R0981-2, 2010. 

Artigo 62 - SANTOS, Ana Flávia dos et al. Proposta de uma aprendizagem divertida através da 

construção de Histórias em Quadrinhos., XIV Encontro Nacional de Ensino de Química - XIV 

ENEQ, Resumo R0416-1, 2008. 

Artigo 63 - MOREIRA, Elizete Maria da Silva; MENEZES, Luciene M. de; NEPOMUCENO, 

Terezinha. Educação em Química Mediada por Textos do Gênero Tira, XIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química - XIII ENEQ, Resumo EA081-827_1, 2006. 

 

Nos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), 

compreendidos entre os anos de 2001 a 2019, os quais são realizados bienalmente e em anos 

de números impares observamos que foram publicados 8971 trabalhos, sendo encontrados 52 

relacionados quanto ao uso das Histórias em Quadrinhos, destes, 13 eram em Ensino de 

Física, 11 em Ensino de Biologia, 9 em Ensino de Ciências e 19 em Ensino de Química. A 

seguir, estão listados os trabalhos publicados nos ENPEC's
12

 sobre Ensino de Química, 

contendo seus autores, o título e ano: 

 

                                                             
12

 ENPEC's compreendidos entre os anos de 2001 a 2019, link das Atas dos ENPECs. Disponível em:  

< http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/atas-dos-enpecs/> 
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Artigo 64 - CINHA, José Osvaldo Silva; VASCONCELOS,Flávia Cristina Gomes de. Análise 

descritiva a partir de tiras cômicas em uma coleção de livros didáticos de química, XII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC, Resumo R1156-1, 2019. 

Artigo 65 - KUNDLATSCH, Aline; CORTELA,Beatriz Salemme Corrêa. Histórias em quadrinhos 

na formação inicial de professores de química: analisando possibilidades, XII Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC, Trabalho Completo R0866-1, 2019. 

Artigo 66 - LEITE,Mônica Regina Vieira et al. Histórias em quadrinhos para abordar a História e 

Filosofia da Ciência: uma análise dos trabalhos apresentados no enpec e eneq, XII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC, Trabalho Completo R0473-1, 2019. 

Artigo 67 - FAGUNDES, João Victor et al. Histórias em quadrinhos como elemento de motivação na 

aula de Química, XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC, 

Trabalho Completo R1823-1, 2019. 

Artigo 68 - MONTANARI, Kassiano Ademir Amorim FerreiraPatricia Giraldi.Histórias em 

quadrinhos e ensino de ciências: uma revisão bibliográfica, XII Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências – XII ENPEC, Resumo R1250-1, 2019. 

Artigo 69 - VIEIRA, Edimara Fernandes; ABIB, Maria Lucia Vital dos Santos; Histórias em 

Quadrinhos e Formação de professores de Ciências: O que dizem as pesquisas?, XI Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC, Trabalho Completo R01181-1, 2017. 

Artigo 70 - CUNHA, José Osvaldo Silva; VASCONCELOS, Flávia Cristina Gomes Catunda de; As 

Tiras Cômicas como recurso motivador para o desenvolvimento da autonomia de discentes de um 

Curso de Licenciatura em Química, XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – 

XI ENPEC, Trabalho Completo R0704-1, 2017.. 

Artigo 71 - PIZARRO, Mariana Vaitiekunas; As histórias em quadrinhos e sua relação com o ensino 

de Ciências: aproximações e reflexos nas dez últimas edições do Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPEC), XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI 

ENPEC, Trabalho Completo R1166-1, 2017. 

Artigo 72 - DUBRULL, Davi Saldanha; DECCACHE-MAIA, Eline; Histórias em quadrinhos e o 

ensino de química: uma proposta de abordagem de elementos químicos, XI Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC, Copleto R1405-1, 2017. 

Artigo 73 - LEITE, B.L.S.et al. Avaliação do uso de histórias em quadrinhos como metodologia 

aplicada para aprendizagem de conceitos químicos em uma turma do Projeto Mundiar-SEDUC/PA, 

XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC, Trabalho Completo 

R2448-1, 2017. 

Artigo 74 - MIRANDA, Ana Carolina Gomes; BRAIBANTE, Mara Elisa Fortes; PAZINATO, 

Maurícius Selvero; Tema gerador e produção de Histórias em quadrinhos: contribuições para 

aprendizagem em Química e Biologia, X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – 

X ENPEC, Trabalho Completo R0818-1, 2015. 

Artigo 75 - FERNANDES, Caroline Gomes et al; O Uso de Histórias em Quadrinhos como 

Estratégia Didática, X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC, 

Trabalho Completo R1342-1, 2015. 
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Artigo 76 - MARQUES, Kundlatsch, Aline; Carla Alessandra; SILVA, Camila Silveira da; Histórias 

em Quadrinhos no Ensino de Química: análise da contribuição do desenho e da escrita para o 

processo de ensino-aprendizagem, X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X 

ENPEC, Trabalho Completo R0318-1, 2015. 

Artigo 77 - IWATA, Adriana Yumi; LUPETTI, Karina Omuro; A Alfabetização científica em química 

por meio das histórias em quadrinhos, X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – 

X ENPEC, Trabalho Completo R0627-1, 2015. 

Artigo 78 - ALBUQUERQUE, Izabel Christina Torres Cavalcanti de; RAMOS, Mariana Brasil; 

Heróis e vilões: as mídias de ficção científica no ensino de radiações, X Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC, Trabalho Completo R1342-1, 2015. 

Artigo 79 - OLIVEIRA, Leandro Antonio de; SILVA, Nilma Soares da; MATTOS, Catharina 

Gouvêa Viana de; O uso de charges como potencializador do letramento científico, X Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC, Trabalho Completo R0988-1, 2015. 

Artigo 80 - CRUZ, Thaiza Montine Gomes dos Santos; MESQUITA, Nyuara Araújo da Silva;  

SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa; H'Química – O uso dos quadrinhos para o Ensino de  

Radioatividade, IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC, Trabalho 

Completo R1232-1, 2013. 

Artigo 81 - CARVALHO, Letícia dos Santos; MARTINS; André Ferrer Pinto. História da Ciência na 

formação de professores das séries iniciais: uma proposta com quadrinhos, VII Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC, Trabalho Completo 455, 2013b. 

Artigo 82 - FIGUEIRA, Rubens César Lopes; NAGAMINI, Eliana; Alternativas didáticas: uma 

proposta para o Ensino de Química Nuclear , V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências – V ENPEC, Trabalho Completo p 512, 2005. 

 

Nas Reuniões Anuais da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

compreendidas entre os anos de 2004 a 2018, as quais são realizados anualmente observamos 

que foram publicados 33.320 trabalhos, contudo não foram consultados os trabalhos 

publicados dos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e de 2019, pois os mesmos estavam 

inacessíveis virtualmente no Portal Eletrônico SBPC
13

. Deste total de trabalhos publicados, 37 

relacionavam-se quanto ao uso das Histórias em Quadrinhos, sendo que 13 eram de Língua 

Portuguesa, 2 de Língua Espanhola, 2 em Educação Física,1 em Matemática, 1 em Geografia, 

2 em História, 1 em Saúde, 3 em Temas Pedagógicos, 4 em Ensino de Física, 6 em Ensino de 

Biologia e Ciências e 1 em Ensino de Química relacionados ao uso das HQ's no Ensino de 

Química. A seguir artigo publicado na SBPC que versava somente sobre Ensino de Química, 

autor, título e ano:  

                                                             
13

 Reuniões da SBPC compreendidas entre os anos de 2001 a 2018, link dos Anuais dos SBPC. Disponível em:  

< http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/atas-dos-enpecs/> 
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Artigo 83 - SILVA, Laissa Barra e et al. Produção de uma história em quadrinhos com o tema ação 

oxidante dos alvejantes para auxiliar o Ensino de Química, 69ª Reunião Anual da SBPC - Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência, Resumo 2340, 2017 

 

Na Revista Química Nova na Escola on-line (QNEsc
14

) da Sociedade Brasileira de 

Química (SBQ), foram publicados 685 trabalhos compreendidos entre os anos de 2000 a 

2019, sendo encontrados 6 artigos relacionados ao uso das Histórias em Quadrinhos no 

Ensino de Química. A seguir artigos publicados nos QNEsc sobre Ensino de Química, 

contendo seus autores, o título e ano 

 

Artigo 84 - ROXAEL, Fernanda Resende; DINIZ, Natália de Paiva; OLIVEIRA, Jane Raquel Silva 

de. O Trabalho do Cientista nos Cartuns de Sidney Harris: Um Estudo sob a Perspectiva da Sociologia 

da Ciência, Revista Química Nova Escola. São Paulo, v. 37, n. Especial1, JULHO 2015. 

Artigo 85 - CAVALCANTE, Kiany S. B.. Educação Ambiental em Histórias em Quadrinhos: 

Recurso Didático para o Ensino de Ciências, Revista Química Nova Escola. São Paulo, v. 37, n. 4, 

NOVEMBRO 2015. 

Artigo 86 - SOUZA, Gilmar Pereira de et al. Imagens, Analogias, Modelos e Charge: Distintas 

Abordagens no Ensino de Química Envolvendo o Tema Polímeros, Revista Química Nova Escola. 

São Paulo, v. 36,n 3, AGOSTO 2014. 

Artigo 87 - KASSEBOEHMER, Ana Cláudia; FERREIRA, Luiz Henrique. Elaboração de Hipóteses 

em Atividades Investigativas  em Aulas Teóricas de Química por Estudantes de Ensino Médio, 

Revista Química Nova Escola, São Paulo, v. 35, n 3, AGOSTO,  2013. 

Artigo 88 - FERREIRA, Wendel Menezes; SILVA, Adjane da Costa Tourinho e a As fotonovelas no 

ensino de química, Revista Química Nova Escola. São Paulo, v. 33, n 1,FEVEREIRO 2011. 

Artigo 89 - PEREIRA, Lidiane de L. S.; BENITE, Claudio R. Machado; BENITE Anna M. 

Canavarro. Aula de Química e Surdez: sobre Interações Pedagógicas Mediadas pela Visão, Revista 

Química Nova Escola. São Paulo, v. 33, n. 1, FEVEREIRO 2011. 

 

Na Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC
15

), foram publicados 

587 artigos, compreendidos entre os anos de 2002 a 2019, sendo que 4 artigos eram 

relacionados ao uso das Histórias em Quadrinhos no Ensino, destes 1 era em Biologia, 1 em 

Ciências, 1 em Física e 1 em Ensino de Química. A seguir artigo publicado na REEC, que 

versava somente sobre Ensino de Química, contendo seu autor, o título e ano: 

 

                                                             
14

 Revista Química Nova na Escola (QNEsc). Disponível em: < http://qnesc.sbq.org.br/> 

15 Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC). Disponível em: < http://reec.uvigo.es/ > 
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Artigo 90 - FRANCISCO JUNIOR, Wilmo Ernesto; GAMA, Elton Junior Siqueira. História em 

quadrinhos para o ensino de química contribuições a partir da leitura de licenciandos, Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v. 16, n. 1, 2017. 

 

No Journal of Chemical Education (JCE)
16

, foram publicados 4574 artigos, 

compreendidos entre os anos de 2000 a 2019, sendo que 2 eram relacionados ao uso das 

Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química. A seguir artigos publicados no Journal of 

Chemical Education, contendo seu autor, o título e ano: 

 

Artigo 91 - ZEINER, Michaela; VIEHAUSER,Petra; STEINER-FRIEDMANN,Christina.Teaching 

Laboratories at a Slower Pace: Introduction of Photocomics as Easy-to-Use Laboratory Instructions, 

Journal of Chemical Education, v.96, n. 10, 2019 

Artigo 92 - RADDO, Pasquale Di. Teaching Chemistry Lab Safety through Comics, Journal of 

Chemical Education, v.83, n. 4, 2006. 

 

Ao pesquisar nas revistas Revista Virtual de Química (RVq) da Sociedade Brasileira 

de Química (SBQ), Ciência & Educação (Bauru), Enseñanza de las Ciencias, foram 

encontrados 2 artigos sobre o uso das Histórias em Quadrinhos no Ensino, destes artigos 

ambos eram em Ensino de Ciências (Biologia), sendo que 1 era na Revista Ciência & 

Educação (Bauru) e 1 na Revista Enseñanza de las Ciencias. Contudo ressaltamos que não foi 

encontrado nenhum artigo sobre o Ensino de Química nestas três revistas em questão. 

 

Diante dos resultados obtidos na pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho 

analisaremos a seguir os dados obtidos.  

Inicialmente fazendo um paralelo com os resultados obtidos por Santos, Silva e 

Oliveira (2016), percebe-se que os artigos de números 41, 42, 62, 85 e 86 são igualmente e os 

mesmos encontrados em nossa pesquisa, no que se refere ao uso das HQ's no Ensino de 

Química levando-se em conta o período adotado pelos autores mencionados, ou seja, de 2005 

a 2015. Todavia, nessa nova revisão foram encontrados 56 artigos para o mesmo período e 92 

para todo o período proposto para a nova revisão, isto é, entre 2000 a 2019.  

Considerando essa pesquisa bibliográfica e o período relacionado, pode-se perceber 

que entre os anos de 2000 a 2019 houve um aumento no número de publicações sobre o uso 

de HQ's para o Ensino de Química, seja em Encontros ou em Revistas que pesquisamos. Para 

se chegar a esta constatação foram agrupados os trabalhos e os artigos sobre Ensino de 

                                                             
16

 Journal of Chemical Education (JCE). Disponível em: < https://pubs.acs.org/journal/jceda8 > 
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Química encontrados em nossa pesquisa em períodos de cinco em cinco anos a partir do ano 

2000 até 2019 e posteriormente feita a sua tabulação sob este agrupamento. Esta tabulação 

gerou duas tabelas. A Tabela 1 referente ao número de trabalhos publicados nos Encontros 

Nacionais de Ensino de Química (ENEQ), Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPEC) e Reuniões Anuais da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência e a Tabela 2 referente ao número de artigos publicados nas Revistas Química Nova na 

Escola on-line (QNEsc), Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) e Journal 

of Chemical Education (JCE).  

 

Tabela 1 - Número de trabalhos publicados nos Encontros Nacionais de Ensino 

de Química (ENEQ), Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ENPEC) e Reuniões Anuais da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência 

 

Períodos Dados em Porcentagem (%) Dados em Números 

2000-2005 0,0 0 

2006-2011 2,4 2 

2012-2016 71,1 59 

2017-2019 26,5 22 

Total 100,0 83 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 2 - Número de artigos publicados nas Revistas Química Nova na Escola 

on-line (QNEsc), Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) e Journal of 

Chemical Education (JCE) 

 

Períodos Dados em Porcentagem (%)  Dados em Números 

2000-2005 0,0 0 

2006-2011 11,1 1 

2012-2016 66,7 6 

2017-2019 22,2 2 

Total 100,0 9 

 

Fonte: Autor 
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Diante dos dados percebemos que o período de 2012 a 2016, foi aquele com maior 

número de publicações tanto para os encontros e tanto para as revistas consultadas nesta 

pesquisa, entre os anos de 2000 a 2019. Semelhantemente a estes resultados Camargo e 

Rivelini-Silva (2017, p 142) percebem também um aumento no número de publicações nos 

ENEQ e ENPEC e os consideram significativos para o mesmo período de 2012 a 2016. 

Analisando os números obtidos nesta nossa pesquisa para o intervalo dos anos de 2017 a 

2019, seria prematuro afirmar a que houve uma queda no número de publicações, pois dentre 

os períodos analisados, este é o único que não contempla cinco anos completos. Deste modo, 

são dados que só poderão ser verificados e constatados futuramente.  

Ainda sobre as questões quantitativas dos trabalhos e revistas consultados, 

constatamos que das 92 publicações encontradas, 90,2% (83 trabalhos) dos trabalhos eram de 

encontros (ENEQ, ENPEC e SBPC) e 9,8% (9 artigos) dos artigos eram de revistas (QNEsc, 

REEC e JCE). Tal fato denota que dentro do universo que pesquisamos podemos considerar 

que a maior produção de trabalhos advém de publicações do que revistas científicas, o que 

sinaliza a importâncias deste encontro para a área do Ensino de Química por meio do uso de 

História em Quadrinhos. 

Por outro lado, foi percebido que as histórias em quadrinhos dos artigos 3, 20, 44 e 

86 eram disponibilizadas tanto em meio físico (impresso) e tanto em meio eletrônico, sendo 

acessadas em sites ou blog. Já nos artigos 13, 14, 15, 46, 48, 50, 56 e 70 foram produzidas em 

computador e aplicadas aos alunos em meio eletrônico, como sites, blog, TV e computador.  

Os referenciais teóricos que embasaram as 92 publicações também foram dados 

verificados em nossa pesquisa. Destacam-se assim os referenciais teóricos das seguintes 

perspectivas: Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) nos artigos 8, 31, 47, 56 e 63, 

Construtivista artigo 26, Piagetiana artigo 25 e Vygotskyana nos 29 e 34.  

Dessa maneira, a análise dos dados encontrados na pesquisa bibliográfica permitiu 

perceber o cenário das publicações sobre o uso de histórias em quadrinhos no Ensino de 

Química e sustentar as outras etapas deste trabalho.  

Discorreremos a seguir sobre a etapa de percepção de interesse do aluno e professor. 
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4.2 PERCEPÇÃO DE INTERESSE DO ALUNO E PROFESSOR 

 

Buscamos perceber o interesse dos alunos e dos professores da Unidade Escolar pelo 

uso de variados recursos pedagógicos, especialmente os de cunho tecnológico, foi aplicado o 

Questionário de percepção de interesse de Aluno (APÊNDICE A) e Professor (APÊNDICE 

B). Os resultados bem como as questões de ambos os questionários são a seguir apresentados. 

Iniciaremos com o Questionário de interesse de aluno e posteriormente o do professor. 

O Questionário de percepção de interesse de Aluno possuía oito perguntas, sendo 

cinco objetivas e duas semiabertas e uma discursiva. Neste questionário encontram-se 

perguntas acerca da frequência, do uso e do interesse destes materiais pedagógico pelo aluno e 

em suas aulas. A aplicação deste questionário ocorreu no dia 16 de maio de 2018 aos 19 

alunos da turma e os seus resultados são a seguir apresentados. 

A pergunta 1 " Marque quatro materiais, além do quadro branco, que os seus 

professores mais usam durante as aulas ", teve como objetivo saber quais os quatro materiais 

que os professores dos alunos mais usavam durante as aulas, com exceção do quadro branco 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Os quatro materiais que os seus professores mais utilizam durante as 

aulas, com exceção do quadro branco 

 

Materiais  Porcentagem de respostas (%) Número de Respostas 

Livros/Revistas 23,7 18 

Data Show/Slides 23,7 18 

Textos 22,4 17 

Vídeos 21,1 16 

Experimentos 3,9 3 

Jogos 2,6 2 

Áudios 1,3 1 

Sites/Internet 1,3 1 

Animações Digitais 0,0 0 

Simuladores 0,0 0 

Revistas em Quadrinhos 0,0 0 

Celular/Tablet 0,0 0 

Outros 0,0 0 

Total 100,0 76 

 

Fonte: Autor 
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Analisando os resultados contidos na Tabela 3 podemos perceber que os 

Livros/Revistas, Textos, Data Show/Slides, Vídeos são os materiais mais utilizados pelos 

professores, ressalta-se que tais materiais são também os de maior disponibilidade na unidade 

escolar. Denota-se também que as alternativas "experimentos" e "jogos" receberam menor 

porcentagem e as HQ's em questão não foram sinalizadas, entendendo-se assim elas são um 

recurso possivelmente não utilizados nas aulas. Contudo, se faz saber que o colégio possui 

laboratório de Ciências básico, o qual permite a realização de diversos experimentos e são 

mais restritos aos professores da área de Ensino de Ciências. Quanto aos jogos o colégio 

dispunha de poucos jogos. As alternativas "Animações Digitais", "Simuladores", "Revistas 

em Quadrinhos" e "Celular/Tablet" não foram selecionadas pelos alunos, todavia destaca-se 

que na época da pesquisa a Escola possuía laboratório de informática com computadores 

conectados à internet o que permitiria o uso desses materiais tecnológicos. Silva, Prates e 

Ribeiro (2016), ressaltam as dificuldades enfrentadas por muitos professores diante das novas 

tecnologias no que se refere ao aprendizado, domínio, associação do conteúdo pedagógico aos 

instrumentos tecnológicos, entre outros desafios. Acerca das revistas em quadrinhos, foram 

encontradas poucas na biblioteca e as mesmas eram de cunho educacional, como de 

campanhas de prevenção à dengue ou sobre o desperdício de água. E ainda, a questão da 

ausência práticas pedagógico com o celular em sala de aula, acredita-se que seja por parte do 

não interesse do professor ou como relacionado por questões domínio de metodologias 

tecnológicas, uma vez que, parte significativa dos alunos possuía aparelho celular. 

A pergunta 2 " Você acha que estes quatro materiais são legais para aprender os 

conteúdos das disciplinas que você estuda?" teve por objetivo saber se os alunos 

consideravam "legais" aqueles quatros materiais mais usados pelos seus professores, pergunta 

de número 1. Como resposta predominante obtivemos a opção "Sim" 84,2% (16 alunos), 

"Não" 5,3% (1 aluno) e "Talvez" 10,5% (2 alunos). Percebe assim que os materiais mais 

utilizados pelos professores durante as aulas possuem aceitação por parte dos alunos. 

Na pergunta 3 do questionário, " Dos quatro materiais que você marcou, qual você 

mais gosta?" abordava-se sobre a preferência discente quanto aos materiais utilizados pelos o 

seus professores, as respostas foram, "Data Show/Slides" 68,4% (13 alunos), "Vídeos" 15,8% 

(3 alunos), "Jogos" 10,5% (2 alunos) e "Experimentos" 5,3% (1 aluno). Analisando as 

respostas nota-se que os materiais "Data Show/Slides" e "Vídeos" estão entre os de maior 

preferência entre os alunos em contrapartida "Jogos" e "Experimentos", apesar de pouco 

utilizados conquistam de forma mais tímida a preferência dos alunos. O que vale ressaltar 
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quanto à diversificação de objetos educacionais permitem que sejam atendidas as 

necessidades e aspirações pedagógicas individuais dos alunos.  

Quando se questionou, "Agora, independente dos materiais que você marcou na 

questão 1, isto é, os quatro materiais que os seus professores mais usam durante as aulas, diga 

quais são os quatro materiais que você gostaria que fossem mais usados durante as aulas", 

pergunta 4, a respostas foram dadas conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Os quatro materiais que os alunos mais desejam que seus professores 

usem durante as aulas 

 

Materiais  Porcentagem de respostas (%) Número de Respostas 

Experimentos 18,4 14 

Simuladores 17,1 13 

Celular/Tablet 11,8 9 

Jogos 11,8 9 

Sites/Internet 9,2 7 

Animações Digitais 6,6 5 

Vídeos 6,6 5 

Data Show/Slides 5,3 4 

Branco (sem resposta) 3,9 3 

Revistas em Quadrinhos 3,9 3 

Livros/Revistas 2,6 2 

Áudios 1,3 1 

Outros (Computador) 1,3 1 

Total 100,0 76 

 

Fonte: Autor 

 

Nota-se que as quatro principais respostas são recursos tecnológicos e analógicos, 

poucos usados durante as aulas conforme apontados pelos alunos, Oliveira e Soares (2008), 

ressaltam a importância da diversificação de recursos pedagógicos para o Ensino de Química 

e como estes podem despertar maior interesse e melhor aprendizado entre os alunos. 

A pergunta de número 5 " Você gosta de ler Histórias em Quadrinhos, Gibi, Charges, 

Tirinhas ou Mangás (histórias em quadrinhos, estilo japonês)?" buscou saber se os alunos 

gostavam de ler Histórias em Quadrinhos, Gibi, Charges, Tirinhas ou Mangás (histórias em 

quadrinhos, estilo japonês), conforme respostas obtidas a maior parte dos alunos responderam 

que "Sim" ou "Um pouco", vide Gráfico 1.  
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Gráfico 1 -  Respostas no que se refere a apreciação dos alunos quanto a leitura 

de histórias em quadrinhos  

 

 

Fonte: Autor 

 

As respostam indicam uma aceitação significativa deste material por parte dos alunos 

o qual foi objeto de estudo de nosso trabalho, deste modo as respostas configuram-se 

satisfatórias quanto aos objetivos desta pesquisa, uma vez que o produto foi uma Histórias em 

Quadrinhos Eletrônica.  

Ao se questionar "Você costuma ler Histórias em Quadrinhos, Gibi, Charges, 

Tirinhas ou Mangás (histórias em quadrinhos, estilo japonês)?", pergunra 6, obteve-se as 

seguintes respostas contidas no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Respostas acerca da frequência com que os alunos costumam ler 

histórias em quadrinhos  

 

 

Fonte: Autor 

 

Paradoxamente ao interesse manifestado quanto a leitura de HQ's observamos a 

baixa frequência de leitura, tal fato pode estar relacionado a pouca quantidade e varidade de 

histórias emquadrinhos na biblioteca escolar ou mesmo, a questão de acesso de caráter 

econômico às revistas em quadrinhos comerciais. 

Quando questionado "Alguma vez um dos seus professores usaram Histórias em 

Quadrinhos, Gibi, Charges, Tirinhas ou Mangás para ensinar algum conteúdo?", pergunta 7, 

as respostas foram, "Sim"42, 1% (8 alunos) e "Não". 57,9% (11 alunos). Apesar da resposta 

"Sim" possuir um valor percentual ligeiramente abaixo da metade, pode-se considerar que 

parte significativa dos alunos vivenciaram a experiência educacional com o uso das HQ's em 

algum momento de sua vida escolar. Estudos tem apontado o potencial que as Histórias em 

quadrinhos possuem, uma vez que elas dispertam o interesse dos alunos, estimula a leitura, 

possuem uma linguagem mais próxima a cultura jovem, tende a ser de uso agradável e pode-

se utilizada em diversas disiplinas, (IWATA, RODRIGUES, 2018; VERGUEIRO, 2018). 

"Imagine uma História em Quadrinhos Eletrônica (digital) para ser lida no celular, 

tablet ou no computador e que ensinasse algum conteúdo escolar. Você acha que...", a qual 

poderíamos perceber o interesse do aluno pelo produto desenvolvido neste trabalho.  

A pergunta seguinte poderia apontar o interesse dos alunos pelo produto 

desenvolvido neste trabalho. A pergunta de número 8 foi, "Imagine uma História em 

Quadrinhos Eletrônica (digital) para ser lida no celular, tablet ou no computador e que 



58 

ensinasse algum conteúdo escolar. Você acha que..." e suas respostas obtidas foram, "Seria 

Legal", "Acho que seria bom" ou "Não Seria Legal", a respostas obtida com as suas 

respectivas porcentagens são expostas no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Respostas acerca da opinião dos alunos sobre o possível uso de uma 

HQ Eletrônica (e-HQ) para o Ensino de Química 

 

 

Fonte: Autor 

 

Diante destas respostas e especialmente desta última foi possível perceber o cenário 

em que se encontravam os alunos quanto aos materiais educacionais e percebemos o interesse 

por parte dos alunos quanto ao uso de uma e-HQ para o Ensino de Química.  

A seguir iremos tratar do Questionário de percepção de interesse do Professor 

(APÊNDICE B). Paralelamente aos questionários dos alunos foi elaborado o Questionário do 

professor, as perguntas eram semelhantes, contudo em sua maioria versavam sobre a prática 

pedagógica do professor no que tangia aqueles materiais educacionais visto no questionário 

de aluno. Foram feitas oito perguntas, sendo 3 semiabertas, 2 objetivas e 3 discursivas.  

A pergunta de número 1, "Marque quais são os quatro recursos que você mais usa em 

suas aulas além do quadro branco" objetivou verificar quais eram os quatros objetos que o 

professor mais utilizavam em suas aulas, com exceção do quadro branco. As respostas são a 

seguir expostas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Os quatros materiais mais utilizados em sala de aula pelos 

professores  

Materiais  Porcentagem de respostas (%)  Número de Respostas 

Livros/Revistas 16,7 6 

Textos 16,7 6 

Celular/Tablet 16,7 6 

Data Show/Slides 13,9 5 

Vídeos 13,9 5 

Jogos 8,3 3 

Sites/Internet 8,3 3 

Áudios 2,8 1 

Experimentos 2,8 1 

Animações Digitais 0,0 0 

Simuladores 0,0 0 

Revistas em Quadrinhos 0,0 0 

Outros 0,0 0 

Total 100,0 36 

 

Fonte: Autor 

 

Percebemos que a resposta "Celular/Tablet " divergem com as encontradas acerca da 

mesma pergunta aos alunos, contudo as demais se assemelham. Analisando a este fato 

podemos levantar a hipótese que as interpretações do que seria o uso pedagógico do 

celular/tablet em sala de aula são distintas para o aluno e para o professor.  

A pergunta de número 2 foi a seguinte: "Na sua opinião, estes quatro recursos 

auxiliam seus alunos para um aprendizado eficiente?" Como respostas obteve-se "Sim" 88,9% 

(8 professores), "Talvez" 11,1% (1 professor) e "Não" 0,0% (0 professor). Podemos ver desta 

maneira que, que as respostas obtidas, tanto de professores quanto de alunos foram similares e 

assim poderíamos inferir que os recursos em destaque podem ser eficientes quanto ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

Na pergunta 3, "Ainda sobre os quatro recursos. Na sua opinião, seus alunos gostam 

destes materiais?", versou sobre a opinião dos professores para verificar se os seus alunos 

"gostam" dos materiais que são usados durante as aulas. Observou-se para esta pergunta um 

percentual de 77,8% (7 professores) para "Sim", 11,1% (1 professor) para "Não" e 11,1% (1 

professor) para "Talvez". Mais uma vez as respostas coincidem com entre alunos e 

professores. 

A pergunta 4, " Dos quatro recursos que você marcou, qual você mais gosta de 

usar?", buscou verificar qual era o material educacional que cada professor preferia usar em 

suas aulas, as respostas estão presentes na Tabela 6. 
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Tabela 6 - O material educacional que cada professor preferia usar em suas 

aulas 

Materiais  Porcentagem de respostas (%)  Número de Respostas 

Livros/Revistas 22,2 2 

Jogos 22,2 2 

Sites/Internet 22,2 2 

Vídeos 11,1 1 

Textos 11,1 1 

Celular/Tablet 11,1 1 

Data Show/Slides 0,0 0 

Áudios 0,0 0 

Animações Digitais 0,0 0 

Simuladores 0,0 0 

Revistas em Quadrinhos 0,0 0 

Experimentos 0,0 0 

Total 100,0 9 

 

Fonte: Autor. 

 

Destaca-se dentre as respostas que o livro ainda está entre o material educacional de 

maior preferência pelos professores. Por outro lado observamos que recursos como jogos e 

Sites/Internet (mais modernos) também compõem o repertório material dos professores, o que 

se pode sinalizar uma variação de recursos educacionais que perpassam entre o analógico 

(tradicional) e digital (moderno).  

A pergunta de número 5 " Agora, independente dos recursos que você usa em sala de 

aula, quais são os quatro recursos que você gostaria utilizar?" teve objetivo saber quais são os 

materiais em que os professores possuem maior vontade de utilizar em suas aulas, as respostas 

estão na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Os quatros materiais que os professores possuem maior vontade de 

utilizar em suas aulas 

Materiais  Porcentagem de respostas (%)  Número de Respostas 

Sites/Internet  19,4 7 

Animações Digitais 16,7 6 

Branco (sem resposta) 11,1 4 

Jogos 8,3 3 

Simuladores 8,3 3 

Revistas em Quadrinhos 8,3 3 

Celular/Tablet 8,3 3 

Data Show/Slides 5,6 2 

Vídeos 5,6 2 

Áudios 5,6 2 

Experimentos 2,8 1 

Livros/Revistas 0,0 0 

Total 100,0 36 

 

Fonte: Autor. 

 

Em análise constata-se que uma parte significativa dos objetos educacionais 

sinalizados são simultaneamente os menos utilizados pelos professores e também os mais 

desejados pelos alunos. Assim, nos parece que tais recursos não estão sendo aplicado nas 

aulas do colégio em função da necessidade de cursos e treinamento e capacitação para 

docentes. 

A pergunta 6 foi: "Você já utilizou Histórias em Quadrinhos, Gibi, Charges, Tirinhas 

ou Mangás (histórias em quadrinhos, estilo japonês) em suas aulas?". Como repostas 

observou-se os seguinte dados, "Sim" 55,6% (5 professores) e "Não" 44,4% (4 professores). 

Diante das respostas percebe-se que mais da metade dos professores já tiveram contato as 

Histórias em Quadrinhos, Gibi, Charges, Tirinhas ou Mangás (histórias em quadrinhos, estilo 

japonês) em sua prática pedagógica. 

Em seguida realizou-se a questão 7: "Se você respondeu sim, na questão anterior, 

responda por favor, se você gostou ou não desta prática, do contrário, responda o(s) motivo(s) 

para o não uso de Histórias em Quadrinhos, Gibi, etc em suas aulas: ". Dos professores que 

responderam "Sim" se justificaram e apontaram que a ferramenta aumentou o interesse do 

alunado, auxiliou no aprendizado de língua nativa ou estrangeira, melhorou o vocabulário, 

fato em se encontra em consonância a Pombo (2016), Sousa e Oliveira (2016). Aos que 

responderam "Não", mencionaram a falta de material sendo 75,0% (3 professores) das 

respostas, os demais participantes não justificaram sua resposta, sendo 25,0% (1 professor).  
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E por fim, a pergunta de número 8 foi realizada: "Imagine uma História em 

Quadrinhos Eletrônica (digital) para ser lida no celular, tablet ou no computador e que 

ensinasse algum conteúdo escolar. Qual seria a sua opinião sobre um recurso dessa natureza 

numa perspectiva pedagógica?". As respostas desta questão foram conforme se esperava e 

podem ser vistas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Opinião dos professores quanto ao uso de uma História em 

Quadrinhos Eletrônica digital (e-HQ) em sala de aulas 

Materiais  Porcentagem de respostas (%) Número de Respostas 

Bom e Interessante 44,4 4 

Bom, com adequadao planejamento 22,2 2 

Adequado ao cotidiano dos alunos 22,2 2 

Avanço Educacional 11,1 1 

 

Fonte: Autor. 

 

As respostas apresentadas pelos professorem foram positivas quanto ao interesse do 

uso de uma e-HQ. Como visto em nossa pesquisa bibliográfica o uso de matérias 

educacionais como as HQ's (CAVALCANTE, 2015), jogos (MARTINS, 2016) entre outro 

produzem resultados satisfatórios desde que corretamente articulados pelo professor. 

Avaliamos neste momento o Processo de Percepção de interesse aluno e Professor, 

os quais subsidiaram nosso trabalho. Este processo permitiu compreender melhor o cenário 

educacional da turma em estudo o que levou a traçar caminhos metodológicos mais 

embasados na realidade do aluno, uma vez que nos apoiamos nos pressupostos teóricos de 

Vygotsky que valorizam a compreensão das relações, da história, da cultura e da sociedade do 

educando para a mediação docente com vistas a construção do conhecimento. 

 

4.3 ELABORAÇÃO DA e-HQ.  

 

A construção da História em Quadrinhos Eletrônica, aqui denominada e-HQ se deu 

com vistas a construção de um produto educacional voltado para o Ensino de Química que se 

apoiasse em imagens, tecnologia e na perspectiva da Abordagem  História-Cultural de 

Vygotsky. Inicialmente desejou-se em trabalhar com imagens e após reflexões e pesquisas 

percebeu-se que uma História em Quadrinhos Eletrônica atenderia a esta agenda. 
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Para isso, pensou-se na relação do cotidiano, cultura e linguagem presentes na teoria 

de Vygotsky, assim se deu a escolha da HQ por ser um instrumento de fácil leitura, seja por 

texto e interpretação apoiada nas imagens. Quanto ao roteiro, este se constituiu com 

personagens estudantes de escola pública, com características físicas diversas, inclusive uma 

personagem cadeirante. Ressaltam-se algumas características dos personagens não estão 

presentes na Unidade de Ensino, mas foram inseridas por entender que essas características 

fazem parte do cotidiano social. São apresentados a seguir os principais personagens da e-HQ 

e suas imagens, Figura 2. 

 

Sara - é uma moça vaidosa, cadeirante (Pessoa com Deficiência), Inteligente e Alegre; 

Maju - é uma moça moderna, estudiosa, esforçada, amiga de todos e sempre está 

disposta ajudar o seu próximo; 

Caio - é um rapaz estudioso e com a capacidade de unir as pessoas, contudo possui um 

temperamento forte; 

Miguel - é um rapaz feliz com a vida, esperto que não desperdiça uma boa chance de 

conseguir pontos sem muito esforço; 

Professor - é uma pessoa bondosa, exigente, ama lecionar e adora trabalhos escolares 

com outras disciplinas; 

 

 

 

Figura 2 -  Principais personagens da e-HQ 
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A coleção recebeu o nome de Turma da Interação, fazendo referência a teoria de 

Vygotsky e a história elaborada foi intitulada de "Um Trabalho de Química". Nesta história os 

alunos precisam fazer um trabalho de Química com substâncias orgânicas do cotidiano e 

estabelecê-las com a Biologia e ao final compartilhar os resultados junto aos pares, é neste 

cenário que se discorre a história. Para a construção gráfica desta história tomou-se por base o 

roteiro previamente elaborado e seguida foram realizadas as ilustrações, quadrinizarão e 

inserção das falas, este procedimento foram realizados no software CorelDraw 5X e depois 

exportado para o formato de saída foi na extensão PDF (Portable Document Format). Salienta 

que as ilustrações da e-HQ foram produzidas pelo presente pesquisador, o qual realizou 

algumas aulas particulares para aprender e dominar a ferramenta CorelDRAW. 

 

 

4.4 PERCEPÇÃO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS 

 

Antecedendo a aplicação da e-HQ realizamos uma percepção de conhecimentos 

prévios sobre Substâncias Orgânicas do Cotidiano, para isso construíu e aplicou-se um 

Questionário de Percepção de Conhecimentos Prévios, APÊNDICE F com questões 

semiabertas com cerca de seis questões. Estas questões apresentaram comandos e textos mais 

simples e coloquiais. O questionário teve como vistas perceber quais eram os conhecimentos 

já formados nos alunos relacionados ao conteúdo de Química Orgânica e cotidiano como 

objetivo de adequar a abordagem pedagógica desenvolvida nesta pesquisa. Ressaltamos aqui 

as palavras de Vygostky no que se refere ao desenvolvimento dos conceitos em crianças: 

 

 

A experiência prática mostra também que é impossível e estéril ensinar os conceitos 

de uma forma direta. Um professor que tenta conseguir isto habitualmente mais não  

consegue da criança do que um verbalismo oco, um psitacismo que simula um 

conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que na realidade só encobre um 

vácuo (VYGOTSKY, 2001, p. 194). 

 

 

A aplicação deste questionário foi realizada pelo professor de Química e ocorreu no 

dia 15 de maio de 2018 nos 25 minutos iniciais da aula de Química, a qual possui 100 

minutos de duração, informa-se também que nesta data havia 18 dos 19 alunos. A seguir 

apresentaremos as questões do referido questionário e suas respostas. 



65 

O Questionário de Percepção de Conhecimentos Prévios possuía quatro questões e 

abertas destas, das quais discutiremos os seus resultados. A fim de padronizar as respostas, 

estas foram qualificadas em Satisfatórias, Medianas e Insuficientes, deste modo após analisar 

as respostas dos alunos elas foram assim classificadas. 

A pergunta de número 1 era: "Quando falamos em 'Química Orgânica', o que você 

acha que isso significa?". As respostas são apresentadas no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Respostas acerca da opinião dos alunos sobre o significado do termo 

"Química Orgânica" 

 

Fonte : Autor 

 

Em nenhum dos questionários avaliados houve um respostas satisfatória quanto ao 

significado do termo "Química Orgânica", salienta-se que em outros momentos do Ensino 

Médio foi mencionado o seu significado. Tal fato pode ser afirmado, uma vez que, o presente 

pesquisador lecionou a disciplina de Química a esta turma em todos os anos do Ensino Médio. 

Quando se perguntou, questão 2: "Alguns produtos do dia-a-dia como plásticos e 

detergentes são classificados como biodegradáveis, sobre este assunto você saberia dizer o 

que é biodegradável?". Obteve-se os seguintes dados "Sim" 83,3% (15 alunos), "Não" 5,6% 

(1 aluno) e "Em Branco", ou seja não responderam, 11,1% (2 alunos). Para a segunda parte da 

questão são apresentados os seguintes dados no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Qualificação das respostas discursivas dos alunos acerca do 

significado do termos biodegradável 

 

 

Fonte: Autor 

 

Apesar de sinalizarem que conheciam o significado do termo biodegradável, somente 

5 alunos souberam apresentar uma resposta que atendessem as expectativas quanto a resposta 

da referida pergunta, da mesma forma Rezende et al. (2016), ao se trabalhar o conteúdo 

polímero com viés da biodegradação observou o mesmo fenômeno descrito. Percebeu-se que 

os alunos não conseguiam sintetizar suas ideia quanto ao que era um produto biodegradável, 

mas podia-se ver elementos dos seus saberes desarticulados nas respostas. 

Para a pergunta 3: "Os remédios são produtos químicos? Como você acha que eles 

funcionam? Você acha que os remédios poderiam trazer algum prejuízo a nossa saúde? 

Comente a sua resposta". Foi obtidas 100% de respostas para as duas questões, se os remédio 

são produtos químicos e se eles podem produzir algum prejuízo à saúde". Já a questão acerca 

da atuação do medicamento no organismo foram dadas as seguintes respostas observadas no 

Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Respostas dos alunos quanto ao mecanismo de atuação dos 

medicamentos no organismo  

 

 

Fonte: Autor 

 

Ressaltamos que apenas 5 alunos (27,8%) não apresentaram as respostas esperadas, o 

que requer atenção para os perigos da automedicação, Silva e Botelho (2014), se utilizada de 

vários recursos como tecnológicos e charges para se abordar sobre os perigos e cuidados que 

se devem ser tomados acerca dos medicamento. 

Na última questão, número 4, foi realizada as seguintes perguntas: " Na sua opinião a 

Química e a Biologia se relacionam? Comente a sua resposta." Para esta questão obteve-se 

100% de respostas, contudo 11,1% (2 alunos) não responderam e os outros 84,2% (16 alunos) 

souberam elaborar um comentário satisfatório. Sobre esta relação entre as disciplinas 

escolares, Souza (2018), ressalta a importância para o aluno do Ensino Médio correlacionar os 

conhecimentos de Química e Biologia, uma vez, que são vários os fenômenos, por exemplo, 

em nosso corpo que envolvem reações bioquímicas. 

Após a avaliação deste questionário constatou-se que os alunos, de forma geral, 

possuíam algum conhecimento sobre Química Orgânica, mesmo que indireto e que estes 

seriam importantes saberes para a metodologia desta pesquisa. 
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4.5 METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA e-HQ 

 

A Metodologia de Aplicação da e-HQ foi dividida em três Momentos, já descritos na 

metodologia: 

 

Momento1: Aplicação das aulas de Química propriamente dita com conteúdos de 

Química Orgânica pertinentes ao Currículo Escolar. 

Momento 2: Apresentação, leitura e discussão da e-HQ. 

Momento 3: Avaliação da aprendizagem mediada pelo uso da e-HQ. 

 

A seguir são descritos os resultados de cada momento. 

 

Momento 1: Aplicação das aulas de Química propriamente dita com conteúdos de 

Química Orgânica pertinentes ao Currículo Escolar. 

As aulas de Química Orgânicas foram dadas de forma expositiva e se utilizando 

recursos pedagógicos como livro, quadro branco e slides, a seguir descritas.  

Nesta etapa foram realizadas as aulas de Química propriamente ditas, com exposição 

de conteúdo apoiada com quadro branco e livro-texto de Química, cada aula continha 100 

minutos de duração e ocorriam uma vez por semana, sempre as quartas-feiras. Para este 

Momento 1 foram realizadas três aulas de Química Orgânica pertinentes ao Currículo Escolar.  

Na primeira aula do dia 15/08/2018 foram abordados os conceitos iniciais de 

Química Orgânica como, Postulado de Kekulé, formação de cadeias carbônicas e suas 

classificações e exercícios. Nesta aula foram apresentados os pontos mais relevantes dos 

conteúdos, ou seja uma apresentação geral, mas que pudessem suportar a compreensão dos 

temas seguintes, Função Orgânica Hidrocarbonetos. Estavam presentes nesta data 19 alunos, 

ou seja, a turma toda, nos primeiros 30 minutos foram para exposição dos conteúdos, 

seguidos de exercícios do quadro e livro com duração de 40 minutos e os restantes 30 minutos 

destinaram-se para correção e esclarecimento de dúvidas. Os alunos de forma geral se 

apresentaram interessados pelos conteúdos, estavam participativos e obtiveram facilidade 

compreensão, contudo houve algumas dúvidas pontuais, mas que foram sanadas pelo 

professor sem maiores dificuldades. 

A aula seguinte no dia 22/08/2018 foi abordado o conteúdo de Hidrocarbonetos, sua 

estrutura, aplicações e classificações, de forma a apresentar os tópicos mais relevantes dos 

conteúdos, ou seja uma exposição genérica, mas que pudessem suportar a compreensão dos 
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temas seguintes, Funções Orgânicas Oxigenadas. Estavam presentes nesta data 18 alunos e 

aula transcorreu da seguinte forma: nos primeiros 35 minutos foram para exposição dos 

conteúdos e debates sobre o tema, seguidos de exercícios do quadro e livro com duração de 40 

minutos e os restantes 25 minutos destinaram-se para correção e esclarecimento de dúvidas.  

E na última aula que ocorreu no dia 29/08/2019 foram apresentadas as Funções 

Orgânicas Oxigenadas e Nitrogenadas, suas estruturas e aplicações gerais. Esta aula foi 

apoiada por meio de slides e projetor de imagens e ao final foram aplicados exercícios. 

Estavam presentes nesta data 19 alunos, os primeiros 30 minutos foram para exposição dos 

conteúdos, seguidos de exercícios do livro com duração de 40 minutos e os 30 minutos 

restantes destinaram-se para correção e esclarecimento de dúvidas. Genericamente os alunos 

se estavam atentos a aulas, estavam participativos e apresentaram pequenas de dúvidas com a 

identificação dos grupos funcionais oxigenados, todavia o esforço do professor, o qual 

reforçou o conteúdo foi o suficiente para elucidar as dúvidas dos alunos. 

Ressalta-se que os conteúdos de Química abordados nas referidas aulas e os seus 

tempos disponíveis ao professor são muito estreitos para lecioná-los e por esses motivos após 

as atividades com a e-HQ esses conteúdos foram retomados e devidamente aprofundados. 

Deste modo o Currículo Básico de Química (SEEDUC, 2012) poderia ser repensado no que 

se refere ao conteúdo, pois os mesmos são rasos quando se pensado em uma formação 

científica escolar sólida e para o exercício da cidadania.  

 

Momento 2: Apresentação, leitura e discussão da e-HQ; 

No momento 2 ocorreu a aplicação da e-HQ a qual foi pautada pela metodologia 

elaborada, sendo esta etapa de importante relevância para esta pesquisa, uma vez que pode ser 

verificada a eficiência e eficácia do produto com alunos.  

A apresentação, leitura e discussão da e-HQ foi realizada no dia 05/09/2018 no 

laboratório de informática da Unidade Escolar e estavam presentes os 19 alunos da turma. 

Para a sua realização foram disponibilizadas três formas de acesso a e-HQ. A primeira foi por 

meio dos computadores do laboratório de informática da Unidade Escolar da pesquisa que 

estavam com o arquivo contendo a e-HQ, previamente salva. A segunda forma foi realizada 

pela transferência do arquivo via celular, smartphone ou tablet utilizando-se o sistema de 

bluetooth e a ainda a terceira via link de download da e-HQ o qual foi disponibilizado na Rede 

Social Issuu, através do endereço  eletrônico https://issuu.com/valfridomcjr/docs/e-hq_-

_um_trabalho_de_qu_mica, no formato de PDF.  
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Inicialmente os alunos foram acomodados no laboratório de informática, receberam 

as instruções sobre o acesso à e-HQ, receberam a senha de rede de wi-fi e acessaram a e-HQ 

conforme livre escolha e disponibilidade de computadores. Todos estes processos 

depreenderam 25 minutos de aula. A seguir foi realizada a leitura da e-HQ e para esta 

atividade foram utilizados 40 minutos de aula. Durante a leitura os alunos sentaram-se em 

dupla ou em trio e puderam ao longo do período discutir com seus pares sobre as suas 

opiniões e impressões que tiveram a partir das características que a e-HQ mais lhe chamassem 

a atenção, especialmente os conteúdos químicos. Caso não realizassem estas trocas ao longo 

da leitura poderiam fazer ao final da leitura. Deste modo, ressalta-se que essa discussão foi 

pertinente a atividade proposta aos alunos e se apoiou na Abordagem Histórico-Cultural 

Vygotsky, a qual valoriza o debate e as trocas entre os sujeitos que culturalmente se 

relacionam.  

Durante este processo de leitura foram realizadas observações que permitiram 

perceber nos alunos uma postura positiva diante da atividade. Eles apresentaram 

comportamentos que puderam ser entendidos que estavam interessados, motivados, 

engajados, surpreendidos, alegres e dialogando sobre a história da e-HQ. 

Em seguida, foram debatidos em classe junto ao professor os aspectos que mais 

chamaram atenção dos alunos e para este instante foram utilizados 15 minutos. Neste debate 

os alunos trouxeram destacadamente em suas falas que não haviam percebido e nem sabiam 

que as substâncias orgânicas faziam parte do seu cotidiano. Outra fala marcante dos alunos foi 

entender que os mesmo já possuíam capacidade intelectual e escolar em obter informações 

sobre substâncias químicas do seu cotidiano, porém não apresentavam esta atitude. Reforça-se 

que a formação escolar deve permitir que os alunos aprendam a aprender e continuem a 

aprendendo ao longo de sua vida (UNESCO 2010, p. 15). 

E por fim, durante os 20 minutos restantes de aula foram realizadas instruções 

básicas de construção de Roteiros de HQ’s e de HQ’s e posteriormente foi solicitado aos 

alunos que criassem Roteiros de HQ’s ou uma HQ’s versando sobre Química Orgânica do 

cotidiano. Essa atividade caracterizou-se como instrumento avaliativo bimestral que pôde ser 

realizada em dupla ou trio. O tempo disponibilizado para entrega das atividades foram de duas 

semanas sendo a primeira semana para a entrega do projeto de trabalho e na segunda para 

entrega do trabalho final. 

Nesta etapa observou-se que os alunos interagiram significativamente entre si e seus 

pares e com a e-HQ, foi possível constatar a motivação, a alegria, as expressões de surpresa 

com as informações recebidas na história e a rápida adaptação com o novo objeto de estudo. 
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Salienta-se aqui o quanto a e-HQ foi planejada para estabelecer uma conexão cultural, 

tecnológica e linguística com os alunos, e isso pôde ser visto durante a sua aplicação. 

 

Momento 3: Avaliação da aprendizagem mediada pelo uso da e-HQ; 

 

Após as orientações sobre a confecção de um Roteiro de HQ ou uma HQ percebeu-se 

a necessidade de se produzir um Manual para Produção de Roteiros de HQ's e HQ's 

direcionado para os alunos, APÊNDCE I. Desta forma na aula seguinte foi entregue aos 

alunos este Manual, ou seja, no dia 12/09/2018 com a presença de todos os alunos.  

Os primeiros 30 minutos foram destinados a apresentação e detalhamento do Manual 

para Produção de Roteiros de HQ's e HQ's. Terminada a apresentação, os alunos reuniram se 

em duplas ou trios e iniciaram a produção dos roteiros e das HQ's, o que levou 40 minutos, 

sugeriu-se que os alunos utilizassem materiais de apoio como o caderno, o livro de Química e 

a pesquisa na internet (realizada em local de livre escolha após a aula). A medida que os 

alunos foram criando as suas histórias o professor acompanhava, questionava, instigava e 

quando necessário proferias opiniões de modo a manter o objetivo da atividade. Os 30 

minutos restantes foram destinados a uma avaliação prévia e orientação suplementar de cada 

dupla ou trio formados.  

Chegado o dia da entrega dos trabalhos, 19/09/2018, realizou-se a seguinte atividade, 

as duplas e os trios trocaram entre si seus roteiros e histórias em quadrinhos para lerem e 

posteriormente debateram entre cada dupla ou trio, o que demandou 40 minutos. Após a 

leitura e debate o professor solicitou que os alunos escolhessem alguns roteiros ou HQ's que 

mais lhes chamaram a atenção para que fizessem comentários com toda a classe. Assim foi 

realizada uma discussão de 30 minutos para se perceber a opinião dos alunos mediante a 

experiência proporcionada pela atividade em questão. As trocas neste debate foram positivas, 

os alunos conseguiram em todos os casos relacionar a Química Orgânica ao cotidiano e em 

alguns casos também relacionar a história com a Biologia. E por fim, constatou-se que em 

todas as histórias era percebido um cenário que retratava os aspectos históricos e culturais já 

conhecidos da localidade em que se encontra a escola. 

Terminada as leituras e o debate foi realizada nos 30 minutos restantes a Etapa F desta 

pesquisa, a Percepção e Avaliação dos alunos quanto aos aspectos da Motivação e 

Aprendizagem mediante ao uso da e-HQ. Deste modo foi solicitado aos alunos participantes 

que preenchessem voluntariamente o questionário de Percepção e Avaliação dos alunos 

quanto aos aspectos da Motivação e Aprendizagem mediante ao uso da e-HQ com vistas de se 
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conhecer as opiniões e percepções diante da atividade com a e-HQ. A adesão dos alunos foi 

total e sem dificuldades responderam o questionário apresentado disposição em fazer. As 

resultados teste questionário serão posteriormente apresentados. 

Por fim, aplicou-se aos alunos no dia 28/09/2018, conforme calendário estabelecido 

pela Unidade Escolar o simulado de avaliação bimestral. Este simulado continha questões 

sobre o conteúdo bimestral e algumas questões que versavam sobre os temas presentes na e-

HQ. 

Como resultado da elaboração discente dos roteiros de HQ's ou das HQ's foram 

produzidos três roteiros, com os seguintes temas: proteínas, detergentes e bebidas alcoólicas. 

Já as histórias em quadrinhos foram produzidas 4 histórias com os seguintes temas: ácido 

fórmico, bebidas alcóolicas e combustíveis. 

A elaboração dos roteiros das HQ's permitiram verificar o processo de aprendizagem 

dos alunos, as histórias produzidas por eles estavam imersas em situações cotidianas em que a 

Química Orgânica se encontra e por hora algumas histórias possuíam ainda uma relação com 

a Biologia. A seguir são expostas as Figuras 3, 4, 5 e 6 com cenas e roteiro das histórias 

produzidas pelo os alunos.  
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Figura 3 - História sobre ácido fórmico 
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Figura 4 - História sobre alcoóis e seu perigos  
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Figura 5 - História sobre combustíveis  
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Figura 6 - Roteiro com História sobre proteínas  
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Em linhas gerais constatou-se o aprendizado dos alunos através das discussões da e-

HQ junto ao professor, na confecção dos roteiros, nas orientações, no simulado e 

especialmente nas Histórias em Quadrinhos produzidas pelos alunos.  

Abrimos um parêntese aqui para o fato de algumas histórias em quadrinhos ou 

roteiros abordarem a questão de bebidas alcoólicas o que leva a supor as bebidas alcoólicas 

componham de alguma forma o cotidiano deste alunos. Aproveitando-se da questão foi 

brevemente discutido com os alunos durante o momento 3 acerca dos perigos envolvidos com 

as bebidas alcoólicas 

Ainda como forma de avaliação foi realizado um simulado em atendimento ao 

calendário escolar, o que configurou o último momento de avaliação dos alunos. O simulado 

foi realizado posteriormente as atividades envolvendo a e-HQ e obteve resultados de notas e 

acertos satisfatórios entre os alunos. 

Por fim, esta etapa é avaliada de forma satisfatória uma vez que se constatou o 

aprendizado nos alunos, por meio da análise de suas histórias, falas, contribuições nas 

discutições, gestos, emoção, empenho, motivação durante as atividades desenvolvidas e nas 

interações com seus pares. Finalizamos com assim com Dellagnelo, Silva e Rocha (2015),: 

 

 

o processo de aprendizagem tem sua origem na interação humana, sendo este um 

aspecto nodal na teoria vygotskiana. É, portanto, no plano da sociogênese – em que 

pese a filiação ontogenética do ser humano – que emanam os sentidos; ou seja, é nas 

relações entre sujeitos que se dá a apropriação do conhecimento. 

 

 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM SOBRE O USO DO 

PRODUTO (e-HQ) PROFESSOR E ALUNO 

 

Para esta etapa foram produzidos dois questionários, Questionário Avaliativo da 

Motivação e Aprendizagem sobre o uso do Produto (e-HQ) de aluno (APÊNDICE G) que 

ocorreu no dia 19/09/2018 com a presença de 18 alunos, conforme já mencionado 

anteriormente. E o Questionário Avaliativo de Produto (e-HQ) para professor (APÊNDICE 

H) foi aplicado de forma online por envio de e-mail e ocorreu ao longo do mês de setembro. 
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Sobre os dados coletados iniciaremos abordando com o Questionário Avaliativo da 

Motivação e Aprendizagem sobre o uso do Produto (e-HQ) de aluno. O questionário possuía 

6 questões 3 objetivas e duas abertas. 

Na primeira pergunta objetivou saber se: "Você acha que a e-HQ de Química lhe 

ajudou aprender sobre substâncias orgânicas e cotidiano?" Como respostas foram encontras 

"sim" 83,3% (15 alunos) e "não" 16,7% (3 alunos). Tal resultado é satisfatório e consolida os 

objetivos deste trabalho, além de ratificar o processo metodológico adotado. 

A pergunta 2 era uma pergunta aberta e buscou saber o que mais chamou a atenção 

dos alunos na e-HQ. Após a análise das respostas destaca-se que os alunos relataram o 

desconhecimento e/ou fato de nunca se atentaram aos vários produtos e materiais do cotidiano 

que apresentam substâncias da Química Orgânica. Outro fato que os alunos salientaram foi de 

não buscarem ampliar as informações que eles já detinham sobre Química Orgânica mesmo 

possuindo a oportunidade e o acesso à informação.  

A questão 3 buscou saber:" Os desenhos, cenários, cores e número de páginas da e-

HQ ajudaram você a ter uma boa compreensão da história? E o texto?". De forma geral os 

alunos responderam que sim e que tais elementos "não deixavam a história cansativa". Na 

quarta questão objetivou-se saber qualitativamente o quanto o alunos gostaram dos desenhos, 

cenários, cores e número de páginas contidos na e-HQ. Para cada item havia cinco 

alternativas, "Muito bom", "Bom", "Regular", "Ruim" e "Péssimo". Quanto aos desenhos 

foram atribuídas as seguintes porcentagens, "Muito bom" 66,7% (12 aluno), "Bom" 27,8% (5 

alunos) e "Regular" 5,6% (1 aluno), "Ruim" e "Péssimo" ambos 0,0% . 

Quanto aos cenários foram atribuídas as seguintes porcentagens, "Muito bom" 44,4% 

(8 aluno), "Bom" 50,0% (9 alunos) e "Regular" 5,6% (1 aluno), "Ruim" e "Péssimo" ambos 

0,0%. Para o texto foram atribuídas as seguintes porcentagens, "Muito bom" 66,7% (12 

aluno), "Bom" 33,3% (6 alunos), "Regular", "Ruim" e "Péssimo" ambos 0,0%. E para o 

número de páginas foram atribuídas as seguintes porcentagens, "Muito bom" 38,9% (7 aluno), 

"Bom" 44,4% (8 alunos) e "Regular" 16,7% (3 aluno), "Ruim" e "Péssimo" ambos 0,0% . 

Por fim, a sexta pergunta foi realizada da seguinte forma: "Com base na questão 

anterior comente o que levou você a essa resposta?". As respostas dos alunos apresentaram 

justificativas e em todos os casos, de uma forma geral, pode-se perceber que eles se sentiram 

motivados, acharam divertido aprender Química de uma forma diferente e despertaram o 

interesse pela disciplina. 
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Em síntese a e-HQ é um instrumento motivador, dinâmico, moderno, de agrado dos 

jovens , que tem o potencial de promover o aprendizado e transformar a visão da Química 

Escolar em uma disciplina cotidiana na vida dos educandos.  

No que se refere à avaliação da motivação e aprendizagem a e-HQ recebeu uma boa 

aceitação por parte dos alunos e avaliação positiva. Ressaltamos que o cotidiano docente 

ainda possui uma dinâmica marcada por instâncias que paralelamente implicam no trabalho 

do professor e por muita vezes o levando-o a produzir aulas mecanizadas. Contudo Garcia, 

Pereira e Fialho (2017) apontam que as aulas de Química devem ser mais diversificas e se 

distanciarem dos paradigmas convencionais de metodologias arcaicas e tradicionais, uma vez 

que o atual público escolar não cabe mais neste modelo de Ensino e possuem necessidades e 

exigências da atual sociedade.  

O Questionário Avaliativo de Produto (e-HQ) para professor (APÊNDICE H) foi 

aplicado de forma online e enviado por e-mail aos professores voluntários. No e-mail possuía 

as instruções, as perguntas e o link de acesso ao questionário, o qual, estava disponibilizado 

na plataforma da Google, utilizou-se a ferramenta Formulário Google docs. Ainda sobre o 

questionário, ressalta-se que as perguntas eram semelhantes quando se comparado ao 

questionário dos alunos, contudo aos professores cabiam questões de cunho pedagógico. 

Assim, 7 professores responderam o questionário, os quais lecionavam as seguintes 

disciplinas, Língua portuguesa, Educação Física, Ciências, Geografia, Filosofia e Sociologia. 

Desses professores entrevistados, 57,1% (4 professores) lecionam no Ensino Fundamental e 

Médio, 14,3% (1 professore) somente no Ensino Médio e 28,6% (2 professores) apenas no 

Ensino Fundamental.  

A seguir são apresentadas as questões contidas no Questionário Avaliativo de 

Produto (e-HQ) para professor. 

Na pergunta 1, "Você acha que a e-HQ de Química lhe ajudou aprender sobre 

substâncias orgânicas e cotidiano?", foi observado 100% de respostas para "Sim". O mesmo 

percentual de respostas foi constatado para a segunda pergunta, "Você acha que a e-HQ seria 

útil em sua disciplina? Por que?", obteve-se 100% de respostas para "Sim". Ao se verificar as 

justificativas dadas pelos professores para a questão anterior, ou seja, o porquê a e-HQ seria 

útil em sua disciplina, constatou-se respostas que caracterizavam a e-HQ como uma 

ferramenta comunicativa, atrativa e divertida para os alunos. Abaixo apresenta-se as respostas 

e justificativas obtidas: 

 

"Sim, a Química está em todo lugar." (Professor 1). 
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"Sim. De uma forma descontraída a e-HQ demonstrou várias substâncias da 

química orgânica ligadas ao nosso cotidiano. Isso esclarece para os alunos que o estudo de 

Ciências está em toda parte e pode ser muito divertido aprender." (Professor 2). 

 

"Sim. Seria mais atrativa." (Professor 3). 

 

"Sim. Por se tratar de uma forma de comunicação atrativa para os alunos." 

(Professor 4). 

 

"Por que é uma forma alternativa de ensinar/aprender." (Professor 5). 

 

"Sim, pois assim como a Química está presente em nosso cotidiano, a Geografia 

também se faz presente." (Professor 6). 

 

"Sim. Um eHQ pode ser um instrumento motivacional, então, um recurso docente em 

uma turma." (Professor 7). 

 

Quando se perguntou na questão 3, "Sobre a e-HQ, o que lhe chamou a atenção?". Os 

professores responderam destacando pontos como: informações importantes em um tempo 

sucinto, roteiro, boa desenvoltura dos diálogos, forma simples de abordar os assuntos, 

qualidade gráfica e a estruturação dos quadros. A seguir são expressas as respostas dos 

professores participantes:  

 

"A forma simples de abordar os assuntos." (Professor 1). 

 

"A qualidade gráfica e a estruturação dos quadros. Muito bom." (Professor 2). 

 

"Os alunos descobrirem conteúdos da disciplina na prática do dia a dia." (Professor 

3). 

"A forma simples de se tratar um assunto complexo que geralmente "assustam" os 

alunos." (Professor 4). 

 

"O enredo." (Professor 5). 



81 

 

"A ilustração, a linguagem utilizada e os exemplos de substancias orgânicas que são 

encontradas no nosso dia a dia." (Professor 6). 

 

"Um tempo breve com informações importantes, além de uma boa desenvoltura dos 

diálogos." (Professor 7). 

 

Na questão 4 foi perguntado, "Os desenhos, cenários, cores e número de páginas da 

e-HQ ajudaram você a ter uma boa compreensão da história?". Unanimemente os professores 

responderam que sim e discorreram comentários quanto à clareza destes pontos destacados. 

A quinta questão solicitou aos professores participantes que avaliassem quatro itens 

da e-HQ, os quais eram: Desenhos, Cenários, Texto e Número de páginas. Aos itens em 

questão poderiam ser dadas as qualificações "Muito bom", "Bom", "Regular", "Ruim" e 

"Péssimo". Os dados desta questão revelam uma qualificação positiva em todos os item 

avaliados, a seguir os dados são apresentados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Avaliação dos Desenhos, Cenários, Texto e Número de páginas da   

e-HQ realizada pelos professores 

 

 

 

A questão de número seis perguntou se os professores gostaram da e-HQ e 100% 

responderam "Sim". Ressalta-se que a e-HQ conseguiu agradar professores e alunos, a este 

fato, pode-se sinalizar uma possível versatilidade deste produto, o qual poderia ser testado em 
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outros espaços de educativos de Ensino Informal e Não Formal como sugerem Cascais e 

Terán (2014, p. 8).  

Por fim, a questão 7 perguntou, "Com base na questão anterior comente o que levou 

você a essa resposta?", os comentários são a seguir apresentados:  

 

" A forma simples de se tratar um assunto complexo que geralmente 'assustam' os 

alunos." (Professor 1) 

 

"Gostei bastante dessa e-HQ. Uma boa forma de aproximar os estudantes a certos 

conteúdos que em uma primeira impressão soam complexos demais, por exemplo o nome de 

algumas substâncias da química orgânica." (Professor 2) 

 

"A história bem elaborada em conjunto com uma linguagem atual e de fácil 

compreensão somados a personagens que encontramos diariamente tornaram a e-HQ ótima 

e que desperta o interesse do leitor." (Professor 3) 

 

"Acredito que o grande desafio é aproximar nossos alunos do mundo chamado hoje. 

Para muitos deles, o aprendizado é teórico, e o texto de alguma maneira, inverteu o 

processo;" (Professor 4) 

 

"Desenvolve bem a Eficiência, a Eficácia e a Efetividade do assunto abordado e, 

também, do instrumento utilizado como recurso didático. " (Professor 5) 

 

"Ser bem resumido e direto o assunto abordado." (Professor 6) 

 

"Um aprendizado atrativo. " (Professor 7) 

 

Ao analisar os comentários dos professores e dos alunos deduz-se que a e-HQ 

apresentou-se adequada e eficaz ao público a qual se destinou, resultado semelhantemente ao 

do trabalho de Figueiredo (2017), que utilizou uma HQ analógica (impressa) sobre 

substâncias orgânicas do cotidiano. Ainda se tratando da percepção obtida pela análise da 

aviação e motivação da e-HQ entende-se que ela aponta possíveis potencialidades a outros 

públicos e da mesma forma em outros meios de Ensino.  
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Ao final desta discussão e apresentação dos dados da pesquisa entende-se que há 

uma necessidade do Ensino de Química continuar buscando novas maneiras de se abordar o 

conhecimento e também aproximá-lo da realidade do cotidiano do aluno, como visto neste 

trabalho.  

Não obstante, propõem-se que estas ideias não fiquem restritas ao alunado, mas 

estendam ao cidadão que não encontra-se mais na escola e precisa continuar aprendendo, 

como preconiza a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO 2010, p. 15). Por isso, deve-se romper as barreiras dos muros escolares, dos 

centros acadêmicos, dos grupos de pesquisa e internalizá-los esses saberes tão pertinentes na 

vida cotidiana e tão distante dos pensamentos das pessoas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abarcados pela Abordagem Histórico-Cultural de Lev Semionovich Vygotsky, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino de Química e das Tecnologias da Informação e 

Comunicação elaborou-se uma História em Quadrinhos Eletrônica, a e-HQ, que abordou 

sobre substâncias orgânicas do cotidiano e as suas relações com a Biologia. Este instrumento 

foi aplicado a alunos do Ensino Médio e a partir dos resultados desta metodologia iniciamos a 

conclusão deste trabalho. 

A primeira etapa desta pesquisa foi o levantamento bibliográfico, o qual permitiu 

perceber o que foi publicado sobre Histórias em Quadrinhos e seus gêneros correlatos para o 

Ensino de Química entre os anos de 2000 a 2019. O levantamento em questão junto a 

Percepção de Interesse do Aluno e Professor suportaram a elaboração do produto desta 

pesquisa, definiram o conteúdo de Química abordado, o referencial teórico e o cenário em que 

transcorre a história da e-HQ. Em relação à Percepção de Interesse do Aluno e Professor 

acrescenta-se que a mesma também auxiliou a compreender o espaço escolar e conhecer os 

anseios dos atores escolares.  

Todo este aporte mais a Abordagem Histórico-Cultural de Lev Semionovich 

Vygotsky, os PCN's do Ensino de Química e as TIC conduziram a criação da e-HQ sobre 

substâncias orgânicas do cotidiano para ser aplicada e lida em aparelhos eletrônicos como 

celulares, tablets e computadores. A e-HQ em questão abordou conteúdos de Química 

Orgânica e a além deste, perpassou por temas da Biologia imergida em um cenário Histórico-

Cultural da comunidade escolar pesquisada, ou seja, a luz da perspectiva de Vygotsky. Desta 

forma pode-se dizer que a e-HQ atingiu os objetivos de construção e alcançou novas 

possibilidades e campos em relação ao conteúdo abordado. 

Ressaltamos que a e-HQ permite abordar outros temas além dos já descritos, como 

Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Ciências e Tecnologia, Metodologia de Pesquisa, 

Medicamentos, o Idioma Nacional, Inclusão e Diversidade Cultural. A esses temas espera-se 

abordá-los em uma outra oportunidade, não apenas no Ensino de Química, mas em outras 

disciplinas.  

A aplicação da e-HQ foi pautada pela metodologia elaborada e apoiada pela 

Percepção de Conhecimentos Prévios dos Alunos. A esta etapa destaca-se pela sua relevância 

dentro desta pesquisa. Durante o seu acontecimento percebeu-se através das observações 

realizadas uma postura positiva nos alunos. Eles apresentaram comportamentos que puderam 

ser entendidos que os alunos estavam interessados, motivados, engajados, surpreendidos, 
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alegres e dialogando sobre a história contida na e-HQ. A estes fatos podemos ter o 

entendimento de que a e-HQ provocou o comportamento esperado nos alunos, sendo eles a 

motivação e o interesse, mas também manifestou outros comportamentos anteriormente 

citados que aqui consideramos de grande importância e valia para este trabalho. 

Junto à aplicação da e-HQ foi avaliado a aprendizagem dos alunos pelos debates 

realizados, pelo simulado bimestral e especialmente pelas HQ's e Roteiros de HQ' produzidos 

pelos alunos. Nestas Histórias e Roteiro percebemos que os alunos conseguiram relacionar o 

conteúdo propriamente dito com o seu cotidiano, alcançar eixos temáticos de cunho social, 

como por exemplo, as bebidas alcoólicas e perpassar pela biologia como a HQ da alergia a 

picadas de formigas. Diante disso entende-se que o conjunto de atividades proporcionou um 

aprendizado que superou a expectativa desta pesquisa. Tal entendimento também pode ser 

apoiado através do que foi percebido durante a avaliação mais ao resultado positivo da 

Avaliação da Motivação dos alunos através do uso da e-HQ. 

Não obstante, o professorado da Unidade Escolar também avaliou a e-HQ, sendo eles 

unânimes na aprovação do produto e no apontamento de uma possível aplicação da e-HQ em 

suas disciplinas (diferentes da Química). Aos dados obtidos neste trabalho cabe considerar 

que a e-HQ configura-se não apenas em um instrumento para o Ensino de Química, mas 

configura-se em um instrumento de Ensino interdisciplinar.  

Quanto aos produtos desenvolvidos, a e-HQ e o Manual para Produção de Roteiros 

de HQ's e HQ's, estes se apresentaram versáteis, pois podem ser utilizados não somente no 

Ensino de Química, mas também em outras disciplinas como visto na avaliação da e-HQ 

realizada por professores de diversas disciplinas. No que se refere a sua aplicação ela foi 

eficaz e promoveu o aprendizado por meio da mediação docente, social e tecnológica. 

Ao analisar os comentários dos professores e dos alunos deduz-se que a e-HQ 

apresentou-se adequada e eficaz ao público a qual se destinou. Semelhantemente ao resultado 

desta pesquisa, Figueiredo (2017), utilizou uma HQ analógica (impressa) sobre substâncias 

orgânicas do cotidiano e obtém entendimento análogo ao da nossa pesquisa. Ainda se tratando 

da percepção obtida pela análise da avaliação e motivação da e-HQ entende-se que ela aponta 

possíveis potencialidades a outros públicos e da mesma forma em outros meios de Ensino, 

formal, informal e não formal. 

A e-HQ também se mostrou como um produto que agrada jovens e adultos, possui 

uma linguagem fácil, versátil, imagens, cenários, textos e paginação que agradou os seus 

leitores. Ela pode ser também entendida como um instrumento acessível em função de sua 
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gratuidade e seus simples requisitos de utilização: uma conexão com a internet, um aparelho 

celular, tablet ou computador. 

Assim, a e-HQ constitui-se em um produto de enorme potencial educacional capaz 

de promover a mediação da aprendizagem em várias disciplinas, especialmente para o Ensino 

de Química. Espera-se que o trabalho possa contribuir para o entendimento de outros estudos 

com o uso e aplicação de e-HQ's no processo de Ensino Aprendizado de Química com as 

demais disciplinas ou campos do saberes. 
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