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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo observar a possibilidade do uso de Histórias em 

Quadrinhos (HQs) como um instrumento metodológico eficaz no processo de ensino - 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Química. O público alvo desta pesquisa foram 

professores e alunos da rede pública estadual vinculados às turmas de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) de 3 escolas da rede estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Foram 

desenvolvidas duas HQs que abordam os temas: “Funções Orgânicas” e “Corrosão” e 

relacionadas ao cotidiano da vida dos alunos. A elaboração e aplicação das HQs foram 

baseadas na Teoria de Ausubel com o propósito de compreender os processos cognitivos e 

simbólicos envolvidos na construção do conhecimento. Inicialmente foi realizada uma 

diagnose por meio da aplicação de questionários diagnósticos junto a 20 professores de 

diversas áreas do conhecimento a fim de identificar o interesse destes pelo uso desse recurso 

didático, e de forma análoga junto a cerca de 37 alunos que cursam as turmas de EJA. Nesse 

sentido percebeu-se um baixo interesse tanto dos alunos como dos professores de Química 

pela utilização desse tipo de instrumento, talvez por não terem afinidades do uso de HQ nesse 

nível de Ensino. Por outro lado, professores de literatura e história se mostraram mais 

interessados. Após a elaboração e aplicação das HQs observou-se através de questionários 

avaliativos de motivação e de aprendizagem junto aos alunos, assim como dinâmica de grupo 

que: a) se mostraram mais interessados no uso desse recurso à medida que o trabalho foi se 

instituindo; b) houve uma melhora da compreensão dos conteúdos. Através de questionários 

avaliativos junto aos professores foi possível perceber um maior reconhecimento e interesse 

dos professores de Química na possibilidade de uso desse recurso. 

 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Histórias em Quadrinhos; Ensino- 

aprendizagem em Química. 

 

Produtos: duas histórias em quadrinhos, uma sobre Corrosão e outra sobre Funções 

Orgânicas. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research had as main objective to observe the possibility of the use of the Comic 

Books (CB’s) as an effective methodological instrument in the teaching-learning process of 

the contents of the Chemistry discipline. The target audience of this research was the teachers 

and students of the state public network linked to the Adult and Youth Education classes 

(YAE) from three schools of Rio de Janeiro State. Two CB’s were developed that dealt with 

the subjects of “Organics Functions” and “Corrosion”, which were related with the daily life 

of the students. The development and elaboration of the CB’s were based on the theory of 

Asubel with the propose of understand the cognitive and symbolical processes enrolled in the 

construction of the knowledge. The research carried out through the application of diagnostic 

questionnaires within 20 teachers from different disciplines to identify their interest in these 

didactic method, and in an analogous way within almost 37 students who attends the YAE 

classes. In this way it was possible to perceive a low interest from the students and even from 

the Chemistry teachers to use this instrument, perhaps because they do not have affinity with 

the use of the CB’s at this level of education. On the other hand, literature and history teachers 

shows more interest. After the elaborations and application of the CB’s it was observed 

throughout the questionnaires of evaluation and learning within the students, as during the 

group dynamic that: a) they showed more interest in the use of this instrument while the work 

had been instituted; b) it has a better comprehension on the contents. By the evaluate 

questionnaires within the teachers it was observed a major recognize and interest from the 

Chemistry teachers in the possibility to use this instrument. 

 

Key-words: Adults and Youth Education (YAE); Comic Books (CB’s); Chemistry teaching-

learning. 

 

Products: two comic books, one about Corrosion and another one about Organics Functions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de histórias em quadrinhos (HQs), como recurso educacional no 

processo de ensino-aprendizagem tem sido adotada em sala de aula por diferentes áreas do 

saber tanto pelo seu aspecto lúdico e motivacional quanto por possibilitar, por meio de uma 

linguagem e imagem mais atraente, o interesse dos alunos pelos diversos conteúdos que são 

abordados nas aulas.  

 

Ao considerar esse aspecto positivo das HQs (lúdico e motivacional) no processo de 

ensino - aprendizagem, esta pesquisa se propôs a fazer uma reflexão sobre o impacto do uso 

deste recurso didático no Ensino de Química, em especial nas turmas de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), que, pela distorção idade x série, apresentam um perfil diferente dos alunos 

do Ensino Médio regular com uma inserção atrasada no universo escolar. 

 

Para atender ao aluno com esse perfil de distorção escolar e maior de 18 anos, por 

meio de uma perspectiva de educação menos formal e mais dinâmica, a Secretaria Estadual de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) têm implantado desde 2013, esforços a 

fim de tornar a escola mais atraente para os discentes que cursam a Educação de Jovens e 

Adultos, como a criação do Novo Programa de Educação para Jovens e Adultos – NEJA
1
.  

 

Esta proposta da SEEDUC-RJ de oferta de uma metodologia diferenciada ao público 

anteriormente chamada EJA, está em consonância com o Art. 38, § 1º, Capítulo II da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) e com os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM, 2000, p. 78), os quais reconhecem a importância da contextualização 

do ensino como um instrumento essencial para o processo de ensino - aprendizagem. 

 

Sobre a contextualização no ensino, Vidal e Melo (2013), registram que: 

 

“O ensino contextualizado não significa citar exemplos do dia a dia, mas, sim 

vincular os conhecimentos obtidos ao conhecimento científico de forma a atrair os 

alunos ao debate de modo a criar um ambiente de discussão em sala de aula, fazendo 

com que o aluno se sinta parte importante do processo educacional, através do 

incentivo do pensar” (Vidal e Melo, 2013, p. 245).  

 

                                                 
1
 NEJA – Criado pela Resolução SEEDUC Nº 4951 de 04 de outubro de 2013.  
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De acordo com PEDRALLI e CERUTTI – RIZZATTI em seus estudos sobre a 

“Evasão escolar na educação de jovens e adultos: problematizando o fenômeno com enfoque 

na cultura escrita” que foi publicado pela Revista Brasileira de Línguística Aplicada (RBLA), 

a escola deve ser um espaço atraente para que o aluno possa estudar, e medidas 

governamentais que tem foco na Educação de Jovens e Adultos (EJA) reflete a importância 

que se tem em preocupar-se com a permanência dos educandos nas diferentes classes de 

níveis de escolarização (KLEIMAN, 2001a; 2001b). Nesse sentido, o fenômeno da evasão 

escolar, tão presente no universo escolar da EJA não pode ser compreendido apenas como a 

falta de interesse e comprometimento por parte dos adultos para a permanência da esfera 

educacional (2013, p. 2). 

 

Desta forma, diversas estratégias de enfrentamento ao processo de evasão escolar são 

colocadas em prática pela SEEDUC-RJ, aponta-se o investimento na qualificação profissional 

como um requisito básico fundamental, capaz de vislumbrar uma mudança no cenário do 

processo de ensino e aprendizagem na relação professor x aluno.  

 

De acordo com Ghedin; Leite; Almeida,  

 

[...] a formação de professores possibilita ao profissional docente saber lidar com o 

processo formativo dos alunos em suas várias dimensões, além da cognitiva, 

englobando a dimensão afetiva, da educação dos sentidos, da estética, da ética e dos 

valores emocionais”. (GHEDIN, LEITE, ALMEIDA, 2008, p.31) 

 

A qualificação profissional tem sido um tema recorrente pelos profissionais da 

educação, seja no âmbito público ou privado de ensino. No que tange a Rede Pública 

Estadual, foco desta pesquisa, as dificuldades expressas no Ensino da disciplina de Química 

podem estar relacionadas aos diferentes conteúdos que compõe o currículo básico do Ensino 

Médio ou a maneira de ensinar do docente. 

 

Uma das finalidades da qualificação profissional é ampliar a visão do docente acerca 

da adoção de recursos educacionais dinâmicos e motivacionais que valorizem a 

contextualização e o conhecimento prévio a fim de despertar o interesse de alunos.  

 

Também podem ser adotados como pressupostos da metodologia da NEJA a redução 

da evasão escolar pela substituição do ensino tradicional / conservador por novas 
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metodologias e pelo incentivo aos alunos na correlação teoria x prática por meio da 

contextualização de conteúdos. 

 

O NEJA tem como perspectiva de trabalho a educação com um enfoque menos 

tradicional, mais dinâmico e atrativo para os alunos do Ensino Médio que cursam a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). O uso do recurso das HQs com esse público está em consonância 

com o arcabouço metodológico que orienta o NEJA, no caso o NEJA 4. 

 

Segundo Esneir (1999), o caráter lúdico implícito nas HQs por meio da estrutura de 

imagens e palavras tem o potencial de atingir os sentimentos e as emoções dos alunos, 

tornando-os mais perceptíveis pela motivação de estudar. Ele ainda comenta que as “HQs são 

uma forma de leitura, admitindo-as como uma atividade de percepção, no sentido de 

compreender, entender as coisas” (EISNER, 2013; p.03).  

 

A escolha por este recurso instrucional de ensino com as turmas de EJA está pautada 

na sua capacidade motivacional, na forma de olhar e apreender as informações. Os alunos 

inseridos neste seguimento escolar pelo perfil etário trazem consigo uma experiência de vida 

que precisa ser reconhecida e valorizada. Conteúdos disciplinares aplicados em sala de aula 

com esse grupo devem estar alinhados com métodos de ensino que priorizem a motivação 

pelo conhecimento e contribua na reversão da diminuição da evasão escolar. 

 

É na perspectiva de corroborar com estratégias que possam contribuir na qualificação 

do processo de ensino – aprendizagem acerca dos conteúdos da disciplina de Química, que se 

iniciaram os primeiros levantamentos bibliográficos sobre a adoção do recurso educacional 

das HQs em sala de aula. 

 

O uso das HQs com o público de NEJA ainda não se configura como uma área de 

interesse de pesquisa no Ensino de Química, em especial nas escolas públicas do Estado do 

Rio de Janeiro. De acordo com os resultados apresentados pelas respostas dadas pelos 

professores ao “Questionário diagnóstico de interesse do professor”, percebe-se que os 

docentes dessa área não tem o costume de trabalhar com histórias em quadrinhos. 

 

Com o uso deste recurso didático (HQs) no aprendizado da disciplina de Química, 

objetiva-se tornar esses conteúdos quase sempre “não valorizados” pelos alunos, com temas 
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mais atraentes e contextualizados em “situações-problemas” que evidenciem o dia a dia 

destes, resgatando assim os preceitos da educação libertadora proposta por Paulo Freire, ao 

contrário da educação bancária (1987, FREIRE). 

 

Para Paulo Freire (2003), a concepção da “educação bancária” caracteriza-se pela 

dominação do “saber” do educador que é considerado uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Desta forma, o educador é aquele que se mantém em posições 

fixas, invariáveis, e que tem a função de depositar, de transferir, de transmitir valores e 

conhecimentos. E os educandos, serão sempre aqueles que não sabem.  

 

Em contraponto à educação bancária, na educação libertadora não existe a superação 

da contradição educador-educandos. A educação é problematizadora, ou seja, os educandos 

vão desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em 

suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em 

transformação, em processo. 

 

 A apresentação deste tema de trabalho decorre da experiência em sala de aula com 

turmas de NEJA e, da necessidade de se repensar novas formas de abordagem de 

metodologias de ensino para que despertem a motivação dos alunos pela disciplina de 

Química. A percepção sobre a desmotivação dos alunos, sem dúvida serviu de base para 

construção de hipóteses dos possíveis caminhos que poderiam ser adotados como campo de 

pesquisa: 1. Perceber se o insucesso do processo de ensino - aprendizagem possa talvez estar 

relacionado com sua falta de interesse; 2. Reconhecer o papel do professor na adoção de 

outros métodos de ensino que possam despertar a motivação dos alunos pela disciplina de 

Química, ao utilizar de aspectos lúdicos relacionados a educação e a criatividade.  

 

A adoção das HQs se deu pelo aspecto lúdico, com linguagem e imagem implícitas no 

recurso, bem como pelo seu reconhecimento nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 

como um recurso criativo capaz de auxiliar no processo de ensino - aprendizagem. 

 

De acordo com as concepções expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM, 2000), as histórias em quadrinhos podem ser reconhecidas como 

uma importante ferramenta educacional a ser utilizado em sala de aula. 
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“os alunos podem  adquirir as competências e habilidades necessárias no processo 

de ensino e aprendizagem que a disciplina de química oferece por meio de 

contextualizações, onde, o uso da história em quadrinhos permite-nos trabalhar 

aspectos sócio-culturais no que tange ao reconhecimento de aspectos químicos 

relacionados à interação individual e coletiva em relação ao meio ambiente” 

(PCNEM, 2000, p. 38). 

 

 

Conciliar os valores emocionais com o que preceitua os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, em relação às competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos no processo 

educacional de ensino, é um desafio que os “atores” da educação devem refletir uma boa parte 

do seu tempo dedicado ao trabalho, para que possam ser alcançados resultados mais efetivos 

no processo educacional. 

 

Alcançar a efetividade do conhecimento científico, mais especificamente no Ensino de 

Química, significa, conforme estudos realizados por Santos em 1997 e, Santos e Mortimer em 

1998 e 2003 levar a acreditar que os estímulos dos alunos em querer aprender o conhecimento 

científico tem relação direta, não somente, com a competência discursiva do professor em sala 

de aula na promoção do processo de significação nas interações, como também, na 

contextualização do conhecimento científico; as emoções e sentimentos, fatores determinantes 

que permeiam as interações entre professor e aluno em aula e que são relevantes para o 

envolvimento e motivação do estudante. 

 

Para melhor compreensão dos diferentes processos de aprendizagem e seus 

significados no uso das HQs como recurso educacional, objeto desta pesquisa, adotou-se 

como referencial teórico metodológico Ausubel (1980).  

 

Antes de discutirmos sobre a LDB, PCN’s e HQ’s no Ensino de Química, bem como 

os seus pressupostos e referenciais teóricos, consideramos sobre a LDB e os PCN’s, a 

importância de discutir a necessidade de novos recursos didáticos para colaborar no processo 

de ensino – aprendizagem dos conteúdos. 
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1.1. A LDB E OS PCN’S  

 

A Educação de Jovens e Adultos, assim como o recurso educacional das HQs no processo 

de ensino - aprendizagem, são temas que se encontram orientados pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394 / 1996) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio (PCNEM, 2000). 

 

No que tange a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a LDB (1996) em seus Artigos 37 e 

38 garantem o acesso ou a continuidade dos Ensinos Fundamental e Médio para os alunos que 

não terminaram os estudos na idade apropriada.  

 

O Artigo 37 da LDB delibera que 

 

“o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si”. E no seu artigo 38 

que, “os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular” (LDB, 1996).  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) formam um conjunto de propostas 

formuladas em consonância com a LDB para auxiliar as equipes escolares na execução de 

seus trabalhos. Serve de estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária, ao planejamento de 

aulas e sobretudo ao desenvolvimento do currículo da escola.  

 

Os PCN’s cumprem, ainda, um importante papel em orientar o professor na busca de 

novas abordagens e metodologias que visem o aperfeiçoamento da prática educativa. 

 

Os conteúdos da disciplina de Química encontram-se expressos no currículo para o 

Ensino Médio, reconhecido pelos especialistas que formularam o próprio PCN’s, como uma 

etapa de formação que tem sofrido mudanças estruturais impulsionadas pela revolução do 

conhecimento, pelo modo de organização do trabalho e as relações sociais; e a expansão 

crescente da rede pública, que deverá atender a padrões de qualidade que se coadunem com as 

exigências desta sociedade (PCNEM, 2000, p. 5). 
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Tanto a LDB quanto os PCN’s, reconhecem que os principais atores integrantes da 

educação pública são os professores e alunos, e a escola tem um papel importante nesta 

função. A viabilização e o estímulo ao acesso e a permanência do aluno dentro da instituição 

escolar depende de inúmeras ações da escola, e em particular, das atitudes que os professores 

promovem para colaborar com um ensino mais desafiador e instigante. A criação de formas 

diferenciadas de ensino tem como objetivo facilitar a compreensão dos conteúdos abordados 

pelo docente dentro da sala de aula, de forma a libertar-se, à medida do possível, do método 

tradicional de ensino.  

 

A preocupação de autores e estudiosos de educação e, especialmente, no que tange ao 

Ensino de Química, tem sido buscar soluções que propiciem dar aos alunos as competências e 

habilidades necessárias para que possam ter a aquisição do conhecimento de uma forma que 

contribua para o seu enriquecimento como cidadão. 

 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Química: 

“A química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes 

culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for 

promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for 

apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e 

como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos 

muitos aspectos da vida em sociedade” (Brasil, 2000, P.87) 

 

O Ensino de Química nos PCNEM (2000) se contrapõe à velha ênfase na 

memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados 

da realidade dos alunos. Ao contrário disso, pretende que o aluno reconheça e compreenda, de 

forma integrada e significativa, as transformações químicas que ocorrem nos processos 

naturais e tecnológicos em diferentes contextos. O aprendizado de Química no Ensino Médio 

“[...] deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da 

construção de um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas 

e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” (PCNEM, 2000, p. 87). 

 

Desta forma, o professor deve exercer um papel fundamental no planejamento de aulas 

que levem à concretização do objetivo de elaborar temas contextuais de forma articulada com 

a educação profissional, e que vai depender da dinâmica de como a aula será conduzida pelo 

professor, conforme diz a LDB atualizada de 2017 em seu 3º parágrafo do artigo 37. Com 

isto, considera-se que esta é uma maneira de contribuir para que o aluno deixe de ter uma aula 
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tradicional, e que ao chegar à escola ele tenha uma visão ampla de que este é um lugar 

interessante e prazeroso, que serve para obter conhecimentos que serão levados e utilizados 

por toda a vida e, que isto é uma forma de ação integrada e complementar do processo de 

ensino - aprendizagem para que os alunos possam permanecer dentro da escola, por mais 

tempo na sala de aula, e contribui para diminuir o processo de evasão escolar. 

 

Conforme o versa o PCN (2000),  

 

quando se articula diferentes recursos pedagógicos que levem ao desenvolvimento 

de projetos disciplinares ou interdisciplinares, este ambiente é extremamente 

necessário para que se consiga chegar as diferentes competências desejadas, 

particularmente aquelas associadas a contextualização sócio-cultural: selecionar um 

tema de relevância científica, tecnológica, social ou cultural associado ao 

conhecimento químico, programar suas diferentes etapas, dividir tarefas e 

responsabilidades no grupo, buscar e trocar informações prévias, desenvolver as 

ações previstas, avaliá-las e relatá-las, usando diferentes meios e instrumentos de 

comunicação, interagir com outras comunidades. Um projeto com essas 

características pode ter um tema de estudo específico, ser de curto prazo e envolver 

apenas uma classe ou ser mais abrangente, com prazos maiores e envolver toda a 

comunidade escolar. (PCNEM, 2000, p.109) 

 

Desta forma, este trabalho buscou criar condições para que os alunos que cursam a 

NEJA, tenham acesso com qualidade aos mesmos recursos educacionais daqueles que se 

encontram no Ensino Médio Regular. Observou-se algumas diferenças que devem ser 

adaptadas à realidade de quem está neste segmento escolar. As HQs são consideradas um 

instrumento educacional que podem auxiliar de forma clara e objetiva na facilitação do 

processo de ensino – aprendizagem, ao permitir, por parte dos alunos, a identificação com os 

personagens e mais envolvimento nas situações problema. 
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1.2. O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO BRASIL 

 

A Constituição Federal de 1988 preceitua que “A educação é direito de todos e dever 

do Estado e da família” (CF/1988). No seu Art. 208, postula que “o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: I- Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria”; e no Art. 206 indica que o 

ensino será ministrado com base no princípio da: “I- igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”. 

 

O acesso à EJA, portanto, está assegurado como um direito constitucional que visa 

contribuir como parte da solução dessas desigualdades sociais. A inserção tardia ao universo 

escolar, em sua maioria, é demarcada pela situação de pobreza e vulnerabilidade social destes 

sujeitos, que em larga escala tem suas trajetórias de vida marcadas pelo trabalho infantil. 

 

O conceito de EJA foi consensualizado durante a V Conferência Internacional de 

Jovens e Adultos (CONFITEA), realizada em Hamburgo no ano de 1997 (UNESCO, 1997), e 

passou a ser um marco de referência conceitual e legislativo para profissionais e instituições, 

além de sistemas que desenvolvem projetos e programas de alfabetização e de escolarização 

de jovens e adultos, que se comprometiam com uma realidade educacional mais progressista e 

plural.  

 

Esta referida conferência desdobrou e ampliou para a EJA a concepção de educação 

para todos ao longo da vida. O produto principal da Declaração de Hamburgo foi a elaboração 

de uma “Agenda para o Futuro” que consistia em eixos temáticos, e consideraram os 

principais focos de atenção das ações políticas adotadas pelo poder público e pela sociedade 

civil. 

 

Os programas como: Brasil Alfabetizado (PBA
2
), Programa Nacional do Livro 

Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA
3
), Programa Nacional do Livro 

Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLA EJA), são algumas das iniciativas 

governamentais que visam reduzir as desigualdades educacionais, contemplam um processo 

                                                 
2
 Programa que promove a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e 

contribuir para a universalização do Ensino Fundamental no Brasil. Foi criado pelo MEC em 2003. 
3
 Programa criado pela Resolução nº 18, de 24 de abril de 2007 do MEC. 
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de elaboração de políticas públicas educacionais e que pretendem atender aos objetivos e 

necessidades dos usuários que integram essas políticas, em cumprimento ao Plano Nacional 

de Educação (PNE
4
), o qual tem por objetivo orientar as ações do poder público nas três 

esferas da administração. 

 

No Brasil, após a realização da V CONFITEA destacaram-se diversos programas 

educacionais que são implantados ao longo do tempo e, que são apontados como uma 

iniciativa ressignificativa sobre o papel da escola no segmento educacional da Educação de 

Jovens e Adultos.  

 

Compreender as particularidades, necessidades e dificuldades dos alunos do curso da 

EJA requer reconhecer nestes, aspectos positivos do seu conhecimento, contextualizar e inter-

relacionar as informações do cotidiano. 

 

Na avaliação de Chassot (2004), o Ensino de Química no Brasil é inútil, ou melhor, só 

tem sido útil para ajudar os estudantes a serem mais dominados. Para tentar reverter esta 

situação, a Química precisa ser vista como algo útil e significativo, e isto ocorrerá a medida 

que o educador mantiver uma relação recíproca dos conhecimentos científicos com o mundo 

atual e vivido pelos alunos. 

 

1.3. HISTÓRICO DAS HQS  

 

Como meio de comunicação de massa, as HQs surgiram nos Estados Unidos no final 

do Século XIX e, no mesmo período, na Europa. Embora ainda não sejam reconhecidas por 

todos como produção artística e cultural de grande influência na sociedade, atualmente são 

publicadas em grande variedade de títulos e tiragens (VERGUEIRO, 2004). 

 

De acordo com Mazur e Danner (2014, p. 7), é incerta a gênese da história das HQs. 

Sabe-se que vieram à tona por meio do trabalho do caricaturista suíço Rodolphe Topffer, do 

                                                 
4
Plano Nacional de Educação. Política pública aprovada pela Lei nº 10172/2001, que estabelece objetivos e 

metas para as diferentes etapas e modalidades do sistema de ensino, assim como para aspectos relacionados à 

valorização e formação dos profissionais e ao financiamento da educação. 
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mangá do pintor japonês Hokusai, da série britânica Ally Sloper e da explosão dos funnies*
5
 

dos jornais norte-americanos do final do século XIX e início do século XX. Outros estilos 

como as bandes déssinées
6
 franco-belgas e do mangá japonês dos anos 1920 e 1930, tiveram 

influências norte-americanas, em parte pelas tiras cômicas importadas. 

 

Compreender a importância das Histórias em Quadrinhos requer conhecer o seu 

processo de evolução em diferentes partes do mundo e, em particular, no Brasil. 

 

No contexto brasileiro, os primeiros registros que se têm das Histórias em Quadrinhos 

são os textos “As aventuras de Nhô Quim” ou “Impressões de uma viagem à corte”, de 

Ângelo Agostini, publicadas na revista “Vida Fluminense”
7
 do Rio de Janeiro em 30 de 

janeiro de 1869 (Alves, 2001). Esses registros passaram a ser considerados como a primeira 

HQ Nacionais e por este motivo a data de sua publicação ficou instituída como o Dia do 

Quadrinho Nacional. 

 

Em continuidade ao segmento do estudo da evolução das histórias em quadrinhos no 

Brasil, em 1905 foi lançada a primeira revista brasileira de histórias em quadrinhos, conhecida 

como o “O Tico Tico”, “acreditava-se ser esta a primeira revista do mundo a apresentar HQ 

completas” (IANNONE, 1994, p.48). 

 

De acordo com Moya (1994, p. 33), “O Tico Tico” foi o marco inicial das publicações 

dedicadas às crianças no Brasil, por trazer contos, textos informativos, curiosidades e comics, 

destinados principalmente às crianças. Os personagens mais destacados da revista eram 

                                                 
5
 No ano de 1929, a Dell Publishing (fundada por George T. Delacorte Jr.), publicou The Funnies (“os 

divertidos”), descrita na Biblioteca do Congresso como um pequeno suplemento de jornal no formato tabloide, 

gerando 36 publicações, lançadas aos sábados até 16 de outubro de 1930. 

file:///C:/Users/midiaeduquimica/Downloads/04_historias_da_HQs.pdf 
6
 Estilo de história em quadrinhos de língua francesa que foram criados na Bélgica e que teve grande destaque 

internacional no pós-guerra. As revistas de história em quadrinhos belgas mais populares foram Tintin, que 

começou a ser publicada em 1946 e Spirou, cuja publicação começou em 1938. 
7
 A Vida Fluminense foi uma revista ilustrada publicada no Río de Janeiro entre 1868 e 1875, de periodicidade 

semanal criada pelo desenhista francês Joseph Mil. Editada por Augusto de Castro e Antônio de Almeida. A 

publicação, que durou sete anos (período relativamente longo para a época), buscaria um tom mais brando, como 

informava a apresentação ou editorial do primeiro número: “Para agradar a todos os paladares (…) será uma 

folha joco-séria, publicará retratos, biografias, caricaturas, figurinos de modas, músicas, romances nacionais e 

estrangeiros, artigos humorísticos, crônicas, revistas, etc.”. Sua linha editorial iria girar em torno da vida social 

da corte, de críticas políticas amenas ou de assuntos palpitantes como a Guerra do Paraguai. Transitava da 

política aos fatos cotidianos, com destaque, porém, para as ilustrações e narrativas bem-humoradas. 

(https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-vida-fluminense-folha-joco-seria-illustrada) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_ilustrada
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
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Buster Brown e Tige, de Richard F. Outcault, rebatizados, no Brasil, como “Chiquinho” e 

“Jagunço”. Em 1956, a revista é marcada pelo seu fim” (IANNONE, 1994). 

 

Em 1929, publicava-se pelo jornal paulista “A Gazeta”, a “Gazeta Infantil”, ou 

“Gazetinha”, que lançava quadrinhos nacionais e estrangeiros, onde, as histórias do desenhista 

Belmonte retratavam personagens com características tipicamente brasileiras, e também as 

aventuras do “Gato Félix”. Manteve-se em circulação até o ano de 1950. 

 

No ano de 1934, no Rio de Janeiro, o editor Adolfo Aizen lança pelo jornal “A Nação” 

o “Suplemento Juvenil”, que foi apontado como o principal incentivador dos quadrinhos em 

nosso país. Fundou também a Editora Brasil América Ltda (EBAL), caracterizada por editar 

somente HQ. Em 1947, Adolfo Aizen publicou “O Herói”, revista que foi líder durante muito 

tempo dos quadrinhos brasileiros (IANNONE, 1994). 

 

Em 1939, Roberto Marinho, proprietário do jornal “O Globo”, lançou a revista infantil 

“Gibi”, que em pouco tempo se tornou muito conhecida, e passou a ser utilizada para 

denominar todas as revistas em quadrinhos no Brasil. De acordo com Luyten (1987, p.70), “a 

palavra gibi, a rigor, significa moleque”. 

 

No ano de 1943, surge “O Amigo da Onça”, charge do cartunista Péricles, nas revistas 

“O Cruzeiro” e “O Gury”. Ele é considerado uma exceção, porque não se ofuscou diante da 

invasão dos quadrinhos norte-americanos e, “apesar de não ser um herói de comic, representa 

uma figura característica de uma época da vida nacional” (IANNONE, 1994, p.50). 

 

Em São Paulo, em 1951, realizou-se a I Exposição Internacional das HQs, mostra 

pioneira em todo o mundo, levou ao seu reconhecimento como uma forma de manifestação 

artística (IANNONE, 1994). 

 

Já no ano de 1960, tivemos no Brasil o aparecimento da revista “O Pererê”, possuía 

como figura central o saci, considerado personagem típico do folclore nacional. Os textos e 

ilustrações foram produzidos por Ziraldo, e as suas aventuras eram voltadas para a educação e 

a ecologia (LUYTEN, 1987). 
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De todos os desenhistas nacionais e de acordo com Luyten (1987, p. 78), “Maurício de 

Souza foi considerado o único artista brasileiro a ganhar êxito no Brasil e fama mundial”, 

além de em 1971 receber o prêmio Yellow Kid, considerado o Oscar das HQs (IANNONE, 

1994). 

 

Maurício de Souza foi um dos principais artistas brasileiros que se destacou na criação 

de histórias em quadrinhos. Desde cedo teve que trabalhar para ajudar em casa. Com muito 

esforço, conseguiu se dedicar totalmente aos desenhos e acreditar, contra tudo e todos, que 

poderia tirar seu sustento daquilo que mais amava fazer. A simplicidade, a graça e a leveza 

são características que se encontram presentes nos personagens como o Cebolinha, Mônica, 

Magali, Bidu, Franjinha, Cascão, que fazem parte do desenho animado da “Turma da 

Mônica” (MAURÍCIO, 2017). 

 

Desta forma, Ziraldo e Maurício de Souza são os dois quadrinhistas brasileiros de 

maior evidência entre o público infantil, com destaque no mercado nacional e internacional, 

receberam prêmios importantes e revelaram a HQ verdadeiramente brasileira. 

 

Eugenio Colonezze, desenhista, roteirista e editor de histórias em quadrinhos era um 

italiano naturalizado brasileiro, ou Rodolfo Zalla (1992), desenhista argentino radicado no 

Brasil, eram artistas consagrados de época. Especificamente, por volta dos anos 1970, era 

comum encontrar narrativas gráficas nos quadrinhos em livros didáticos brasileiros que 

sintetizavam ou exemplificavam em uma ou mais vinhetas, o conteúdo do tópico ou do 

capítulo estudado. 

 

Desta forma, podemos construir uma linha do tempo, na qual foram priorizados os principais 

principais acontecimentos históricos sobre a história das HQs no Brasil e no mundo (  

FIGURA 2). 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

FIGURA 1 - Quadrinhos famosos até 1947 

 

 

 

FIGURA 2 - Quadrinhos famosos entre 1943 e 1971. 

 

 

 1.4. A UTILIZAÇÃO DAS HQS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

A aceitação das histórias em quadrinhos no cenário educacional teve início com o 

aparecimento da linguagem quadrinizada nos livros didáticos. Essa metodologia ganhou 

relevância, em razão pelo encantamento que os quadrinhos despertam nos alunos desde as 

fases iniciais. 

 

Por serem histórias de ações rápidas, são consideradas de fácil compreensão e podem 

ser associadas a símbolos e imagens, bem como provocar diferentes emoções em seus leitores. 

O uso deste material pode ser aplicado visando atender aos mais variados objetivos e em 

diversas áreas de saber. 

 

De acordo com Martha Marandino, as Escolas de Verão para Professores de Prática de 

Ensino de Biologia, Física, Química e áreas afins no Ensino de Ciências no Brasil, têm sido 

espaços privilegiados de debates sobre a temática das HQs na formação de professores de 
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Ciências Naturais que possibilitam a difusão do uso desta metodologia na prática docente 

aplicada no Ensino de Ciências (apud SELLES, ESCOVEDO; FERREIRA; 2005; p. 60). 

 

Neste sentido, a inserção das HQs tem ganhado um fôlego e um incentivo muito 

grande nas pesquisas em Educação. Pode-se citar como uma das experiências bem-sucedidas 

a elaboração de livros com HQ para a divulgação e ensino, das diferentes áreas das Ciências. 

Uma delas é a coleção intitulada de “The Cartoon Guide” que tem como um de seus autores 

Larry Gonick 
8
. 

 

A coleção envolve livros para o ensino de Física, Genética, Cálculo e Química. Este 

último consiste numa obra distribuída em 12 (doze) capítulos que abrange temas desde a 

Estrutura da Matéria até conceitos fundamentais da Química Orgânica (GONICK; CRIDDLE, 

2005). 

 

Diversos estudiosos da Educação em Ciências, tais como: Vergueiro (2004), Kamel 

(2006), Linsingen (2007), Gonçalves e Machado (2005), levam à reflexão sobre a importância 

do uso das HQs no Ensino de Ciências, têm como um dos objetivos principais, torná-lo mais 

atraente e motivador para os alunos, ainda que, sob o uso de perspectivas metodológicas 

diferentes. 

 

Especificamente no que diz respeito à aplicação de histórias em quadrinhos ao Ensino 

de Química, observa-se da leitura, que elas ainda são pouco utilizadas por professores de 

Química como recurso educacional. Testoni (2000), Santos (2001), Frota e colaboradores 

(2009), Araújo e colaboradores (2009), Ferreira e colaboradores (2009), destacam-se por 

serem pesquisadores que contribuíram para o uso das HQs dentro das salas de aula como 

recurso educacional facilitador do Ensino de Química.  

 

Dentre esses pesquisadores destaca-se a contribuição de Testoni (2000), que reportam 

que algumas Histórias em Quadrinhos, especificamente aquelas que apresentam algum 

conteúdo físico em seu enredo, poderiam, dependendo do momento e da forma como estão 

inseridas em um contexto pedagógico, apresentarem-se como estratégias para a aprendizagem 

do tópico abordado, estabelecendo-se uma Categorização dos Quadrinhos, abordando como a 

                                                 
8
 Cartunista, Professor e Matemático. Em seu site http://www.larrygonick.com/titles/, verifica-se as suas 

diferentes produções tais como livros, histórias em quadrinhos, CD-ROMS, outros. 
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utilização deste recurso é capaz de impactar positivamente no processo de ensino -  

aprendizagem facilitando por meio do lúdico a apreensão de conteúdos mais complexos. É 

nesta mesma linha de trabalho que reconhecemos a importância do uso deste recurso como 

facilitador no Ensino de Química.  

 

Devido ao alto nível de abstração que se exige dos alunos na disciplina de Química, 

esta dificuldade pode ser facilmente trabalhada com a utilização das HQs para o melhor 

entendimento de um assunto abordado (CRUZ, MESQUITA, SOARES, 2013). 

 

Soares (2013, p.147), considera que os quadrinhos possuem um forte apelo visual e 

por isso são eficientes na sua forma de atrair a atenção dos alunos para o conteúdo, além de 

existir uma estreita relação entre eles e o recurso, seja na própria escola ou no lazer cotidiano. 

 

Em 2016, Santos realizou uma pesquisa bibliográfica sobre o que tem sido produzido 

de HQs no Ensino de Química em revistas e eventos, tais como os “Encontro Nacional de 

Ensino de Química (ENEQ)” e “Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ENPEC)”, na última década, no período de 2005 a 2015. Chegou-se às observações de que 

encontraram-se 9 artigos científicos que comentavam sobre as HQs; 8 deles envolviam a 

inserção de HQs em sequências didáticas, as quais eram analisadas tendo em vista as 

contribuições de tal recurso para o processo de ensino - aprendizagem; apenas um artigo 

envolvia a análise das HQs em livro didático de Química. 

 

Com objetivo de ampliar a pesquisa realizada por Santos (2016) e conhecer o estado 

da arte dos trabalhos publicados em uma série de revistas científicas e congressos sobre o uso 

de HQ no Ensino de Química, realizou-se uma pesquisa bibliográfica mais ampla que 

compreendeu os anos de 2000-2017. As revistas que serviram de base para realizar a pesquisa 

bibliográfica foram: Química Nova na Escola, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação 

em Ciências, Revista Ciência & Educação, Revista Ensenãnza de las Ciências e dos eventos: 

Encontro Nacional de Ensino de Química e Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, tendo como palavras chave desta pesquisa: HQs, Ausubel, Química. 

 

A Tabela 1 apresenta a relação dos trabalhos encontrados nessa revisão bibliográfica, 

destacando o ano de publicação, o referencial teórico usado nos trabalhos, o conteúdo e se 
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estes foram aplicadas no EJA;  e a Tabela 2 apresenta a relação de mais artigos científicos que 

abordam o tema das HQs. 
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TABELA 1 - Artigos científicos que abordam o tema das HQs encontrados em revistas e 

encontros de pesquisa 

 

N
o
  Autor - Artigo Nível Endereço - Ano Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

1 PIZARRO, 

Mariana 

Vaitiekunas. As 

Histórias em 

Quadrinhos como 

Linguagem e 

Recurso Didático 

no Ensino de 

Ciências. 

Superior Encontro Nacional de 

Pesquisa em 

Educação em 

Ciências (ENPEC), 

Florianópolis, 2009. 

Ciências Reconhecer as 

HQs como 

relevante 

recurso 

linguístico e 

didático para o 

ensino de 

conteúdos 

curriculares na 

Educação 

Científica. 

Sem Referencial 

2 MARTNS, Bruno 

de Andrade; 

ROSA, Paulo 

Ricardo da Silva. 

Um estudo sobre a 

utilização de 

Histórias em 

Quadrinhos criadas 

por alunos na 

superação das 

concepções 

espontâneas em 

mecânica 

Ensino 

Médio 

Encontro Nacional de 

Pesquisa em 

Educação em 

Ciências (ENPEC), 

Campo Grande, 

2011. Disponível em: 

(2011).www.nutes.uf

rj.br/abrapec/viiienpe

c/resumos/R1117-

1.pdf 

 

Física Estudar o efeito 

de uma 

estratégia de 

ensino baseada 

na 

interdisciplinari

dade entre artes 

e física sobre a 

aprendizagem 

de conceitos em 

Física. 

Ausubel 
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TABELA 1 (continuação) - Artigos científicos que abordam o tema das HQs encontrados em 

revistas e encontros de pesquisa. 

 

N
o
  Autor -

Artigo 

Nível   Endereço - Ano Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

3 NETO, 

Francisco 

Fernandes 

Soares; 

PEREIRA,  

Patrícia 

Barbosa; 

SOUZA, 

Carlos Alberto. 

Conceitos 

científicos nas 

histórias em 

quadrinhos: 

possibilidades e 

desafios para 

um processo de 

textualização 

Superior Atas do IX Encontro 

Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências – 

IX ENPEC Águas de 

Lindoia, SP – 10 a 14 de 

Novembro de 2013 

Física O delineamento de 

como podemos 

perceber aspectos 

da TD em um texto 

que utiliza tal 

linguagem das HQs 

no ensino de 

conceitos da Física, 

mais 

especificamente de 

eletricidade. 

 

Bachelard 
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TABELA 1 (continuação) - Artigos científicos que abordam o tema das HQs encontrados em 

revistas e encontros de pesquisa. 

 

N
o
  Artigo - 

Artigo 

Nível Endereço - Ano Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

4 CRUZ, Thaiza 

Montine 

Gomes dos 

Santos; 

MESQUITA, 

Nyuara Araújo 

da Silva; 

SOARES, 

Marlon 

Herbert Flora 

Barbosa. 

H'Química – O 

uso dos 

quadrinhos 

para o Ensino 

de 

Radioatividade 

 

Ensino 

Médio  

Atas do IX Encontro 

Nacional de Pesquisa 

em Educação em 

Ciências – IX ENPEC 

Águas de Lindóia, SP 

– 10 a 14 de 

Novembro de 2013. 

Químic

a 

Elaboração de 

HQ tendo como 

tema central o 

conteúdo de 

radioatividade. 

 

Vygotsky 
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TABELA 1 (continuação) - Artigos científicos que abordam o tema das HQs encontrados em 

revistas e encontros de pesquisa. 

 

N
o
  Autor - Artigo Nível Endereço - 

Ano 

Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

5 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) 

Superior XI Encontro 

Nacional de 

Pesquisa em 

Educação em 

Ciências – XI 

ENPEC 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina, 

Florianópolis, 

SC – 3 a 6 de 

julho de 2017 

Biologia, 

Física e 

Química. 

Detecção de 

trabalhos que 

envolvam as 

Histórias em 

Quadrinhos 

como recurso 

didático em 

ata das últimas 

10 edições do 

Encontro 

Nacional de 

Pesquisa em 

Educação em 

Ciências 

(ENPEC) bem 

como 

apresentar as 

propostas de 

práticas 

pedagógicas 

desses 

trabalhos. 

Sem Referencial  

6 SANTOS, Ana Flávia 

dos et al. Proposta de 

uma aprendizagem 

divertida através da 

construção de 

Histórias em 

Quadrinhos. 

Ensino 

Médio 

XIV Encontro 

Nacional de 

Ensino de 

Química (XIV 

ENEQ). UFPR 

– 21 a 24 de 

julho de 2008. 

Química Confecção de 

HQs após ter 

trabalhado 

com os alunos 

a estrutura 

elementar de 

um gibi, 

utilizando os 

conteúdos 

“Soluções, 

Colóides e 

Agregados” 

Sem Referencial  
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TABELA 1 (continuação) - Artigos científicos que abordam o tema das HQs encontrados em 

revistas e encontros de pesquisa. 

 

N
o
  Autor - Artigo Nível Endereço - 

Ano 

Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

7 SANTOS, Paloma 

Nascimento dos; 

AQUINO, Kátia 

Aparecida da. 

Produção de Histórias 

em Quadrinhos no 

Ensino de Química 

Orgânica: A Química 

dos Perfumes como 

Temática. 

Ensino 

Médio 

XV Encontro 

Nacional de 

Ensino de 

Química (XV 

ENEQ) – 

Brasília, DF, 

Brasil – 21 a 

24 de julho de 

2010. 

 

Química 

 

Produzir tirinhas 

de HQs que 

utilizasse o tema 

“Química dos 

Perfumes”, como 

ponto de partida 

após a 

apresentação e 

discussão de um 

filme que falasse 

sobre o assunto. 

Sem Referencial  

8 GUIMARÃES, 

Cleidson Carneiro. 

Experimentação no 

Ensino de Química: 

Caminhos e 

Descaminhos Rumo à 

Aprendizagem 

Significativa 

Ensino 

Médio. 

Química Nova 

na Escola. v. 

31, n. 3, 2009. 

Química Identificação de 

um material a 

partir de suas 

propriedades, 

utilizando o 

laboratório como 

espaço de 

investigação. 

Ausubel 

 

9 FERREIRA, Wendel 

Menezes; SILVA, 

Adjane da Costa 

Tourinho. As 

fotonovelas no ensino 

de química 

 

 

Ensino 

Médio  

Química Nova 

na Escola. v. 

33, n. 1, Fev. 

2011. 

 

Química Abordagem de 

conteúdos de 

química ao longo 

do processo de 

produção de 

fotonovelas 

envolvendo 

temas 

sociocientíficos. 

Sem Referencial  
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TABELA 1 (continuação) - Artigos científicos que abordam o tema das HQs encontrados em 

revistas e encontros de pesquisa. 

 

N
o
  Autor - Artigo Nível Endereço 

- Ano 

Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

10 SOUZA; Gimar 

Pereira de et al. 

Imagens, Analogias, 

Modelos e Charge: 

Distintas 

Abordagens no 

Ensino de Química 

Envolvendo o Tema 

Polímeros 

Ensino Médio  Química 

Nova na 

Escola.  n° 3, 

Vol. 36, p. 

200-210, 

2014. 

 

 

Química Alunos do 

PIBID 

proporcionam 

aos alunos da 

Educação 

Básica, a 

participação 

ativa no 

processo de 

construção do 

conceito de 

polímeros a 

partir de 

imagens 

retiradas da 

internet. 

Sem Referencial  

11 CAVALCANTE, 

Kiany S. B. et al. 

Educação 

Ambiental em 

Histórias em 

Quadrinhos: 

Recurso Didático 

para o Ensino de 

Ciências 

Ensino 

Fundamental  

Química 

Nova na 

Escola.  n° 4, 

Vol.37, p. 

270-277, 

2015 

 

Ciências Uso da HQ para 

o Ensino de 

Ciências, com a 

abordagem das 

Temáticas 

Ambientais – 

Biodiesel, 

Efeito Estufa e 

Chuva Ácida. 

Sem Referencial  

12 SANTOS, João 

Paulo Victorino; 

FILHO, Guimes 

Rodrigues; 

AMAURO, Nicéa 

Quintino. A 

Educação de Jovens 

e Adultos e a 

Disciplina de 

Química 

 

 

Diretores/ 

Coordenadores/ 

Professores/ 

Alunos  

Química 

Nova na 

Escola.  n° 3, 

Vol. 38, p. 

244-250, 

2016. 

 

Química Este trabalho 

visa traçar um 

perfil identitário 

dos alunos da 

EJA do 

Município de 

Itumbiara (GO), 

utilizando-se de 

concepções de 

sujeitos 

envolvidos no 

processo 

educativo. 

Sem Referencial  
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TABELA 1 (continuação) - Artigos científicos que abordam o tema das HQs encontrados em 

revistas e encontros de pesquisa. 

 

N
o
  Autor - Artigo Nível Endereço - 

Ano 

Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

13 CABELLO, Karina 

SA; ROCQUE, 

Lucia de La; 

SOUZA, Isabela 

Cabral Félix de. 

Uma história em 

quadrinhos para o 

ensino e divulgação 

da hanseníase 

Ensino 

Fundamental  

Revista 

Electrónica 

de Enseñanza 

de las 

Ciencias. v. 

9, n. 1, 2010. 

p.  225-241  

Ciências Apresentação de 

uma HQ como 

instrumento de 

educação e 

divulgação 

científica para 

Hanseníase e de 

complementação 

às aulas de 

educação formal 

em ciências 

Sem Referencial  

14 KAMEL, Cláudia; 

ROCQUE, Lucia de 

La. As histórias em 

quadrinhos como 

linguagem 

fomentadora de 

reflexões – uma 

análise de coleções 

de livros didáticos 

de Ciências 

Naturais do ensino 

fundamental 

Superior. Revista 

Brasileira de 

pesquisa em 

Educação em 

Ciências 

(RBPEC). V. 

5, Nº 3(2005) 

 

Ciências / 

Língua 

Portuguesa 

Analisar a forma 

com que os 

autores dessas 

coleções utilizam 

tiras e histórias 

em quadrinhos 

(HQ) para 

introduzir ou 

complementar 

tópicos 

curriculares 

dessas 

disciplinas de 1º 

e 2º ciclos do 

Ensino 

Fundamental 

Sem Referencial  

15 KAWAMOTO, 

Elisa Mári; 
CAMPOS, Luciana 

Maria Lunardi.  
História em 

quadrinhos como 

recurso didático 

para o ensino do 

corpo humano em 

anos iniciais do 

ensino fundamental. 

Ensino 

Fundamental 

Revista 

Ciência& 

Educação. v. 

20, n. 1, 

Jan./Mar. 

2014 

Biologia Elaborar e 

avaliar uma 

História em 

Quadrinhos 

intitula 

Sem Referencial  
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Tabela 2 - Outros Artigos Científicos que abordam o tema das HQ’s. 

 

N
o
  Autor - 

Artigo 

Nível Endereço - 

Ano 

Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

 1 SILVÉRIO, 

Luciana 

Begatini 

Ramos. O 

valor 

pedagógico das 

HQs no 

percurso da 

L.P. 

Ensino 

Fundamental 

I Jornada de 

Didática - O 

Ensino como foco 

– I Fórum de 

Professores de 

Didática do 

Estado do Paraná 

Língua 

Portuguesa 

Uso das HQs para 

compreensão do 

processo de ler e 

o 

desenvolvimento 

das habilidades 

leitoras. 

Bakhtin  

2 CASTRO, 
Laura Helena 

Pinto de et al. 

A produção de 

HQs por meio 

de softwares 

gratuitos: 

expressando 

conceitos 

biológicos de 

forma lúdica. 

Superior Universidade 

Estadual do Ceará. 

Fortaleza . 

04/2015 

 

Ciências 

Biológicas 

Construir HQs 

através de 

softwares 

gratuitos para 

melhor 

entendimento dos 

conceitos de 

Biologia 

Sem Referencial  

3 GOMES, 

Andréia 

Patrícia et al. 
Ensino de 

Ciências: 

dialogando 

com David 

Ausubel. 

Nível 

superior 

(Revista 

Ciências&ideias). 

Volume 1, nº. 1. 

2009-2010  

Pedagogia Filosofia da 

Teoria de 

Ausubel no 

âmbito 

pedagógico. 

Ausubel 

 

4 PADILHA, 

Rafaela; 

POLACHINI, 

Viviane; 

CAMARGO, 

Edson Carpes. 

A Teoria de 

David Ausubel 

e o ensino da 

matemática: 

uma possível 

experiência 

significativa 

Ensino 

Médio 

ULBRA – 

Canoas. Rio 

Grande do Sul. 

2013. 

Matemática Uso da Função 

Exponencial 

utilizando-se os 

pressupostos de 

Ausubel 

Ausubel 

5 PELIZZARI, 

Adriana et al. 

Teoria da 

Aprendizagem 

Significativa 

segundo 

Ausubel 

Nível 

superior 

Ver. PEC, 

Curitiba, V. 2., Nº. 

1, p. 37-42. Julho 

de 2001-2002. 

Pedagogia Discute a 

importância da 

aprendizagem 

significativa para 

o processo de 

aprendizagem dos 

alunos 

Ausubel 
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TABELA 2 (continuação) – Outros Artigos Científicos que abordam o tema das HQ’s 

 

N
o
  Autor - 

Artigo 

Nível Endereço - 

Ano 

Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

6 SANTOS, Victor 

João da Rocha 

Maia; SILVA, 

Fernanda Britto 

da; ACIOLI, 

Monica 

Fagundes. 

Produção de HQs 

na abordagem 

Interdisciplinar 

de Biologia e 

Química 

Ensino 

Médio 

. CINTED – 

UFRGS. Nº 3, 

V. 10, Dezembro 

2012 

Biologia / 

Química 

“Reciclagem de 

óleo” para 

 discussão de 

temas ambientais 

que contemplasse 

as duas áreas do 

conhecimento. 

Sem Referencial  

7 PORTO, Maria 

das Graças 

Cleophas et al. O 

Ensino de 

Química e Física 

em espaços Não-

Formais. 

Nível 

superior 

Universidade 

Federal do Vale 

do São 

Francisco. 

UNIVASF, 

2011.  

Ciências O uso de 

ambientes não-

formais (praça 

pública no 

semiárido da 

região Nordeste) 

para o ensino das 

Ciências da 

Natureza como os 

ensinamentos de 

conceitos de Física 

e Química de 

forma lúdica para 

provarem que o 

ensino pode ser 

prazeroso e 

criativo. 

Sem 

Referencial. 

8 BANTI, Rafael 

Silva. A 

utilização das 

Histórias em 

Quadrinhos no 

Ensino de 

Ciências e de 

Biologia 

Nível 

superior 

Universidade 

Prebisteriana 

Mackenzie.2012.  

Ciências 

Biológicas/ 

Saúde 

Abordagem da 

crescente 

importância das 

HQs dentro das 

Escolas com 

contextualizações 

para o Ensino de 

Ciências. 

Sem 

Referencial. 
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TABELA 2 (continuação) – Outros Artigos Científicos que abordam o tema das HQ’s 

 

N
o
  Autor - 

Artigo 

Nível Endereço - 

Ano 

Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

9 

 

TAVARES, 
Dayris; 

GUIMARÃES, 

Simone; 

OLIVEIRA, 

Marcelo. 

Utilização dos 

Quadrinhos para 

o Ensino de 

Química 

aplicado ao 

Ensino Médio 

Ensino Médio Instituto 

Federal do 

Maranhão – 

IFMA. 2010  

Química Uso dos 

Quadrinhos como 

metodologia que 

venha minimizar 

as dificuldades 

enfrentadas pelos 

alunos, tendo 

como objetivo 

fundamental dar 

suporte para o 

aluno identificar 

problemas, 

levantar 

hipóteses, testá-

las a partir de 

observações de 

fatos do cotidiano. 

Sem 

Referencial. 

10 FIGUEIRA, 

Suzy Gracielle 

de Souza. 

Histórias em 

Quadrinhos no 

Ensino de 

Invertebrados e 

Marinhos a luz 

da Teoria da 

Aprendizagem 

Significativa 

Ensino 

Fundamental  

Universidade 

Federal de 

Alagoas 

Programa de 

Pós Graduação 

de Ciências e 

Matemática. 

2016. 

Ciências Uso das HQ’s 

para o Ensino de 

Zoologia, em 

especial os 

invertebrados 

marinhos para 

alunos do 7º ano 

de uma escola 

estadual no 

interior de 

Alagoas, visando 

promover a 

aprendizagem 

significativa.  

Ausubel 

11 

 

FIGUEIRA, 

Suzy Gracielle 

de Souza. A 

Teoria da 

Aprendizagem 

Significativa em 

Quadrinhos 

Nível 

Superior. 

Apresentação 

de trabalho 

científico no I 

Congresso de 

Inovação 

Pedagógica 

em Arapiraca 

Universidade 

Federal de 

Alagoas. 18 a 

22 de maio de 

2015. 

Pedagogia Elaboração de 

uma História em 

Quadrinhos sobre 

a Teoria de 

Aprendizagem 

Significativa. 

Ausubel 
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TABELA 2 (continuação) – Outros Artigos Científicos que abordam o tema das HQ’s 

 

N
o
  Autor - 

Artigo 

Nível Endereço - 

Ano 

Área Conteúdo Referencial 

Teórico 

12 

 

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. 

Trabalho de 

Nível 

Superior 

Divisão de 

Ensino de 

Química da 

Sociedade 

Brasileira de 

Química 

(ED/SBQ) 

Dpto de 

Química da 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

(QMC/UFSC). 

2016. 

Química Verificar o que se 

tem produzido em 

revistas e eventos 

da área de ensino 

de ciências sobre 

uso de Histórias 

em Quadrinhos no 

ensino de química 

Sem 

Referencial. 

13 SANTOS, 

Paloma 

Nascimento dos; 

AQUINO, Kátia 

Aparecida da 

Silva. Produção 

de histórias em 

quadrinhos no 

ensino de 

química 

orgânica. 

Ensino 

Médio  

33º EDEQ 

(Encontro de 

Debates sobre 

o Ensino de 

Química). 21 a 

24 de julho de 

2010 

Química Elaborar uma 

proposta didática 

com o uso das 

HQs a partir do 

tema 

Hidrocarbonetos, 

com a abordagem 

dos assuntos: 

petróleo e fontes 

alternativas de 

combustíveis 

(biodiesel, etanol, 

GNV e xisto) 

Sem 

Referencial. 

14 UCHÔA, Adjane 

Maia et al. 

Produção e 

avaliação de uma 

história em 

quadrinhos para 

o ensino de 

Química 

3º ano do 

Ensino 

Médio  

Divisão de 

Ensino de 

Química da 

Sociedade 

Brasileira de 

Química 

(ED/SBQ) 

UFBA, UESB, 

UESC e UNEB 
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O estudo bibliográfico acima realizado foi uma base para configurar o uso das HQs no 

processo de ensino - aprendizagem de química, bem como corroborou positivamente para 

reforçar a importância da contribuição desta pesquisa acerca do uso dessa metodologia ao 

segmento educacional de Ensino de Jovens e Adultos. 

 

Neste sentido, buscou-se instigar e incentivar professores de Química no seu exercício 

profissional, com a pretensão de, com este trabalho colaborar com o uso das HQs dentro das 

salas de aula para buscar dinamizar o processo de aprendizagem dos alunos, garantir assim, 

formas de aprendizado diferentes que motivem o aluno e que facilite a aquisição de 

conhecimentos. Diversos autores e grupos de pesquisa em educação trabalham no sentido de 

alcançar este objetivo. 

 

Por ser considerada uma leitura de fácil compreensão e de ações rápidas, as histórias 

em quadrinhos são consideradas por alguns autores como uma ferramenta facilitadora do 

Ensino de Química, devido ao seu caráter lúdico e encantador no sentido de identificar-se com 

os personagens e situações expostas. 

 

Além de demonstrar a importância das HQs no processo educacional, a análise desta 

Tabela mostra que alguns trabalhos usaram Ausubel (1980) como referencial teórico, dando 

ênfase a sua relevância nas diferentes metodologias científicas que são abordadas no Ensino 

das Ciências, dentre elas, a Química. 

 

1.5. APORTES DA TEORIA DE AUSUBEL PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

 

Ao iniciar a pesquisa sobre os recursos didáticos de ensino que viabilizam o 

aprendizado dos conteúdos de Química, a preocupação desde então foi adotar um referencial 

teórico que defendesse a utilização de outros métodos de ensino para além do tradicional. 

 

Dentre os diversos referenciais teóricos existentes, Ausubel (1980), em seu contexto 

geral, defende que o movimento de aprender é mais eficiente no qual o estudante consegue 

agregar e incorporar ao repertório de conceitos previamente organizados aos novos conteúdos, 

evita-se assim que estes sejam armazenados na estrutura cognitiva por meio de associações 

arbitrárias (PELIZZARI et al., 2002). 
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Levou-se em consideração que, independentemente do tempo que estejam sem 

estudar, os alunos da EJA trazem consigo uma bagagem cultural que é particular de cada 

indivíduo e que há um valor implícito nesse senso comum. 

 

Adotou-se nesta pesquisa um referencial teórico metodológico que agrega novos 

conhecimentos por meio de associações às estruturas cognitivas do aluno na relação teoria x 

prática (entre aquilo que se estuda dentro da sala de aula e o conhecimento que o indivíduo 

traz consigo adquirido ao longo de sua vida). 

 

Para Ausubel, (1980), o potencial significativo é todo aquele material que é tomado 

como o todo que podem ou não constituir tarefas de aprendizagem significativa, capazes de 

provocar nos alunos uma sensação de sentimentos que levem às correlações que os discentes 

devem fazer no processo de aprendizagem, na obtenção e aquisição do novo conhecimento, a 

partir da orientação que recebem em sala de aula. Explica-se isto, porque ele considera que o 

mecanismo da aprendizagem escolar pode se dar por meio de dois eixos distintos: a 

aprendizagem significativa e a aprendizagem memorística (AUSUBEL, 1980. p. 43 – 44). 

 

Pellizari et. al. (2002), consideram a aprendizagem significativa uma maneira de 

organizar o processo de aprendizagem à estrutura em torno da dimensão da aprendizagem por 

descoberta / aprendizagem receptiva, refere-se à maneira de como os alunos irão receber os 

conteúdos que devem aprender. Enquanto que, na aprendizagem memorística há um processo 

que intervém na aprendizagem e origina um continuum, delimitado pela aprendizagem 

significativa por um lado, e pela aprendizagem mecânica ou repetitiva, por outro. Nesse caso, 

a distinção estabelece, ou não, por parte do aluno, relações substanciais entre os conceitos que 

estão presentes na sua estrutura cognitiva e o novo conteúdo que é preciso aprender. 

 

Os estudos propostos por Ausubel (1980) corroboram para o seu reconhecimento 

como um dos principais teóricos da educação que aborda a aprendizagem significativa de um 

indivíduo, que leva em conta os conhecimentos prévios que cada indivíduo tem sobre um 

objeto de estudo com potencial significativo, onde, os novos conhecimentos serão mais 

facilmente assimilados com correlações que se consiga fazer aos conhecimentos preexistentes 

pelos discentes. 
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De acordo com essa concepção, ao se falar em aprendizagem significativa, o aluno 

deve estar propenso a aprender, ou seja, deve querer “aprender a aprender”. Desta forma, a 

compreensão do assunto estudado torna-se mais fácil e com diferentes maneiras de se ensinar, 

de modo que seja mais atraente para o aluno da EJA. 

 

O conceito de aprendizagem significativa proposto por David Paul Ausubel (1918-

2008), no livro de Psicologia Educacional, reconhece que o fator isolado mais importante que 

influencia o processo de aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece. 

 

Na concepção deste autor, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar 

ideias já existentes na estrutura mental dos sujeitos, possibilitando a estes relacionar e acessar 

novos conteúdos. Sua teoria leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos docentes 

na proposição de situações que favoreçam a aprendizagem. De acordo com ele, há duas 

condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo a ser ensinado deve ser 

potencialmente revelador e o estudante precisa estar disposto a relacionar o material de 

maneira consistente e não arbitrária. "Ensinar sem levar em conta o que a criança já sabe, 

segundo Ausubel, é um esforço vão, pois, o novo conhecimento não tem onde se ancorar". 

 

Na Teoria cognitiva da aprendizagem de Ausubel, a aprendizagem significativa é um 

processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura 

de conhecimento do indivíduo. Ocorre quando a nova informação ancora-se em subsunçores 

relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende, a estrutura cognitiva 

significa uma estrutura hierárquica de subsunçores que são abstrações da experiência do 

indivíduo. 

 

Ainda de acordo com este autor, o processo de aprendizagem pode se dar de duas 

formas: automática e significativa; e por recepção e descoberta. 

 

“ A aprendizagem  receptiva significativa implica a aquisição de novos conceitos. 

Exige tanto uma disposição para aprendizagem significativa como a apresentação ao 

aluno do material potencialmente significativo” (Ausubel, 1978: p. 32). 
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Na aprendizagem por descoberta, o conteúdo principal a ser aprendido é descoberto 

pelo aprendiz. Entretanto, após a percepção em si, a aprendizagem só é significativa se o 

conteúdo descoberto estiver relacionado a conceitos subsunçores. 

 

Para Ausubel (1978), os Subsunçores são conceitos relevantes preexistentes 

na estrutura cognitiva do aprendiz, os quais permitem que a partir de um conceito geral (já 

incorporado pelo aluno) o conhecimento pode ser construído de modo a ligá-lo com novos 

conceitos facilitando a compreensão das novas informações, o que dá significado real ao 

conhecimento adquirido. 

 

 Ausubel ainda definiu a aprendizagem mecânica. Nela, os conteúdos ficam soltos ou 

ligados à estrutura mental de forma fraca. São memorizadas frases como as ditas em sala de 

aula ou lidas no livro didático. 

 

De acordo com este autor, essas duas formas de conhecer não são antagônicas. Ambas 

fazem parte de um processo contínuo. Há ocasiões em que é preciso memorizar algumas 

informações que são armazenadas de forma aleatória, sem se relacionar com outras ideias 

existentes. 

 

Ao contrário da aprendizagem mecânica, na aprendizagem significativa, pelo fato dos 

alunos ancorarem um conhecimento sobre o outro, as informações podem ser mais 

memorizadas e apresentarem melhor resultados. 

 

No que tange a proposta deste trabalho, a escolha por abordar o tema Corrosão e 

Funções Orgânicas por meio da metodologia das HQ’s, a partir de uma linguagem com 

enredo e a ilustração voltados às questões do cotidiano, considera-se que a aprendizagem 

significativa seja parte intrínseca deste processo de ensino-aprendizagem. 
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2. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa foi realizada com o propósito de identificar a importância da adoção de 

novas metodologias no ensino de Química, no segmento educacional do curso de Educação de 

Jovens e Adultos, de forma a considerar a trajetória de vida desses alunos e as dificuldades 

encontradas por eles no processo de ensino – aprendizagem. Para tanto se utilizou o recurso 

das histórias em quadrinhos como uma metodologia motivadora do interesse dos alunos pelos 

conteúdos da disciplina em questão. 

2.1. Geral 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar a importância e a efetividade do uso das 

Histórias em Quadrinhos no processo de ensino-aprendizagem em Química com os alunos de 

NEJA, através da elaboração de duas HQs cujos roteiros abordam os conteúdos de Funções 

Orgânicas e Corrosão, a serem aplicados aos alunos que cursam o 4º ciclo da NEJA dos 

colégios situados no município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, nos bairros de São 

Lourenço, Engenho do Mato e Piratininga. 

2.2. Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes:  

 

 Elaborar e aplicar os questionários diagnósticos com alunos e professores, a fim de 

identificar seus interesses acerca das HQs como um recurso educacional no processo 

de ensino-aprendizagem de Química;  

 Elaborar, aplicar e avaliar duas histórias em quadrinhos como recursos instrucionais – 

uma sobre função orgânica e a outra sobre corrosão no segmento da Educação de 

Jovens e Adultos que estejam em consonância com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio; 

 Perceber se esse recurso educacional motiva os alunos para melhor aprendizado dos 

conteúdos no processo de ensino - aprendizagem;  

 Perceber se os alunos tiveram em relação a HQ à compreensão dos conteúdos 

apresentados (funções orgânicas e corrosão) com o uso da metodologia proposta das 

HQs.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia compreende o meio da sistematização dos processos a serem 

desenvolvidos no decorrer de uma pesquisa científica. Deste modo visa descrever quais são os 

métodos e instrumentos empregados para realização da mesma, deve validar todos os 

caminhos a serem percorridos a fim de alcançar os objetivos apresentados.  

 

Segundo Silva e Menezes (2005; p. 20), “a pesquisa é um conjunto de ações propostas 

para encontrar a solução para um determinado problema, que têm por base procedimentos 

racionais e sistemáticos e que pode ser classificada em diferentes aspectos”.  

 

Diversos parâmetros classificam a pesquisa. No que tange a metodologia utilizada 

nesta pesquisa, pela sua natureza, pode-se classificá-la como pesquisa aplicada, pois o público 

alvo desta foram os alunos da EJA que apresentam, em geral, uma defasagem de 

conhecimentos bem relevante em comparação com os alunos do Ensino Médio Regular, 

devido às expectativas educacionais que não são concretizadas em um determinado momento 

de suas vidas. Com isto, é importante que se faça um planejamento didático com um recurso 

educacional adequado e bem específico que vise gerar conhecimentos (por exemplo, 

aplicação de HQ de forma a se abordar situações práticas que são vivenciadas pelos alunos 

com os conhecimentos teóricos que são vistos em sala de aula), de forma que estas histórias 

estejam adaptadas à realidade do cotidiano dos alunos para que, o aprendizado se torne mais 

prazeroso e que faça sentido para eles.  

 

Em relação à abordagem do problema, postulamos ser uma pesquisa qualitativa, pois é 

notório que existe um vácuo de conhecimentos muito extenso ocasionado por décadas de 

descaso deste segmento educacional, facilmente comprovado quando são realizadas 

abordagens por meio de discussões dialógicas em sala de aula sobre um assunto específico do 

conteúdo curricular do curso de Química. 

 

De acordo com Gil (1991 apud Silva e Menezes, 2005, p. 21), os objetivos desta 

pesquisa são classificados como de uma pesquisa exploratória, por ser fato a realização e uma 

melhor exploração da ferramenta instrucional para os alunos da NEJA. E cada vez que esta 

discussão se torna mais ampla e aberta, mais explícito estará este problema. Torna-se 
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importante levantar dados que possam ser contemplados com entrevistas que pode ser na 

forma de questionário com alunos, que tiveram experiências com o problema pesquisado, o 

que permite facilitar o estímulo à compreensão da análise dos exemplos envolvidos na busca 

de soluções que valorizem o seu potencial. 

 

Segundo Gil (1991 apud Silva e Menezes, 2005, p. 21), quanto aos procedimentos 

técnicos, a pesquisa foi classificada como pesquisa-ação, pois, o pesquisador associou-se 

diretamente com os alunos na busca de uma ação, no sentido de almejar uma metodologia 

que, por meio das histórias em quadrinhos, permitisse que o aprendizado se tornasse facilitado 

e prazeroso aos alunos. 

 

Ao corroborar com uma metodologia diferenciada no processo de ensino – 

aprendizagem dos alunos do curso da EJA, para que este se torne mais dinâmico e prazeroso, 

isto significa as dificuldades encontradas por esses discentes na busca pela aquisição do 

conhecimento é atenuada, de modo a prover um trabalho de conteúdo mais compreensível 

ensinado pelos professores dentro da sala de aula. Desta forma, as HQs podem ser um dos 

instrumentos educacionais que, quando bem planejado e trabalhado pelo docente, caminha-se 

no sentido de se chegar ao objetivo desejado.  

 

Conforme o exposto acima, tem-se o propósito de colaborar no processo de 

aprendizagem dos alunos da “Educação de Jovens e Adultos” dentro da sala de aula. 

Localizado no Município de Niterói nos bairros do Engenho do Mato, Piratininga e São 

Lourenço, utilizou-se nas Unidades Educacionais do CIEP 448– Ruy Frazão Soares (Figura 

3a), Colégio Estadual Almirante Tamandaré (Figura 3b) e C. E. Brigadeiro Castrioto (Figura 

3c) as seguintes etapas metodológicas que compõem a execução desta pesquisa, sobre a 

elaboração e aplicação das histórias em quadrinhos que versam sobre “Funções Orgânicas” e 

“Corrosão”. 
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FIGURA 3 - Unidades Educacionais onde foram realizadas a pesquisa científica 

 

FONTE: CIEP 448 e CEBRIC, retiradas da internet; CEAT, o autor. 

 

Todas essas Unidades Educacionais apresentam a modalidade do segmento 

educacional de Educação de Jovens e Adultos, que é composta por quatro ciclos, o segundo e 

o quarto ciclos são contemplados com a disciplina de Química, conforme Resolução 

SEEDUC Nº 4951 de 04 de outubro de 2013, onde, os conteúdos escolhidos para esta 

pesquisa são trabalhados nas turmas de NEJA 4, no turno da noite, ideais para a realização 

desta pesquisa por serem assuntos que constam no currículo mínimo do Estado. Com isto, 

trabalham-se as seguintes etapas metodológicas: 

 

3.1. ESCOLHA DO TEMA, FERRAMENTA INSTRUCIONAL E LEVANTAMENTO 

DA BIBLIOGRAFIA. 

 

De acordo com a experiência em docência, obtida em turmas de Educação de Jovens e 

Adultos nas Escolas Estaduais do Rio de Janeiro, foi possível observar que, em sua maioria, 

os alunos apresentam dificuldades de compreensão dos conteúdos abordados na disciplina de 

Química. Conforme as dificuldades se apresentam, também foi observado a necessidade de 

repensar a metodologia de ensino dos conteúdos que são abordados na disciplina.  

 

Segundo os conteúdos que versam sobre o currículo mínimo do Estado da disciplina 

de química que são trabalhados nas turmas de NEJA 4 da Educação de Jovens e Adultos, 
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leva-se em consideração o que diz os Parâmetros Curriculares Nacionais sobre as 

competências e habilidades que os alunos devem apresentar ao longo do curso. Quando estes 

conteúdos são trabalhados pelos professores dentro da sala de aula, pretende-se escolher 

assuntos que façam parte do cotidiano dos discentes, tais como Funções Orgânicas, que 

pretende abordar conceitos que tenham relação direta com a química dos alimentos e, 

Corrosão que tem o propósito de estudar tópicos relacionados a eletroquímica que estejam 

diretamente ligados ao processo corrosivo de um objeto de estudo. 

 

De modo geral, estes tópicos são trabalhados pelos professores do Ensino Médio 

Regular, ainda que de uma forma direta ou indireta. Tem-se como objetivo nesta pesquisa 

propor uma abordagem metodológica diferente do ensino de Química e que não seja de uso 

tão comum nas turmas de EJA. Em função dos assuntos que são trabalhados pelos professores 

de Química nas escolas estaduais do Rio de Janeiro, foi realizada uma leitura bibliográfica de 

trabalhos acadêmicos, revistas científicas como “Química Nova” e “Química Nova na Escola” 

que ratificam o uso das HQs como recurso educacional, que corroboram no processo 

educacional dos alunos para a afirmação da escolha como ferramenta instrucional, por 

apresentarem algumas características intrínsecas que são típicas do seu processo de criação, 

como a apresentação de uma linguagem simples, curta e direta no processo de quadrinização, 

além de ter um apelo visual muito forte e, também, de apresentar certa facilidade na 

contextualização de temas específicos que possam ser trabalhados como conteúdos 

considerados pelos alunos de difícil compreensão e por professores que atuam dentro da sala 

de aula que lecionam para este público alvo. 

 

Desta forma, estudiosos do assunto procuram colaborar no processo educacional, 

utilizam-se de estudos que envolvam as histórias em quadrinhos aplicadas ao ensino de 

Química nas turmas de Ensino Médio Regular e de EJA, buscam fundamentos que levem a 

atingir aspectos positivos que afirmem que trabalhar com ferramentas instrucionais diferentes, 

é um modo mais eficiente de se chegar a um aprendizado mais significativo na aquisição de 

conhecimentos dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

 

Ao perceber os benefícios no uso das histórias em quadrinhos em sala de aula, 

conforme mencionado acima, e ao buscar outras informações que são pertinentes às HQs em 

relação ao processo de ensino – aprendizagem, optou-se pelo uso desta ferramenta 

instrucional como método de ensino que possa colaborar com uma aprendizagem mais eficaz 
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e que faça sentido para os alunos, de modo a se ter uma maior facilidade no processo de 

aquisição do conhecimento científico trabalha-se de uma forma mais dinâmica, lúdica e 

prazerosa, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio.  

 

3.2. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DIAGNÓSTICOS DE 

INTERESSE DO PROFESSOR E DO ALUNO SOBRE O USO DE HQ. 

 

Conforme o exposto acima se iniciou a elaboração de um “Questionário diagnóstico de 

interesse do Professor sobre o uso de HQ” e posterior aplicação para fins de pesquisa em 

alguns Colégios Estaduais do Rio de Janeiro, localizados no Município de Niterói para a 

aplicação deste trabalho científico. Este questionário deveria conter um cabeçalho para que o 

professor preenchesse dados referentes a unidade escolar em que trabalha, o tempo que 

leciona nesta unidade, a área de formação e a idade. 

 

O questionário foi elaborado de modo a ter aproximadamente seis questões com o 

objetivo de verificar algumas situações que se encontram, presentes e ausentes, no exercício 

docente, assim como as estratégias adotadas pelos professores para provocar o interesse dos 

alunos pela disciplina lecionada, e os recursos educacionais mais utilizados pelos docentes 

dentro da sala de aula que visam contemplar o melhor aprendizado do aluno. 

 

Embora esta pesquisa tenha foco na aplicação de história em quadrinhos no processo 

de ensino - aprendizagem de química nas turmas da EJA, buscou-se contemplar neste 

questionário, profissionais de educação de outras áreas do conhecimento a fim de enriquecer 

com dados relevantes, sobre o uso ou não das HQs em sala de aula no exercício da docência, 

como uma ferramenta de apoio de ensino nas suas respectivas disciplinas para a facilitação do 

processo de ensino – aprendizagem. 

 

De forma semelhante, elaborou-se e aplicou-se um “Questionário diagnóstico de 

interesse dos alunos sobre o uso de HQ”, que continha um cabeçalho para que o aluno 

preenchesse o nome da Unidade Educacional em que estuda, o tempo de permanência nesta, a 

idade e a data; este questionário teve o propósito de obter dados relevantes sobre os recursos 

educacionais que mais interessam aos alunos das turmas do NEJA 4 do C.E. Brigadeiro 

Castrioto, CIEP 448 – Ruy Frazão Soares e Colégio Estadual Almirante Tamandaré, além dos 
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dados obtidos, de acordo com a opinião dos discentes, sobre fatores que são determinantes no 

processo de aprendizagem conforme os conteúdos são passados pelos professores, quando 

bem aproveitados no processo de aquisição do conhecimento. Com a aplicação deste 

questionário, almejou-se obter informações dos discentes sobre o interesse da utilização das 

HQs no processo educacional como ferramenta instrucional de ensino dentro da sala de aula. 

 

3.3. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO “QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE 

CONHECIMENTO PRÉVIO DE FUNÇÕES ORGÂNICAS E OUTRO DE 

CORROSÃO”  

 

Elaborou-se um “Questionário diagnóstico de conhecimento prévio de Funções 

Orgânicas e outro de Corrosão”, que possui um cabeçalho que os alunos preencheram com o 

nome da escola em que estuda, o tempo de permanência nesta Unidade Educacional, a idade, 

e a data de aplicação do questionário, com o objetivo de verificar se o aluno ingressou 

tardiamente no universo escolar ou não. 

 

Assim, o questionário continha aproximadamente cinco questões que propuseram ao 

aluno uma reflexão sobre os conceitos básicos dos assuntos estudados, escreveram o 

entendimento que possuem dos tópicos abordados nesta pesquisa. 

 

De forma unilateral, o “Questionário diagnóstico de conhecimento prévio de Funções 

Orgânicas” foi elaborado com quatro questões objetivas e uma de múltipla escolha. Enquanto 

que, o “Questionário diagnóstico de conhecimento prévio de corrosão” que aborda os tópicos 

relacionados à “Corrosão”, continha quatro questões dissertativas e uma questão referente a 

marcação das opções corretas que versam sobre uma situação hipotética em relação ao estado 

de abandono em que se encontra uma bicicleta, levando a sua destruição, que tinha como 

objetivo fazer com que os alunos refletissem sobre as alternativas corretas que contribuíssem 

para que a bicicleta chegasse a dita situação. 
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3.4. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE UMA AULA 

TEÓRICA SOBRE FUNÇÕES ORGÂNICAS E OUTRA DE CORROSÃO 

 

Ao considerar o que preconiza Ausubel (1980) sobre a busca de conhecimentos 

prévios dos alunos e a disposição que eles têm em querer aprender os conteúdos didáticos, 

propôs-se discussões dialógicas com as turmas de NEJA 4, de forma a revelarem os 

conhecimentos básicos destes sobre os temas “Funções Orgânicas” e “Corrosão”, e desta 

forma elaborar de maneira satisfatória um melhor planejamento de aula teórica sobre os 

assuntos mencionados. 

 

Com isto, planejou-se utilizar três tempos de aula (o que totaliza 135 minutos em uma 

semana, equivalente a aproximadamente 45 minutos de aula em um dia e os outros 90 

minutos de aula, em outro), conforme os assuntos mencionados acima e que são trabalhados 

nas Unidades Educacionais do Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto e CIEP 448 – Ruy 

Frazão Soares. Utilizou-se o quadro como recurso educacional na aula Função Orgânica, além 

de promover discussões teóricas com os alunos sobre os conhecimentos prévios que eles 

apresentam em relação ao tema estudado, ainda que sejam de senso comum, mas que se 

chegue ao propósito de relacionar teoria x prática, no processo de ensino – aprendizagem. 

 

Desta forma, conforme o planejamento das aulas sobre Funções Orgânicas, elaborou-

se de forma similar, uma aula sobre Corrosão para que pudesse ser aplicada durante os 135 

minutos de aula semanal (1 tempo de 45 minutos em um dia e outros 90 minutos em dia 

distinto), o planejamento da aula de corrosão consistiu em utilizar o quadro branco como 

ferramenta instrucional, incluiu discussões dialógicas pelos alunos dentro da sala de aula para 

promover um melhor entendimento do assunto estudado, além de se ter, um material 

complementar que descrevesse conceitos básicos que envolvesse o assunto sobre Corrosão, 

para melhor compreensão deste tema de pesquisa a ser realizada na turma do NEJA 4 do 

Colégio Estadual Almirante Tamandaré. 
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3.5. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

SOBRE FUNÇÃO ORGÂNICA E OUTRA SOBRE CORROSÃO 

 

Em seguida, pensou-se em elaborar a história em quadrinhos sobre Funções Orgânicas 

para serem aplicadas aos alunos das turmas do NEJA 4 do C.E. Brigadeiro Castrioto e CIEP 

448 – Ruy Frazão Soares. E, também, a criação de uma história em quadrinhos sobre 

Corrosão para ser aplicada no Colégio Estadual Almirante Tamandaré. Cada história deveria 

apresentar quatro personagens. 

 

Na primeira história, pensou-se em colocar quatro adultos, de modo que um deles 

apresentasse um conhecimento mais diversificado na disciplina de Química e o outro, um 

conhecimento mais atrasado da disciplina. A proposta foi de refletir sobre a criação de 

situações-problema, de acordo com as leituras que os alunos faziam das histórias em 

quadrinhos sobre Funções Orgânicas e Corrosão, envolveu aspectos teóricos da disciplina de 

Química, objetivou-se desta forma que os discentes percebessem como a química está inserida 

no cotidiano, utilizou-se como ferramenta de ensino as HQs, por ser um material de fácil 

compreensão, onde a objetividade da fala deve estar implícita em todo o contexto. 

 

Dentro de sala de aula, propôs-se que os alunos trabalhassem em grupos formados de 

acordo com o número de elementos participantes da aula, com o objetivo de se fazer uma 

discussão sobre o entendimento que cada grupo tem a respeito das HQs, utilizou-se de 

discussões teóricas entre eles para que, em seguida, possa ocorrer a apresentação que se fará 

para a turma. 

  

O professor foi o elemento integrador que promoveu o debate sobre o entendimento 

que os discentes tiveram sobre a história lida com os colegas de turma, e sugeriu que eles 

dessem ideias no sentido de poder contribuir para um conteúdo mais enriquecedor desta 

história em quadrinhos. 
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3.6. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM “QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE 

APRENDIZADO SOBRE FUNÇÕES ORGÂNICAS E OUTRO DE CORROSÃO”   

 

Após as etapas metodológicas da aula teórica e a elaboração seguida, posteriormente, 

da aplicação das HQs para os alunos da turma de NEJA 4, preparou-se um questionário 

avaliativo da HQ de aprendizado sobre Funções Orgânicas e outro sobre Corrosão, ambos, 

com aproximadamente seis questões - duas de múltipla escolha e três abertas - com o objetivo 

de analisar a evolução do entendimento que os alunos obtiveram a respeito dos assuntos 

escolhidos. Os questionários possuíam por objetivo, verificar a percepção dos discentes em 

relação a compreensão básica dos conceitos que envolvem os temas abordados, e desta forma 

cooperar para facilitação do processo de aprendizagem dos alunos. 

 

3.7. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS DE 

MOTIVAÇÃO PARA OS ALUNOS SOBRE O USO DAS HQS DE FUNÇÕES 

ORGÂNICAS E CORROSÃO  

 

Elaborou-se um questionário avaliativo da HQ sobre Função Orgânica, composto de 

cinco questões, para posterior aplicação aos alunos do C.E. Brigadeiro Castrioto e CIEP 448 – 

Ruy Frazão Soares, com o objetivo de obter a opinião dos discentes sobre a satisfação de ter 

estudado por meio de história em quadrinhos, verificar o que o aluno considerou mais 

interessante na HQ, como também se os desenhos o ajudaram a ter uma boa compreensão da 

história. 

3.8. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS 

HQS PARA OS PROFESSORES. 

 

De modo a avaliar a qualidade da ferramenta instrucional de história em quadrinhos 

dentro da sala de aula, elaborou-se um questionário de avaliação da história em quadrinhos 

para que os professores respondessem, com aproximadamente cinco perguntas, para posterior 

aplicação aos colegas Professores dos Colégios públicos Estaduais do Município de Niterói, 

de modo a avaliarem o grau de satisfação que os docentes tiveram em relação a apresentação 
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da história em quadrinhos e se, sugerissem modernizações a serem contempladas neste 

material. 

 

Neste sentido, para o enriquecimento do material, esperou-se que os professores 

contribuíssem com sugestões que possam ser adaptadas à HQ, considerem a facilidade que os 

discentes deste segmento educacional de EJA podem ter na aprendizagem dos conteúdos 

deste trabalho. 

 

Desta forma, com a execução deste percurso metodológico, objetivou-se obter uma 

ferramenta instrucional com o máximo de qualidade possível, de forma que as histórias em 

quadrinhos possam ser usadas no processo de processo de ensino – aprendizagem dos alunos 

deste segmento educacional. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir serão apresentadas as discussões dos resultados obtidos de cada uma das 

etapas metodológicas aplicadas nesta pesquisa nas Unidades Educacionais do C.E. Brigadeiro 

Castrioto, CIEP 448 – Ruy Frazão Soares e o Colégio Estadual Almirante Tamandaré, que 

serão analisados separadamente (Anexo A). 

 

4.1. ESCOLHA DO TEMA, FERRAMENTA INSTRUCIONAL E LEVANTAMENTO 

DA BIBLIOGRAFIA. 

 

De acordo com o que diz o Conselho Nacional de Educação (CNE) (Brasil, 2006), a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve assegurar oportunidades aos que não puderam 

terminar os estudos na idade regular, de modo a estimular a permanência deles dentro da 

escola. Considerando suas características, interesses e as condições de vida e de trabalho, o 

poder público é o responsável pela viabilização destes certames, ainda que tenha que agir 

mediante ações integradas e complementares entre si. 

 

Desta forma, esta pesquisa buscou colaborar com o processo de ensino – 

aprendizagem, de modo que os alunos que cursam o segmento educacional da EJA possam ter 

um ensino mais prazeroso, dinâmico e lúdico, fora do método tradicional de ensino e com o 

uso de distintos recursos educacionais, como as histórias em quadrinhos de forma a alcançar o 

objetivo maior do Conselho Nacional de Educação que é a permanência do aluno dentro da 

escola. 

 

Considerando a concepção e a proposta metodológica da EJA, a qual reconhece o 

potencial dos sujeitos (conhecimento prévio que os alunos trazem consigo), buscou-se  

abordar os dois temas escolhidos de uma forma mais atraente em relação ao método 

tradicional de ensino, com a elaboração de duas HQ’s, como  um instrumento educacional que 

permite ser pensado de  forma contextualizada pelos  alunos em sala de aula.  

 

Após a leitura de diversos trabalhos acadêmicos que envolveram artigos científicos, 

monografias, dissertações e revistas científicas que abordam, principalmente, conteúdos 
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relacionados à utilização de histórias em quadrinhos aplicadas ao Ensino de Química no curso 

da EJA, chegou-se à conclusão de que esta ferramenta instrucional utilizada neste segmento 

educacional não é tão difundida dentro das salas de aula quanto poderia ser em função do 

potencial pedagógico que a HQ apresenta, desde que, seja trabalhado adequadamente pelos 

professores de Química de modo a colaborar com o processo de ensino – aprendizagem dos 

alunos da EJA. 

 

Desta forma, depois de verificar o potencial de ensino e do aprendizado que os alunos 

podem ter com a utilização das histórias em quadrinhos no Ensino de Química, e somado a 

experiência profissional adquirida ao longo dos anos, ao lecionar esta disciplina como 

professor nas turmas da EJA, foi perceptível observar que os discentes apresentavam uma 

grande dificuldade na compreensão de alguns conteúdos e, para minimizar esta carência, 

sentiu-se a necessidade de se trabalhar com um instrumento educacional que pudesse facilitar 

a linguagem científica de modo que os alunos tivessem uma melhor compreensão dos 

assuntos estudados. 

 

Para viabilização desta proposta de trabalho escolheu-se dois temas que fazem parte 

do escopo do curso de Química voltado para a NEJA e que estejam em consonância com o 

Currículo Mínimo do Estado, com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e com as 

Orientações Curriculares Nacionais, associado à possibilidade dos alunos correlacionarem as 

questões que fazem parte do seu cotidiano. 

 

Conforme a LDB atualizada (2017), artigo 37, parágrafo 3º, alguns temas relacionados 

à disciplina de química podem ser abordados de forma associada com o ensino 

profissionalizante.  

 

No que se refere ao tema Funções Orgânicas, buscou-se trabalhar o assunto a partir da 

identificação do uso de produtos / substâncias químicas que fazem parte do cotidiano dos 

alunos.  A HQ1 (Anexo B) retratou algumas das classes de substâncias orgânicas que estão 

presentes nos alimentos que são de conhecimento prévio dos alunos, tais como carne, arroz, 

legumes e frutas, permitindo fazer a associação de novos conhecimentos como carboidratos, 

amidos, vitaminas, aminoácidos, frutose, entre outros, para que pudessem ser identificadas as 

principais funções orgânicas que se encontram presentes nestas classes de substâncias. 
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Nos materiais didáticos pesquisados sobre o tema de Funções Orgânicas, verifica-se 

que ele está inscrito no livro didático da EJA, Química – Módulo 4 – Volume 02 e configura-

se como uma das questões  presentes no cotidiano dos alunos e que podem  ser trabalhadas de 

forma contextualizada. 

 

O tema Corrosão por sua vez, está referenciado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (Brasil, 1999), como um tema estruturador, por permitir o 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos de forma articulada em torno de um eixo 

central com objetos de estudo, conceitos, habilidades e procedimentos próprios. 

 

A HQ 2 (Anexo C) abordou o processo corrosivo presente nos metais das bicicletas 

usadas como referência na história. Durante a corrosão ocorre o processo de oxidação do 

material metálico provocado por diferentes meios corrosivos. Por meio do processo de 

corrosão foi possível trabalhar conceitos que envolvessem alguns assuntos de eletroquímica 

(oxidação, corrosão, ânodo, cátodo, reações redox), meios que aceleram a corrosão, processos 

que retardam a corrosão, diferença entre corrosão e ferrugem, conceitos básicos de reações 

químicas. Utilizou-se o material complementar que consta no Anexo D (página 102) para 

auxiliar no processo de ensino – aprendizagem dos alunos. 

 

Utilizou-se de uma analogia que pudesse facilitar o entendimento dos alunos sobre os 

compartimentos de uma pilha eletroquímica onde ocorre o processo de oxidação e de redução. 

Usou-se para isto a correlação de “vogal com vogal” que serve para identificar numa pilha 

eletroquímica o processo de oxidação que ocorre no ânodo, e “consoante com consoante”, 

referente às reações químicas de redução que ocorrem no cátodo. Ressaltamos que, naquele 

momento esta foi a melhor forma percebida pelo professor para que os discentes pudessem ter 

um melhor entendimento do assunto estudado. Para auxiliar neste processo de ensino – 

aprendizagem dos alunos das turmas da NEJA 4, utilizou-se como material complementar, o 

documento que consta no Anexo D (página 102), e processos químicos que inibem a corrosão.  

 

Conforme os resultados apresentados pela escolha deste assunto, percebeu-se que os 

alunos se envolviam de forma mais interessada para melhor compreensão do tema abordado, 

principalmente, ao se ter observado o comprometimento que apresentaram no processo de 

leitura e de discussão sobre o entendimento da História em Quadrinhos de Corrosão, e após 

esta etapa, a explicação dada ao expor a compreensão da HQ por parte deles. 
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4.2. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DIAGNÓSTICOS DE 

INTERESSE DO PROFESSOR (ANEXO E) E DO ALUNO SOBRE O USO DE HQ – 

(ANEXO F). 

 

A avaliação de interesse do professor consistiu em aplicar um questionário diagnóstico 

de interesse do professor (Anexo E), que foi elaborado de modo que o professor preenchesse 

um cabeçalho com o nome da Unidade Escolar em que trabalha, o tempo que leciona nesta 

Escola, a área de formação e a sua idade, com aproximadamente 6 questões, conforme, consta 

no Anexo E. Dessa forma, de acordo com as questões deste questionário, analisou-se 

situações que estão presentes e ausentes no exercício docente, além de sinalizar estratégias 

que o professor geralmente costuma usar dentro da sala de aula, para que os alunos possam 

melhor compreender os conteúdos da disciplina que lecionam, com o objetivo de proporcioná-

los mais interesse pelas aulas e  facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Conforme o questionário proposto no anexo E-, percebeu-se quais são os 4  principais 

recursos educacionais que os docentes mais utilizam dentro da sala de aula, buscando um  

ensino mais inovador e uma aprendizagem mais favorável aos alunos. 

 

O questionário foi aplicado com 20 professores das diferentes áreas do saber que 

trabalham nos Colégios Estaduais Paulo Assis Ribeiro e Brigadeiro Castrioto, CIEP 448 – 

Ruy Frazão Soares; levou-se em consideração que um único professor lecionava duas 

disciplinas diferentes em uma mesma Unidade Educacional.  

 

Desta forma, pela análise do cabeçalho do questionário, conseguiu-se classificar os 

professores por disciplina, obteve-se os seguintes resultados: 6 professores são da área de 

Química, 3 da área de Matemática, 1 de Física, 3 de História, 1 de Arte e 6 de Letras. 

 

Conforme os resultados obtidos, elaborou-se um gráfico (FIGURA 4) que representa a 

quantidade de professores por disciplina que foram entrevistados nesta pesquisa. 
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FIGURA 4 - Quantitativo de Professores que responderam ao questionário de interesse. 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

Solicitou-se aos professores entrevistados que eles respondessem as questões 

propostas do “Questionário Diagnóstico de Interesse do Professor sobre o Uso da HQ” – 

Anexo E, que constava de cinco questões abertas e fechadas, onde, algumas dessas questões 

apresentavam vários itens, o que permitiu aos docentes colaborar com o enriquecimento de 

informações a respeito de suas experiências dentro da sala de aula; os questionários foram 

aplicados em dias diferenciados, de acordo com a disponibilidade de colaboração do 

professor. Em sua maior parte, os professores estavam dispostos a ajudar na contribuição 

deste trabalho, e devolveram os questionários respondidos nas datas previstas. 

 

Conforme as respostas dadas pelos docentes entrevistados, contemplou-se a análise 

das questões de forma que a 1ª questão teve o objetivo de diagnosticar situações que estão 

presentes e ausentes no exercício profissional da docência. 

 

De acordo com a 1ª questão, o professor poderia marcar os números 1 - representa 

situações que estão presentes e 2 - situações ausentes no exercício profissional. Como foram 

entrevistados 6 professores da área de Química, verificou-se que 2 dos docentes lecionam 

para as turmas do NEJA e 4 para o Ensino Médio regular, pois, para aqueles que marcaram a 

primeira opção da 1ª questão do questionário disseram que os “alunos que estão há pelo 

menos 10 anos sem estudar”. 
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Ainda, de acordo com a análise do questionário, 100% dos professores da disciplina de 

Química, consideram que os alunos têm dificuldades em entender o conteúdo que é abordado 

dentro da sala de aula. E, 5 professores consideram que os alunos não têm interesse muito 

grande pela disciplina, enquanto que, 1 professor descaracteriza este fato. Porém, 3 

professores, o que equivale a 50% do total dos professores de Química, colaboram com a 

ideia de que os alunos se sentem inibidos em se expressar dentro da sala de aula. Não 

houveram situações diferentes descritas pelos professores, em relação à última opção desta 

questão. 

 

Observa-se que, em contraponto com a opinião dos professores da disciplina de 

Química, os docentes de Artes e História, consideram que os alunos têm mais facilidade e 

interesse pelos conteúdos destas disciplinas, ao passo que na disciplina de química os alunos 

apresentam mais dificuldades e se sentem inibidos em se expressar em sala de aula pelo grau 

de abstração destes conteúdos, apresentando ainda dificuldades na correlação teoria x prática. 

Essas análises só reforçam a importância de pesquisas que contribuam para a construção de 

recursos metodológicos que difundam o interesse dos discentes pelo conteúdo de química. 

 

Do universo dos professores que lecionam as disciplinas de 

Português/Literatura/Inglês, “80 % dos entrevistados foram unânimes no reconhecimento que 

os alunos têm dificuldade em entender a disciplina que lecionam”, apontando ainda outros 

fatores como a falta de interesse e motivação pelos conteúdos apresentados.  

 

Os outros 20%, opinam que as dificuldades são inerentes a uma disciplina em 

específico, e mesmo na rede privada é possível identificar essas dificuldades. Conforme as 

figuras abaixo que mostram relatos de dois dos entrevistados (professor A e B). Os mesmos 

marcaram a última opção da 1ª questão que pede para anotar situações diferentes daquelas que 

foram expostas como as opções anteriores (Figuras 5 e 6). 

 

FIGURA 5 - Opinião do professor A sobre problemas enfrentados para o entendimento do 

conteúdo. 
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FIGURA 6 - Opinião do professor B sobre problemas enfrentados para o entendimento do 

conteúdo. 

 

 

Embora os professores A e B lecionem disciplinas diferentes, é comum a opinião dos 

docentes sobre o desinteresse dos alunos pelo estudo, tanto na rede privada de ensino quanto 

na rede pública. Verificam-se pelas respostas dadas pelo docente B, que dita observação 

(desinteresse pelo estudo) refere-se a ambas as realidades de ensino e em todos os níveis 

escolares. 

 

Conforme segue o questionário, a 2ª questão teve como objetivo verificar os itens em 

que o “professor consegue melhor trabalhar dentro da sala de aula”, assinalaram as opções 

que melhor retratavam as ideias que cada um tenderia a adotar para que os alunos se 

sentissem mais à vontade e interessados pela disciplina que estudam. Com isto, foi constatado 

que do total dos 20 professores que foram entrevistados, 19 deles (95%) consideraram que 

“explicar situações-problema para que o aluno possa conseguir visualizar a importância da 

disciplina no cotidiano”, é a opção que melhor traduz a opinião da maior parte dos docentes 

para que se consiga trabalhar melhor dentro da sala de aula, em comparação com os outros 

itens observados. Destes, 18 professores marcaram que “tentam conquistar o aluno pela 

conversa”, enquanto que 14 docentes acham que “o preparo de aulas diferentes chamam a 

atenção e motivam os alunos”. Não foram assinaladas respostas que correspondessem aos 

itens que versam sobre “a indiferença e o desinteresse do aluno em assistir às aulas de 

Química, assim como, as aulas de outras disciplinas em que os professores foram 

entrevistados” e, também, a opção em que o docente descreve situações que considere 

importante mencionar, para fins de colaboração desta pesquisa. 
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A 3ª questão do questionário (Anexo E), pretendia obter informações sobre os 4 

recursos educacionais que são mais usados pelos docentes em sala de aula. Desta forma, o 

professor deve escolher quatro recursos instrucionais que mais utilizam em dez opções.  

 

Chegou-se à conclusão de que os Professores têm uma preferência maior pelo uso de 

vídeos, quiz, jornais, revistas científicas, softwares ou histórias em quadrinhos como 

ferramentas instrucionais (FIGURA 7).  

 

FIGURA 7 - Escolha dos recursos educacionais pelos professores. 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

Ainda de acordo com as respostas dadas pelos professores, representadas no gráfico 

acima, percebeu-se que o quantitativo de docentes que costumam utilizar a história em 

quadrinhos como recurso educacional dentro da sala de aula corresponde a 70% (14) dos 

docentes entrevistados, enquanto que 30% (6) não tem o interesse de usar as HQs como uma 

ferramenta educacional no processo de ensino - aprendizagem.  

 

Percebeu-se que, o universo de professores que não apresentam o costume de aderir, 

em suas aulas, o uso de HQs, encontram-se os docentes de “Ciências da Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias”. Enquanto que os docentes das áreas de “Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias” e “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, fazem um aproveitamento melhor do 

uso de história em quadrinhos dentro das escolas no processo de aprendizagem dos alunos. 
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A 4ª questão teve o interesse de perceber para além dos quatro recursos educacionais 

mais utilizados pelos professores em sala de aula, solicitou-se que assinalassem outras três 

ferramentas instrucionais que poderiam ser usados em sala de aula, ao desconsiderar aqueles 

que foram indicados anteriormente.  

 

Conforme as respostas observadas da questão 4, notou-se que as peças teatrais, 

histórias em quadrinhos e vídeos foram os recursos educacionais apontados como os de maior 

interesse pelos professores entrevistados nesta pesquisa nas três escolas da rede pública do 

Estado do Rio de Janeiro (FIGURA 8). 

 

FIGURA 8 - Segundo e terceiro recursos educacionais preferidos pelo professor. 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

Ainda, conforme a análise do questionário, pretendia-se com a 5ª questão descobrir se 

professor tinha interesse em utilizar as histórias em quadrinhos como recurso educacional em 

suas aulas, caso não a tivesse assinalado nas questões 3 e 4. Foram pedidos para que 20 

professores respondessem ao questionário. Observou-se que 11 (55%) docentes justificaram 

esta questão, e 9 (45%) não. Neste sentido, obtiveram-se respostas variadas de modo que 

todas elas levam à conclusão geral de que “o uso de todos os recursos educacionais em sala de 

aula são bem-vindos quando bem utilizados, desde que haja tempo para isto”.  
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Com este resultado, constatou-se que os 10 docentes da área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, não têm o costume de fazer uso frequente das histórias em 

quadrinhos como ferramenta educacional de modo a facilitar o processo de ensino - 

aprendizagem. 

 

Após a aplicação do questionário diagnóstico de interesse do professor, realizou-se a 

diagnose de interesse dos alunos, por meio do “Questionário diagnóstico de interesse do 

aluno” (Anexo F), aos discentes dos Colégios Estaduais Brigadeiro Castrioto e Almirante 

Tamandaré e o CIEP 448 – Ruy Frazão Soares. Este questionário continha 6 questões, com 

cabeçalho em que o aluno identificasse a Escola em que estuda, o tempo de estudante nesta 

Unidade Educacional, a idade e a data de preenchimento deste documento. 

 

O objetivo do preenchimento deste questionário é conhecer o aluno que ingressou no 

universo escolar, de modo a se ter conhecimento da distorção idade x série, que pode ser um 

dos fatores que dificultam a compreensão que os alunos têm sobre os conteúdos que constam 

no Currículo Mínimo abordados no segmento de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com 

isto, por meio de um planejamento bem elaborado pode-se propor medidas educacionais, 

como a inclusão de histórias em quadrinhos, que facilitem o processo de aquisição do 

conhecimento de maneira mais direta, lúdica e prazerosa aos “olhos” de quem estuda. 

 

Participaram desta pesquisa, um total de 37 alunos das 3 escolas, que foram solicitados 

a responderem ao questionário. A aplicação dos questionários se deu no CIEP 448 – Ruy 

Frazão Soares da turma do NEJA 4 e no C.E. Brigadeiro Castrioto nos dias 01/12/2016 e 

02/12/2016, contou com a participação de 11 alunos da turma do NEJA 4 do turno da noite do 

C.E. Brigadeiro Castrioto, além de alunos da turma do NEJA 4 do Colégio Estadual 

Almirante Tamandaré, onde, no dia 19/05/2017, foi aplicada a pesquisa sobre corrosão com 

os alunos do turno da noite,  a fim de verificar o interesse que se tem pelo uso da HQ como 

recurso educacional.  

 

Aos alunos da turma do NEJA 4, propôs-se que respondessem a cinco questões, onde, 

a primeira delas versava sobre a assinalação de quatro itens, de modo a apontar os diferentes 

tipos de recursos educacionais para que o professor utilize em sala de aula. Os diferentes tipos 

de recursos educacionais dentro da sala de aula, além de serem relevantes verificar como as 

histórias em quadrinhos estão inseridas pela preferência de uso dos alunos dentro de sala de 
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aula na facilitação do processo de ensino – aprendizagem; perceber quais são os 

conhecimentos prévios que os alunos trazem consigo e como consegue correlacioná-los com 

os conteúdos de Função Orgânica (aplicado no C.E. Brigadeiro Castrioto e CIEP 448 – Ruy 

Frazão Soares) e Corrosão (assunto trabalhado no Colégio Estadual Almirante Tamandaré). 

 

No decorrer desta pesquisa, mostram-se as fotos da realização desta pesquisa nas 

diferentes Unidades Educacionais que foram aplicadas. No C.E. Brigadeiro Castrioto e no 

CIEP 448 – Ruy Frazão Soares a carga horária da disciplina de Química era de 3 tempos de 

aula, sendo 2 tempos em um dia e 1 tempo em outro dia. Enquanto que, no Colégio Estadual 

Almirante Tamandaré trabalha-se com 2 tempos de aula. Por fatores alheios a vontade do 

Professor, esta pesquisa científica teve a duração de algumas semanas, onde, dependendo da 

Unidade Educacional, levava-se 3 ou 4 semanas. 

 

FIGURA 9 - Unidades educacionais onde foi realizado o trabalho de pesquisa 1 e 2 – Colégio 

Estadual Almirante Tamandaré 3 – Colégio Estadual Brigadeiro Castritoto 4- CIEP 448 – Ruy 

Frazão Soares. 

  

FONTE: o autor, 2017. 
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O questionário que consta no Anexo F, foi aplicado em todas as turmas do NEJA 4 das 

diferentes Unidades Educacionais. Ao se analisar a primeira questão, elaborou-se um gráfico 

que reproduzisse os quatro recursos educacionais que os discentes do CIEP 448 – Ruy Frazão 

Soares preferem que os professores utilizem com mais frequência em suas aulas. Chega-se à 

conclusão que os quatro recursos educacionais que os alunos acharam mais interessantes que 

os docentes utilizassem em sala de aula são o laboratório, vídeos, softwares e testes. 

 

Observa-se que, praticamente, não há o interesse por parte dos alunos em se trabalhar 

com histórias em quadrinhos. Cada aluno deveria escolher quatro opções sobre os recursos 

educacionais considerados mais interessantes a serem usados pelo professor em sala de aula 

(FIGURA 10). 

 

FIGURA 10 - Escolha dos recursos educacionais mais interessantes de acordo com os alunos. 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

O gráfico abaixo mostra o resultado das três opções que os alunos deveriam fazer após 

escolherem as quatro opções da questão 1 do questionário. Os resultados abaixo (FIGURA 11) 

continuam a mostrar que o laboratório continua a ser a opção de maior interesse dos alunos, 

seguido repectivamente de vídeos, testes e software empatados. 
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FIGURA 11- Escolha de outros recursos educacionais interessantes de acordo com os alunos. 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

 

O questionário aplicado junto aos alunos do Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto foi 

realizado no dia 01 de dezembro de 2016, com 11 alunos do EJA no turno da noite, na turma 

do NEJA 4. O questionário continha 6 questões, com 3 questões objetivas e 3 questões para 

assinalar “X” (FIGURA 12). 

 

FIGURA 12 - Resultado diagnóstico de interesse do Colégio Brigadeiro Castrioto. 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

De acordo com o resultado apresentado, deseja-se na primeira questão obter dados de 

interesse dos alunos na utilização de quatro recursos educacionais que possam ser trabalhados 
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pelo professor dentro de sala de aula. Verificou-se que o labaratório, livros didáticos, software 

e os vídeos, respectivamente nesta ordem, são os recursos educacionais mais requisitados 

pelos alunos. Além dos quatro recursos educacionais que apresentam maior interesse de uso 

pelos alunos e que constam na primeira questão, a segunda questão pretende saber quais 

outros três recursos educacionais que os alunos gostariam que os professores fizessem uso 

dentro de sala de aula (FIGURA 13). 

 

FIGURA 13 - Resultado da segunda opção do diagnóstico de interesse do Colégio Brigadeiro 

Castrioto 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

Os resultados apresentados pelo gráfico acima, foram: laboratório, testes e software, 

respectivamente nesta ordem.  Desta forma, conforme análise dos primeiro e segundo 

exercícios observa-se que ainda é pouco o interesse dos alunos por histórias em quadrinhos a 

serem utilizadas como recurso educacional em sala de aula. 

 

O questionário diagnóstico de interesse do alunos do Colégio Estadual Almirante 

Tamandaré foi realizado no dia 17 de março de 2017, com 11 alunos do Curso de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) no turno da noite, na turma do NEJA 4. O questionário continha 6  

questões, com 3 questões objetivas e 3 questões para assinalar “X” (FIGURA 14). 

 



58 
 

 

FIGURA 14 - Resultado diagnóstico de interesse do Colégio Almirante Tamandaré. 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

De acordo com o resultado apresentado, deseja-se na primeira questão obter dados de 

interesse dos alunos na utilização de quatro recursos educacionais que possam ser trabalhados 

pelo professor dentro de sala de aula. Verificou-se que o vídeo, laboratório, software e os 

artigos de pesquisa, respectivamente nesta ordem, são os recursos educacionais mais 

requisitados pelos alunos. 

 

Além dos quatro recursos educacionais que apresentam maior interesse de uso pelos 

alunos e que constam na primeira questão, a segunda questão pretende saber quê outros três 

recursos educacionais os alunos gostariam que os professores fizessem uso dentro de sala de 

aula (FIGURA 15). 
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FIGURA 15 - Resultado da segunda opção de interesse do Colégio Almirante Tamandaré. 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

Os resultados apresentados pelo gráfico acima, apontam os livros didáticos, software e 

artigos de pesquisa, respectivamente nesta ordem.  Desta forma, conforme análise dos 

primeiro e segundo exercícios observa-se que, ainda é pouco o interesse dos alunos por 

histórias em quadrinhos. 

4.3. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE 

CONHECIMENTO PRÉVIO DE FUNÇÕES ORGÂNICAS (ANEXO G) E OUTRO DE 

CORROSÃO (ANEXO H) 

 

O Questionário diagnóstico de conhecimento prévio de Funções Orgânicas (Anexo G) 

e outro de Corrosão (Anexo H) tinham um cabeçalho para identificação do aluno com o nome 

da escola em que estudava, o tempo de estudo naquela Unidade  Educacional, a idade do 

aluno e a data do preenchimento, com o objetivo de identificar se o discente ingressava 

tardiamente no universo escolar. Os questionários apresentavam 5 questões, sendo 4 questões 

abertas e 1 de múltipla escolha, em ambos os questionários. Desejava-se com esses 

questionários do Anexo G (página 109) e o Anexo H (página 111) obter informações 

relevantes sobre a percepção de conhecimentos básicos de Função Orgânica e de Corrosão 

que os discentes apresentavam desses assuntos.  

 

Elaborou-se questões conceituais para alcançar este objetivo, pretendia-se que os 

alunos descrevessem com as suas próprias palavras o entendimento peculiar dos conteúdos 
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pertinentes ao tema de Funções Orgânicas Anexo G (página 109), por meio das questões deste 

questionário que envolvia a definição de Funções Orgânicas (Questão 1), assim como o 

conceito de fórmulas estruturais planas e a sua importância na determinação das propriedades 

dos compostos orgânicos (Questão 2), a identificação de funções orgânicas (quantidade de 

carbonos e grupamentos funcionais) nas substâncias químicas (Questões 3 e 4) e a 

determinação de fórmulas estruturais planas a partir da nomenclatura dos compostos 

orgânicos (Questão 5). Esse questionário foi aplicado nas Unidades Educacionais do Colégio 

Estadual Brigadeiro Castrioto (CEBRIC) e CIEP 448 – Ruy Frazão Soares nas turmas do 

NEJA 4 do turno da noite. 

 

Desta forma, de acordo com as respostas que foram obtidas após a aplicação do 

questionário acima mencionado para os 11 alunos do Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto 

(CEBRIC) e os 13 alunos do CIEP 448 – Ruy Frazão Soares observou-se que, de forma geral, 

todos os discentes responderam a primeira questão que versava sobre “o entendimento que os 

alunos tinham sobre funções orgânicas”. Percebeu-se nas respostas analisadas deste 

questionário que os alunos confundiam termos como “Funções Orgânicas” por “substâncias 

orgânicas”, além de inserirem a palavra “orgânico” nas respostas, sem terem uma noção exata 

do seu significado.  

 

A segunda questão buscava verificar no aluno “o conhecimento que eles detinham 

sobre fórmulas estruturais planas e a sua importância na determinação das propriedades 

químicas dos compostos orgânicos”. Mediante as respostas dadas pelos 13 alunos do CIEP 

448 – Ruy Frazão Soares, 5 alunos não responderam a questão e 8 responderam, sendo que na 

sua maioria a resposta foi inadequada. Nesse caso, percebe-se que os estudantes não tem um 

conhecimento adequado desse item. Enquanto que, no CEBRIC 6 discentes responderam a 

questão e 5 não, de tal forma que todas as respostas dadas não faziam sentido algum para a 

questão formulada. Logo, percebe-se que também nesse caso os alunos também não tem 

conhecimento sobre fórmulas estruturais planas. 

 

A terceira questão do Anexo G (página 109) visava saber do aluno se ele conseguia 

determinar por meio de uma fórmula geral a função orgânica que representa os ácidos 

carboxílicos. O número total de alunos que respondera entrevistados. Desses, 7 alunos do 

CIEP 448 não responderam a questão e, 6 responderam. Enquanto que 11 (100%)  alunos 

CEBRIC não responderam a questão. 
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  A quarta questão deste questionário propunha aos alunos que eles determinassem a 

quantidade de carbonos que está presente na fórmula do ácido butanodióico, assim como a 

quantidade de grupamentos carboxilas desta substância química. As respostas observadas, 

encontram-se resumidas na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Respostas sobre grupamentos químicos. 

Respostas 
CEBRIC 

CIEP 448 – Ruy 

Frazão Soares 

4 carbonos e 2 grupamentos carboxilas 
5 4 

3 carbonos e 2 grupamentos carboxilas 
6 4 

4 carbonos e 1 grupamento carboxila 
0 4 

5 carbonos e 2 grupamentos carboxilas 
0 1 

Total de alunos 
11 13 

 

Percebe-se pelo resultado da tabela acima, referente a resposta da quarta questão que 

aproximadamente 46% (5 alunos) do CEBRIC marcaram a opção correta, e 31 % dos 

discentes do CIEP 448 marcaram a opção certa que é “4 carbonos e 2 grupamentos 

carboxilas”. 

 

De forma similar, pretendia-se verificar e analisar com os discentes da turma do NEJA 

4 do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, o entendimento que eles apresentavam sobre os 

conceitos que envolviam o estudo da corrosão, oxidação, redução, ferrugem, assim como 

avaliar se estes conseguiam explicar a diferença entre ferrugem e corrosão (ainda que pelo 

senso comum), além de identificar fatores que provocam o fenômeno da corrosão, em um 

ambiente que descreve uma situação hipotética de “uma bicicleta que se encontra parada a 

algum tempo em um quintal ao ar livre, estando sujeito a chuva, diferença de temperatura, 

ventos constantes e perto da praia”, conforme, pode ser verificado no Anexo H. 
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Desta forma, descreveu-se os objetivos de cada questão, solicitou-se aos alunos que 

respondessem cada uma delas. Observou-se que alguns discentes, tinham um certo receio em 

colaborar com as respostas por terem medo de errar, pois, já vinham com ideias pré-

concebidas de que nada sabiam sobre as perguntas que foram elaboradas para este 

questionário. 

 

Com isto, quando se aplicou o Questionário diagnóstico de conhecimento prévio de 

Função Orgânica (Anexo G), para ser aplicado a 24 (vinte e quatro) alunos das Unidades 

Educacionais do C.E. Brigadeiro Castrioto e CIEP 448 – Ruy Frazão Soares, sendo 11 no 

primeiro e 13 no segundo nos dias 01/12/2016 e 02/12/2016, e 12 discentes no Colégio 

Estadual Almirante Tamandaré, que foi aplicado no dia 05/05/2017, observaram-se que a 

quantidade de alunos que responderam ao questionário foram: “De forma geral, os 24 alunos 

do C.E. Brigadeiro Castrioto e CIEP 448 Ruy Frazão Soares, responderam a Questão 1, 14 

alunos responderam a Questão 2, 7 alunos responderam a Questão 3. 

 

4.4. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE UMA AULA 

TEÓRICA SOBRE FUNÇÕES ORGÂNICAS (ANEXO I) E OUTRA DE CORROSÃO 

(ANEXO J). 

 

Após a aplicação do “Questionário diagnóstico de conhecimento prévio de Funções 

Orgânicas (Anexo G) e outro de Corrosão (Anexo H)”, elaborou-se uma aula teórica sobre 

Funções Orgânicas e de Corrosão para os alunos nas respectivas Unidades Educacionais em 

que a pesquisa foi aplicada para cada assunto. 

 

De acordo com o plano de aula que consta nos anexos I e J, planejou-se uma aula 

teórica de modo a pretender cobrir um total de 3 tempos de 135 min semanais, para cada um 

dos temas envolvidos, aplicando-se nas 3 Unidades Educacionais, sendo cada tempo 

equivalente a 45 min. 

 

Desta forma, utilizaram-se os preceitos de Ausubel (1980) em nossa pesquisa, destaca-

se que dentre as suas principais concepções que tem acerca da educação, a “relação daquilo 

que está sendo apresentado como “novo conhecimento” aos conhecimentos prévios 

preexistentes dos alunos sobre o assunto que está sendo estudado”. Promover esta mediação 



63 
 

 

de “conhecimentos” na relação existente entre professor x aluno, atores principais do processo 

educacional é essencial que o professor exerça um papel fundamental na execução deste 

trabalho para se alcançar o melhor resultado possível, pois, deverá ele pensar e repensar as 

possíveis formas de como estes conhecimentos prévios ou subsunçores trazidos pelos alunos 

possam ser colocados em prática. 

 

Com isto, um passo importante para se alcançar o objetivo de reconciliação 

integrativa
9
 dos alunos da turma do NEJA 4 é a contextualização, de modo que se possam 

pontuar exemplos de situações em que os alunos vivem no seu cotidiano e que, no entanto, 

não percebem ou não conseguem fazer relações com o estudo de Química Orgânica que é 

ensinado pelo professor dentro de sala de aula referente ao tema Funções Orgânicas e que se 

encontram presentes em algumas substâncias químicas. Tema estudado no livro da EJA deste 

segmento educacional. 

 

Desta forma, buscou-se facilitar a forma de se ensinar os conteúdos e a aprendizagem 

dos alunos no processo educacional na Educação de Jovens e Adultos, utilizou-se 

aproximadamente 50 min de aula para esta etapa da pesquisa, com o uso do quadro branco 

como recurso educacional para uma exposição oral sobre discussões dialógicas do assunto 

temático Funções Orgânicas. 

 

De modo a criar um ambiente de maior interação entre professor x aluno, mostra-se 

aos discentes a importância que se tem em estudar Funções Orgânicas por ser um assunto que 

está presente em seu cotidiano. De forma geral, os alunos encontravam-se interessados pelo 

assunto por abordar assuntos de seu interesse. 

 

Com isto, inicialmente buscou-se fazer com que os alunos soubessem expressar 

exemplos de fenômenos químicos que ocorrem no ambiente de uma cozinha, por ser este o 

local em que se passa a história em quadrinhos de Funções Orgânicas. Após esta etapa, 

procurou-se enfatizar de forma geral as diferenças estruturais entre as substâncias químicas 

orgânicas ao expor diversos exemplos no quadro branco. De forma oral, procurou-se abordar, 

não em sua totalidade, mas de forma parcial um pouco da nomenclatura dos principais 

                                                 
9
 De acordo com Ausubel, é o modo como o indivíduo reorganiza os conceitos estabelecendo vínculos e 

ligações entre conceitos menos inclusivos e conceitos mais inclusivos. 
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compostos orgânicos, e assim permitir que os alunos criassem uma noção de que as 

substâncias orgânicas apresentam nomes bem específicos e que seguem uma regra, e o que 

eles têm de conhecimento sobre os diferentes produtos, são identificados por nomes 

comerciais.  

 

Os 50 min restantes, totalizaram 2 (dois) tempos de aula em um único dia, foram 

utilizados para que os alunos tirassem dúvidas sobre os conceitos pertinentes às propriedades 

do carbono, pois, percebia-se que ainda não se tinha um completo entendimento de como se 

formam as estruturas químicas das substâncias orgânicas. 

 

De forma similar ao planejamento de aula sobre Funções Orgânicas (Anexo I), 

escolheu-se este tema de Corrosão, por entender que é um assunto que está muito presente no 

cotidiano discente e que podem abordar direta ou indiretamente conceitos químicos 

envolvidos diretamente nesta pesquisa, de modo a permitir o desenvolvimento das 

competências e habilidades que constam no Currículo Mínimo do Estado, consoante, o que 

diz os Parâmetros Curriculares Nacionais de Química. 

 

Assim, quando se deu esta aula, utilizou-se um material complementar que descrevia, 

minuciosamente, os principais conceitos teóricos relacionados ao estudo da Corrosão, 

utilizou-se 100 min ou 2 tempos de aula em um único dia. Inicialmente, foram utilizados 50 

min para promover debates de fenômenos químicos que os alunos pudessem descrever e 

tivessem relação com a Corrosão. Percebia-se, por meio dos relatos dos alunos, que havia uma 

confusão muito grande na diferenciação dos termos Ferrugem e Corrosão. 

 

Conforme o posicionamento dos alunos, os termos recorrentes tinham o mesmo 

significado. Outros 50 min foram usados para discutir os conceitos químicos como equações 

químicas que representam uma reação química, semirreação, ânodo, cátodo, oxidação, 

redução, ferrugem, corrosão, ambientes que causam a corrosão, mecanismos de proteção à 

corrosão. Observou-se que estes alunos, apresentavam carência grande no entendimento da 

definição de alguns conceitos mencionados. Portanto, tornou-se necessário sempre 

correlacionar a teoria com aspectos do cotidiano do aluno. Neste momento, menciona-se um 

pouco da história em quadrinhos, estudada em detalhes em aula posteriormente. 
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4.5. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

SOBRE FUNÇÃO ORGÂNICA E OUTRA DE CORROSÃO 

 

Após a aplicação da aula teórica sobre Funções Orgânicas, nas Unidades Educacionais 

do C.E. Brigadeiro Castrioto e CIEP 448 – Ruy Frazão Soares, e de “Corrosão” no Colégio 

Estadual Almirante Tamandaré, utilizou-se na aula ministrada na semana seguinte, todos os 

tempos de aula para a aplicação das histórias em quadrinhos, usado como ferramenta 

instrucional no processo de aprendizagem dos alunos. 

 

Ao se trabalhar as HQs sobre Funções Orgânicas (Anexo B) e de Corrosão (Anexo C) 

em que foram elaborados dois roteiros para a HQ 1 (Anexo K) e HQ 2 (Anexo L), procurou-

se formar grupos de aproximadamente 6 alunos de modo que cada um deles lessem as 

histórias em quadrinhos em cada uma das Unidades Educacionais pesquisadas, para ao final 

da leitura, todos os discentes participantes do grupo fizessem uma reflexão sobre a discussão 

teórica, a qual foi realizada em seguida e envolvia a compreensão da HQ estudada, foi 

comprovado pelas indagações do professor a respeito deste tema. Após esta etapa, um 

componente do grupo teria que expor este entendimento para a turma inteira, de modo que o 

docente e os colegas de turma, se quisessem, fariam questionamentos com relação direta ao 

assunto estudado. 

 

Desta forma, observou-se que os resultados foram diversificados. Porém, em aspecto 

geral houve uma resposta positiva por parte dos alunos, sobre a possibilidade de se estudar 

Química a partir do uso das HQs, aplicada ao processo educacional no sentido de facilitar o 

aprendizado dos alunos. Percebeu-se que, de todas as turmas pesquisadas que houve um 

empenho maior dos alunos do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, no sentido de se 

envolverem mais no trabalho de pesquisa. 

 

Desse modo, propôs-se aos alunos de cada uma das turmas que sugerissem melhorias 

possíveis de serem empregadas nas HQs estudadas. Anotaram-se algumas dessas propostas de 

melhorias e foi feito um estudo, com vistas à uma análise daquilo que se torna pertinente e 

possível fazer em relação às atualizações das histórias em quadrinhos. 
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Com isto, de modo geral, no que tange respeito a HQ 1 sobre Funções Orgânicas 

(Anexo B), os alunos enfatizaram de forma profícua que o impresso poderia ser colorido, 

assim como apontaram a ausência de fórmulas químicas que representassem algumas das 

substâncias orgânicas presentes nas HQs. Além disto, alguns alunos pontuaram algumas 

partes do texto que, na visão deles, não eram de fácil entendimento. Buscou-se aprimorar 

estas questões, e foi realizada uma revisão da HQ sobre Função Orgânica (Anexo M). 

 

4.6. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE 

APRENDIZADO SOBRE FUNÇÕES ORGÂNICAS (ANEXO N) E OUTRO SOBRE 

CORROSÃO (ANEXO O) 

 

Após aplicar as HQs sobre Função Orgânica (Anexo B) nas Unidades Educacionais do 

Colégio Estadual Brigadeiro Castritoto e CIEP 448 – Ruy Frazão Soares, e de Corrosão 

(Anexo C) no Colégio Estadual Almirante Tamandaré, procedeu-se na aula seguinte a 

aplicação do Questionário Avaliativo de Aprendizado sobre Funções Orgânicas (Anexo N) e 

o Questionário Avaliativo de Aprendizado de Corrosão (Anexo O), respectivamente, aos 

alunos das Unidades Educacionais pesquisadas. 

 

O Questionário Avaliativo de Aprendizado de Funções Orgânicas (Anexo N), 

constava de um cabeçalho para identificação dos alunos com nome da escola em que estuda, o 

tempo de estudo na escola, e a idade, com o objetivo de verificar se o discente ingressou 

tardiamente no universo escolar e, desta forma, colaborar para que o professor possa planejar 

melhor as aulas, além de apresentar de 6 questões de modo a obter a percepção acerca do 

aprendizado dos alunos, e se obtiveram o mínimo de entendimento sobre o assunto abordado. 

 

Desta forma, no dia 16/12/2016, aplicou-se o Questionário Avaliativo de Funções 

Orgânicas (Anexo N) na turma do NEJA 4 do C.E. Brigadeiro Castrioto para 11 alunos, 

ocorreu o mesmo procedimento na mesma turma do CIEP 448 – Ruy Frazão Soares, onde 

nesse caso tinham 11 alunos.  

 

A 1ª questão deste questionário verificava se o aluno possuía a habilidade de identificar 

as principais propriedades químicas do elemento químico carbono. Solicitava que o aluno 

assinalasse uma das 3 opções constantes, qual delas corresponde ao questionamento elaborado 
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que versava sobre: “Marque com um X a única opção que diferencia o elemento químico 

carbono dos outros elementos químicos para a formação dos compostos orgânicos”. A 

TABELA 4 mostra o resultado observado para as respostas dadas. 

 

TABELA 4 - Resultado do Questionário Avaliativo de Aprendizado sobre Funções 

Orgânicas 

1ª questão 
Colégio Estadual Brigadeiro 

Castrioto 

CIEP 448 – Ruy Frazão 

Soares 

1ª opção 
8 8 

2ª opção 
1 2 

3ª opção 
2 1 

 

Conforme Questionário Avaliativo de Aprendizado de Funções Orgânicas (Anexo N) 

tem como opções de respostas a questão 1: 

 

1ª opção – O carbono pode se unir em diversas posições formando quatro ligações químicas 

que apresentam ligações simples, duplas ou triplas. Além de ter a capacidade de se ligar a 

diferentes outros átomos; 

2ª opção - O carbono pode formar compostos específicos formados somente pelos elementos 

químicos carbono e hidrogênio; 

3ª opção – A única propriedade que o diferencia dos outros elementos químicos é a sua 

tetravalência, ou seja, a capacidade que o carbono tem de formar quatro ligações. 

 

  Observa-se que dos 22 alunos que responderam a esta questão, 16 alunos (73%) 

responderam que “O carbono pode se unir em diversas posições formando quatro ligações 

químicas com cadeias carbônicas distintas que apresentam ligações simples, duplas ou triplas. 

Além de se ter a capacidade de se ligar a diferentes outros átomos” (opção 1). Logo, podemos 

concluir que dos 22 estudantes que responderam a esta questão, 16 alunos (73%) tiveram uma 

boa entenderam o conteúdo da questão. 
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De acordo com o questionário do Anexo N ( página 141), a 2ª questão solicitava que o 

aluno identificasse a opção que melhor descrevesse a importância do que está escrito no 

rótulo das embalagens dos alimentos. A TABELA 5 mostra o resultado das respostas dos 

alunos. 

TABELA 5 - Resultado do Questionário com o tema: importância do que está escrito no 

rótulo das embalagens dos alimentos. 

2ª questão 
Colégio Estadual Brigadeiro 

Castrioto 

CIEP 448  

Ruy Frazão Soares 

1ª opção 
9 11 

2ª opção 
1 0 

3ª opção 
1 0 

 

Conforme Questionário Avaliativo de Aprendizado de Funções Orgânicas (Anexo N) 

tem como opções de respostas a questão 1: 

1ª opção – Identificar as substâncias químicas que estão descritas nos alimentos e as 

quantidades que comemos; 

2ª opção – Comparar os preços dos alimentos; 

3ª opção – Prestar atenção, somente, na quantidade dos alimentos que comemos. 

Responderam à 2ª questão um total de 22 alunos, do Colégio Estadual Brigadeiro 

Castrioto e do CIEP 448 Ruy Frazão Soares. Sendo que, 9 alunos (82%) do C.E. Brigadeiro 

castrioto e 11 alunos (100%) do ciep 448 – Ruy Frazão soares marcaram a 1ª opção. Desse 

modo podemos perceber que também houve um bom entendimento dos alunos sobre a  

importância da leitura dos rótulos nos alimentos. 

 

A questão 3 pretendia perceber se os alunos conseguiam entender o significado  do 

termo “Açúcar do bem”. Conforme leitura da HQ 1, a personagem Beth descreve que este 

termo serve para dizer que as frutas são ricas em um tipo de açúcar chamado frutose. E 

esperava-se que os alunos dessem respostas que se aproximassem deste sentido.  
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De forma geral, nas duas escolas pesquisadas foram dadas diferentes respostas, tais 

como: “Um açúcar saudável frutose”; “Açúcar que fortalece o organismo, encontrado na 

melancia”; “Que não devemos consumir muito açúcar que faz acumular em forma de 

gordura”; “Açúcar do bem é a frutose. As frutas que contém esse tipo de açúcar”; “O 

açúcar do bem é o açúcar que a gente nasce com ele”; “Um tipo de açúcar que não faz 

mal a saúde”; “É aquele açúcar que não faz”; “Açúcar é um tipo de açúcar que vem das 

frutas”; “Açúcar do bem vem frutas chamada frutose”; “Frutose açúcar do bem”; 

“Açúcar que não faz tão mal a saúde”; “Que as frutas são ricas em um tipo de açúcar 

chamada frutose”; “É um açúcar que podemos consumir, mas, não podemos consumir 

em excesso”; “Não existe açúcar do bem, todos eles causa doenças”. Percebe-se que, 

conforme as respostas observadas, em sua maioria os discentes compreenderam que a frutose 

é um tipo de açúcar que está presente nas frutas e que faz bem a saúde. 

 

A 4ª questão do Questionário Avaliativo de Aprendizado de Funções Orgânicas 

(Anexo N), questiona aos alunos se eles entenderam o que são “componentes essenciais” 

para o bom funcionamento do organismo.  Esperava-se que, conforme leitura e entendimento 

da HQ 1 de Funções Orgânicas, eles escrevessem a resposta que mais se aproximasse de 

“componentes essenciais são nutrientes ricos em proteínas, carboidratos e vitaminas”.  

 

4.7. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS DE 

MOTIVAÇÃO PARA OS ALUNOS SOBRE O USO DAS HQS SOBRE FUNÇÕES 

ORGÂNICAS (ANEXO P) E OUTRO SOBRE CORROSÃO (ANEXO Q). 

 

Após preencherem o Questionário Avaliativo de Aprendizado de Funções Orgânicas 

(Anexo N) e outro de Corrosão (Anexo O), para termos a percepção do entendimento dos 

conteúdos por meio da aplicação da ferramenta instrucional das HQ’s e do grau de evolução 

que os alunos obtiveram do aprendizado de Funções Orgânicas e sobre Corrosão nas escolas 

onde a pesquisa foi realizada, aplicou-se na aula seguinte os questionários Avaliativos de 

Motivação para os Alunos sobre o Uso das HQs de Funções Orgânicas (Anexo P) e de 

Corrosão (Anexo Q). Compunha seu contexto um cabeçalho, em que se pedia para que o 

discente colocasse o nome da escola em que estuda, o tempo de estudo nesta UE, a idade do 

entrevistado e a data em que este questionário foi aplicado, com o objetivo de obter dados dos 

alunos a respeito do ingresso no universo escolar e há quanto tempo está na escola, para que 
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desta forma, se possa fazer um melhor planejamento de estudo para os alunos que compõem a 

turma do NEJA 4, das três Unidades Educacionais de estudo, conforme mencionado acima. 

 

Os questionários objetivaram verificar a opinião dos alunos em relação ao formato das 

Histórias em Quadrinhos. De forma geral, este questionário é composto por de 5 questões. 

 

Em relação ao estudo da HQ de Função Orgânica (Anexo B), a aplicação deste 

questionário ocorreu nas turmas de NEJA 4 no dia 16/12/2016 no CIEP 448 – Ruy Frazão 

Soares e no dia 19/12/2016, no Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto trabalhando-se, neste 

caso, com este mesmo material. No dia 26/05/2017, é aplicado na turma do NEJA 4, do 

Colégio Estadual Almirante Tamandaré. Em todas as UEs, a primeira questão pretende 

verificar a opinião dos alunos em relação ao gosto de se ter estudado por meio de histórias em 

quadrinhos, tanto para o assunto de Funções Orgânicas como para o de Corrosão. De acordo 

com a opinião dos alunos que constam no questionário respondido, os resultados apresentados 

na TABELA 6, representam as quantidades de alunos presentes na aula no dia da aplicação do 

questionário, e a quantidade de alunos que marcaram “SIM”, “NÃO” e “MAIS OU MENOS”. 

 

TABELA 6 - Resultado do Questionário Avaliativo de Motivação para os alunos sobre o uso 

da HQ de Corrosão. 

Respostas da 

questão 1 

Quant. de alunos do 

CIEP 448 – Ruy 

Frazão Soares:  

11 alunos. 

Quant. de alunos do 

Colégio Estadual 

Brigadeiro Castrioto: 11 

alunos. 

Quant. de alunos do 

Colégio Estadual 

Almirante 

Tamandaré:  

19 alunos. 

Sim 
9 10 16 

Não 
1 1 0 

Mais ou menos 
1 0 3 

 

De acordo com as respostas dadas, percebe-se que aproximadamente 9 alunos (82%) 

do CIEP 448 – Ruy Frazão Soares, 10 discentes (91%) do Colégio Estadual Brigadeiro 
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Castrioto e 16 (85%) do Colégio Estadual Almirante Tamandaré gostaram da metodologia de 

histórias em quadrinhos. 

 

A 2ª questão versa sobre “o que os alunos acharam de mais interessante na história em 

quadrinhos apresentada sobre funções orgânicas e corrosão”. A Tabela 7 mostra as respostas 

preferenciais dos alunos sobre as duas HQs. 

 

Tabela 7 - Opinião dos alunos sobre a HQ de funções orgânicas e corrosão 

 

Respostas 

da questão 2 

Quant. de alunos do 

CIEP 448 – Ruy 

Frazão Soares:  

11 alunos. 

Quant. de alunos do 

Colégio Estadual 

Brigadeiro Castritoto: 

11 alunos. 

Quant. de alunos do 

Colégio Estadual 

Almirante Tamandaré: 

19 alunos. 

1ª opção 
3 3 1 

2ª opção 
2 4 3 

3ª opção 
4 6 11 

4ª opção 
2 0 4 

 

De acordo com o Questionário Avaliativo de Motivação para os Alunos sobre o uso da 

HQ de Funções Orgânicas (Anexo P), a 1ª opção deste questionário corresponde ao “interesse 

pelos desenhos”; a 2ª aos “textos”; a 3ª refere-se ao “ambiente da cozinha em que a história se 

passa” e a 4ª opção constitui marcar “outros – escreva aqui”. Já o Questionário Avaliativo de 

Motivação para os Alunos sobre o uso de HQ Sobre Corrosão (Anexo Q), a 3ª opção foi a 

única que sofreu alteração desta questão. Desta forma, a 3ª opção corresponde “as condições 

em que a bicicleta se encontrava sofrendo o processo de corrosão”. 

 

Verifica-se por meio da Tabela 7, que a maior parte dos alunos do CIEP 448 

assinalaram a 3ª opção como a resposta mais votada, corresponde a 4 alunos; enquanto que, 6  

alunos do C. E. Brigadeiro Castrioto assinalaram a 3ª opção, e, neste caso, leva-se em 

consideração que um único aluno marcou as 3 opções; e 11 alunos do Colégio Estadual 

Almirante Tamandaré marcaram a 3ª opção. Estes números indicam que quando os alunos 
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trabalham com uma ferramenta instrucional, como as HQs, que não é muito utilizada no 

campo das Ciências Exatas, eles se interessam pelas histórias, onde, eles conheçam o 

ambiente e em que condições elas se passam dentro das HQs desenvolvidas. 

 

4.8. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS 

HQS PARA OS PROFESSORES (ANEXO R) 

 

O Questionário Avaliativo das HQs para os Professores sobre Funções Orgânicas e 

Corrosão, encontra-se no anexo R. É composto de um cabeçalho em que se pedia para que o 

professor preenchesse o nome da escola em que trabalha, o tempo que o docente leciona na 

UE, a idade do entrevistado e a data de preenchimento do questionário, além de conter 6 

questões classificadas como fechadas e abertas e que tem por objetivo obter a opinião de 

professores de Química sobre o uso das histórias em quadrinhos que foram elaboradas para 

serem aplicadas ao Ensino de Química no segmento educacional da EJA.  

 

Ressaltamos que para responder a este questionário, somente, 5 professores de 

Química entregaram o “Questionário Avaliativo das HQ’s sobre Funções Orgânicas e 

Corrosão” para que pudesse ser dado prosseguimento ao trabalho desta pesquisa .  

 

A primeira questão pretendia obter a opinião dos docentes sobre o que eles mais 

gostaram da HQ de “Química no dia a dia – Vamos aprender química na cozinha” (HQ sobre 

Função Orgânica).  

 

Enquanto que a questão número 2, pede para que o professor informe o que ele menos 

gostou. Desta forma, a Tabela 8 mostra as respostas que foram dadas por estes 5 docentes. 
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Tabela 8 - Opinião dos professores sobre a HQ Química no dia a dia – Vamos aprender 

química na cozinha. 

HQ de Função Orgânica 

Itens das respostas selecionadas 

Quant. de professores que 

gostaram/ os que não gostaram 

dos itens selecionados 

Os personagens 
1 / 2 

O ambiente em que a história se passa 
3 / 1 

HQ em preto e branco 
0 / 4 

Tema: Função Orgânica 
3 / 0 

Nº de páginas e quadrinhos: 10 páginas e 31 quadrinhos 
1 / 0 

Formato: tamanho dos objetos / aparência dos 

personagens / tamanho das letras do texto 

2 / 1 

Outra opção 
0 / 1 

 

Conforme as respostas dadas, observa-se que os itens que os professores mais 

gostaram foram “O ambiente em que a história se passa” e o “Tema: Função Orgânica”. 

Enquanto que, o que eles menos gostaram foram os itens “HQ em preto e branco” e “os 

personagens”. Aponta-se que, o professor que marcou “outra opção” enfatiza que ele não 

gostou muito do título da história, considerado longo e pouco atrativo. Em paradoxo a esta 

opinião, outra professora considerou apenas o fato da “HQ ser em preto e branco” como ponto 

a melhorar. 

 

Com isto, de acordo com o questionário, a terceira e quarta questões pedem para que 

os professores deem a mesma opinião para a HQ de Corrosão (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Opinião dos professores sobre o HQ de Corrosão. 

HQ de Corrosão 

Itens das respostas selecionadas 

Quant. de professores que 

gostaram/ os que não 

gostaram dos itens 

selecionados 

Os personagens 
1/ 2 

O ambiente em que a história se passa 
2/ 1 

HQ colorida 
2 / 1 

Tema: Corrosão 
3 /0 

Nº de páginas e quadrinhos: 9 páginas e 51 quadrinhos 
0/1 

Formato: tamanho dos objetos / aparência dos personagens / 

tamanho das letras do texto 

1/2 

Outra opção 
0/1 

 

Observa-se que a maior parte dos 5 professores entrevistados responderam que 

gostaram mais do item “Tema: Corrosão”. E o que eles menos gostaram foram os itens 

“Personagens” e “Formato: tamanho dos objetos / aparência dos personagens / tamanho das 

letras dos textos”. 

 

Conforme a colaboração dada pelas respostas dos professores de Química, 

representadas nas tabelas acima, a HQ de Função Orgânica revela que o único ponto que os 

docentes menos gostaram foi o fato da história em quadrinhos ser em preto e branco. 

Enquanto que na HQ de Corrosão os “personagens” e o “formato” da história são os itens que 

os professores menos gostaram. 
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A questão número 5, verificava qual das duas HQs os professores mais gostaram. A Tabela 

8 mostra os resultados apresentados pelos docentes. 

Tabela 10 - HQ que mais agradou os professores. 

HQs 
Respostas 

Química no dia a dia – Vamos aprender química na cozinha 
2 

Minha bicicleta enferrujada 
3 

Não sei 
0 

 

A Tabela 10 indica que “Minha bicicleta enferrujada” é a HQ que tem ligeiramente a 

preferencia dos professores. Alguns dos docentes que participaram desta pesquisa, indicaram 

a razão de suas escolhas, foram obtidas respostas diversas, tais como as mencionadas abaixo: 

 

“o visual fez uma grande diferença pois tornou a leitura mais fluida e prazerosa na 

HQ sobre corrosão. Entretanto, como professor considero o conteúdo de funções 

orgânicas melhor abordado didaticamente possibilitando um maior aproveitamento 

dos conceitos e trazendo a tona temas relevantes e do cotidiano ao contrário do HQ 

sobre corrosão que apenas exemplifica um método de combate a corrosão”;  

“os diálogos me parecem mecânicos, pouco cotidiano. Além de não ter uma 

linearidade, não há indicação ao longo de tempo e espaço”;  

“as duas HQs possuem temas que trabalhamos no ensino médio e são ótimos 

materiais didáticos para serem trabalhados durante os conteúdos”.  

 

Levou-se em consideração o universo de professores pesquisados neste questionário, 

tem-se a percepção que de modo geral os professores consideram positivo a criação e a 

aplicação de histórias em quadrinhos que levem a “facilitação” dos conteúdos de química para 

o Curso da Educação de Jovens e Adultos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa se baseiam num conjunto de observações captadas dos 

sujeitos envolvidos nesta pesquisa acerca da utilização de Histórias em Quadrinhos como 

recurso educacional dentro de sala de aula. 

 

Os questionários diagnósticos aplicados aos professores e alunos que participaram 

direta ou indiretamente do processo de execução desta pesquisa, revelam que as HQs ainda 

são um recurso de ensino pouco usada por profissionais de educação da área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias.  

 

As turmas de NEJA apresentam alunos com perfil diferente dos alunos das turmas de 

ensino regular. Além da questão da faixa etária, as trajetórias e histórias de vida demarcam 

essas diferenças. Em sua maioria os alunos de NEJA trabalham e dispõem de pouco tempo e 

interesse para leitura de um modo geral. Embora as HQs sejam do conhecimento de todos, 

estas não faziam parte do cotidiano dos mesmos. 

 

As primeiras observações, também, apontam que os alunos inicialmente se mostraram 

pouco interessados pelo uso das HQs como ferramenta instrucional adotado pelo professor 

dentro da sala de aula, mas à medida que o trabalho de pesquisa foi instituído e se 

consolidando nas turmas de NEJA 4 dos Colégios Estaduais Brigadeiro Castrioto e Almirante 

Tamandaré e o CIEP 448 – Ruy Frazão Soares, percebeu-se que os alunos mostraram-se 

menos indiferentes e mais participativos nas aulas dadas.  

 

Por ser um método que utiliza o lúdico no processo de aprendizagem e o qual permite 

trabalhar os conteúdos didáticos de uma forma bem distinta em comparação com o método 

tradicional de ensino, houve após o uso da HQ um maior interesse pelo conteúdo da disciplina 

abordado. 

 

Os questionários diagnósticos de interesse aplicados tanto com o corpo discente 

quanto com o corpo docente, tiveram como finalidade avaliar o uso do recurso no processo de 

ensino - aprendizagem. Entre o corpo docente, todos os que responderam a este questionário 

foram unânimes no reconhecimento e importância das HQs como uma metodologia lúdica 
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motivacional de interesse dos alunos por determinado conteúdo, embora ainda pouco usual 

como metodologia de ensino dos professores da disciplina de Química. Não houve nenhum 

tipo de crítica, resistência ou falta de entendimento pelos entrevistados acerca da proposta do 

uso das HQs enquanto recurso educacional de ensino a ser usado em sala de aula. 

 

No que tange a avaliação da primeira etapa, percebeu-se que os alunos se mostraram 

um pouco reticentes em responder ao questionário diagnóstico do conteúdo por entenderem 

que as respostas dadas erradas poderiam corroborar para uma avaliação negativa ao longo de 

todo o período de aula. Mas, na medida em que, evolui o andamento das sequências didáticas 

em cada uma das etapas metodológicas, os alunos, em sua grande maioria, compreenderam 

melhor a base estrutural da pesquisa e se mostraram mais interessados e participativos, 

principalmente nos momentos de aplicação das aulas teóricas e da aplicação das HQs em sala 

de aula por envolver formação de grupos na construção dos possíveis resultados positivos que 

se esperavam ao longo deste trabalho. 

 

Foi perceptivo durante a realização desta pesquisa com o corpo discente que as 

experiências de vida dos mesmos contribuem de forma satisfatória para um aprendizado 

significativo. A Teoria de Ausubel (1980), adotada nesta pesquisa, por apresentar 

pressupostos teóricos que possam colaborar para a exploração da capacidade cognitiva dos 

alunos, serviu de base para auxiliar na compreensão da associação entre o conhecimento pré-

existente e o novo conhecimento, que transmitido pelo professor em sala de aula, utilizou-se 

para isto os possíveis conhecimentos prévios que os alunos apresentavam sobre “Funções 

Orgânicas” e “Corrosão”, ou subsunçores, como ponto de ancoragem do conhecimento com a 

finalidade de facilitar o aprendizado e, consequentemente, a compreensão da aprendizagem 

significativa. 

 

Um dos pressupostos da Teoria de Ausubel (1980), discorre que os alunos têm que 

estar dispostos a querer a aprender, de modo a receber o novo conhecimento. Dentre algumas 

dificuldades apresentadas na execução desta pesquisa, uma delas era criar um ambiente de 

envolvimento para que os alunos se sentissem a vontade de participar dos trabalhos propostos 

em aula. Desta forma, foram utilizados nas diferentes turmas de NEJA 4 estratégias de 

convencimento, como a conversa com os alunos enfatizando a importância do uso das HQ’s 

em sala de aula e uma reflexão por parte deles de serem avaliados de uma forma diferente no 

processo de ensino - aprendizagem em comparação com o método tradicional de ensino, 



78 
 

 

geralmente utiliza o instrumento de provas para avaliação que possibilitou aos alunos se 

engajarem na pesquisa, ainda que em uma das turmas trabalhadas houvesse o interesse em 

condicionar esta questão à avaliação / pontuação no período bimestral. 

 

Os resultados desta pesquisa ora apresentados corroboram a importância do uso das 

HQs como um recurso metodológico que é capaz de auxiliar no processo de apreensão do 

conhecimento tanto por parte do corpo docente quanto do corpo discente.  

 

Dos conteúdos abordados com os sujeitos pesquisados nas três turmas, o grupo de 

alunos do NEJA 4 - Colégio Estadual Almirante Tamandaré, se diferenciou dos demais no 

que se refere ao interesse pela HQs no tema Corrosão. Percebeu-se que todos os alunos dos 

grupos que se formaram na turma mostraram-se motivados e participativos na discussão que 

se fez sobre o entendimento da HQ de corrosão, assim como, na exposição oral, onde, um  

aluno de cada grupo formado teve que fazer para a turma. 

 

O desafio de propor essa metodologia as turmas de NEJA, foco deste trabalho, 

caminhou na perspectiva de buscar outras formas lúdicas de despertar a motivação dos alunos 

pelos conteúdos da disciplina, possibilitou a estes correlacionar os dois temas abordados a 

fatos do seu cotidiano. O levantamento bibliográfico acerca do tema das HQs aponta uma 

vasta produção e reconhecimento deste recurso metodológico no processo de ensino 

aprendizagem em diferentes áreas de saber. A contribuição deste estudo, ainda que preliminar, 

foi testar o uso das HQs com as turmas de EJA. 

 

Os resultados ora apresentados apontam que o uso das HQs entre o grupo de alunos 

pesquisados foi um recurso inovador para todos eles, diferente dos quais estavam habituados. 

Ainda que num primeiro momento apresentassem estranhamento ao método e dificuldades de 

leitura e interpretação da escrita das HQs, na medida em que compreenderam a dinâmica da 

proposta esse sentimento se dissipou. Os dois temas/ conteúdos de Química propostos, 

tiveram a receptividade dos alunos, sobretudo quando traduzidos de forma lúdica por meio 

das imagens e linguagem dinâmica dos quadrinhos. 

 

A contribuição deste trabalho é de apontar para a importância de testar o uso de 

recursos inovadores em sala de aula como as HQs que possam despertar o interesse do aluno, 
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contribuir no seu processo de ensino - aprendizagem de forma satisfatória e, considerar o 

potencial do conhecimento prévio que cada um traz no seu processo de aprendizagem. 
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ANEXO A: AUTORIZAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO 
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ANEXO B: HISTÓRIA EM QUADRINHOS 1: QUÍMICA NO DIA A DIA – VAMOS 

APRENDER QUÍMICA NA COZINHA 

(função orgânica) 
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ANEXO C: HISTÓRIA EM QUADRINHOS 2: MINHA BICICLETA ENFERRUJADA 

(corrosão) 
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ANEXO D: MATERIAL COMPLEMENTAR 
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Colégio Estadual Almirante Tamandaré 

Professor: Glauco Figueiredo. 

Aluno:  

CORROSÃO 

Explicações e conceitos importantes 

1) Corrosão: Deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou 

eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. A deterioração causada 

pela interação físico-química entre o material e o seu meio operacional representa alterações 

prejudiciais indesejáveis, sofridas pelo material, tais como desgaste, variações químicas ou 

modificações estruturais, tornando-o inadequado para o uso. 

2) Oxidação e redução: Oxidação é a perda de elétrons por uma espécie química e redução é o 

ganho de elétrons por uma espécie química. Para determinarmos o número de oxidação de 

uma espécie química, devemos conhecer as regras de determinação do número de oxidação. 

Exemplo:  

Fe  Fe
2+

 + 2 es 

Cl2 + 2 es  2Cl
-
 

 

3) Fatores que aceleram o processo de corrosão 

São vários os meios corrosivos que podem acelerar as condições do processo corrosivo de um 

material. São elas: 

 Ambiente úmido; 

 Maresia; 

 Ar; 

 Ambientes que se forma chuva ácida; 

 Outros. 

4) Ferrugem: É uma reação química que pode ser representada pela equação química abaixo. 

O ferro é facilmente oxidado quando exposto ao ar e a umidade, formando-se o hidróxido 

férrico caracterizado por sua cor alaranjada. 
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 Observação: O exemplo acima exemplifica muito bem a ferrugem e a corrosão do 

material metálico. 

5) Processos que retardam o processo corrosivo 

São processos que dão uma vida útil maior ao material que é passível de sofrer corrosão. Para 

cada tipo de material, existe um processo específico. Devem ser consideradas as variáveis 

dependentes do material metálico, o meio corrosivo e as condições operacionais. 

Exemplos:  

 Uso de inibidores de corrosão (anódicos, catódicos e de adsorção); 

 Decapagem ácida; 

 Outros. 
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ANEXO E: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE INTERESSE DO PROFESSOR 
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QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DO INTERESSE DO PROFESSOR  

 

Nome da escola em que trabalha:                                            Formação: 

Há quanto tempo você leciona nesta escola: 

Idade do entrevistado:                                          Disciplina que leciona: 

Data: 
 

1) Marque entre parênteses  o nº 1 ou o nº 2 em relação as situações que estão presentes e 

ausentes no exercício de sua profissão. 

1 – Presente.  2 – Ausente.  

(   ) Os alunos estão há pelo menos 10 anos sem estudar.  

(   ) Os alunos sentem dificuldade em entender o conteúdo da disciplina de química que é 

abordado dentro da sala de aula. 

(   ) Os alunos tem uma falta de interesse muito grande pela disciplina de química. 

(   )Os alunos tem facilidade em entender os conteúdos da disciplina de química que são 

abordados pelo professor dentro da sala de aula. 

(   ) Os alunos sentem-se inibidos em se expressar dentro de sala de aula. 

(   ) Outros. Caso tenha outras situações, escreva abaixo: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2) Marque com um X a(s) opção (ões) que você melhor trabalha dentro de sala de aula para 

provocar o interesse dos alunos pelas aulas de química . 

(   ) Tento conquistar o aluno pela conversa. 

(  ) Explicação de situações-problema  para que o aluno possa conseguir visualizar a 

importância da química no cotidiano. 

(   ) Preparo aulas diferentes para chamar a atenção e motivar o aluno. 

(   ) Sou indiferente ao desinteresse do aluno em assistir as aula de química. 

(   ) Caso tenha outras opções, escreva abaixo:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Marque 4 recursos educacionais que você mais utiliza em sala de aula, dentre as opções 

apresentadas abaixo. 

(   ) Vídeos;  (   ) Jornais;  (   ) Revistas científicas;  (   ) Laboratório; (   ) Peças teatrais;     (   ) 

Passeios;  (   ) História em quadrinhos;  (   ) Museus; (   ) Quiz; (   ) Programas 

computacionais  - software.    (   ) Outros: Escreva aqui: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Além dos recursos educacionais que você utiliza em sala de aula que foram marcados na 

questão acima. Marque 3 opções principais, desconsiderando as que você indicou na questão 

anterior, aquelas que você acha mais interessante usar. 

(   ) Vídeos;  (   ) Jornais;  (   ) Revistas científicas;  (   ) Laboratório; (   ) Peças teatrais;     (   ) 

Passeios;  (   ) História em quadrinhos;  (   ) Museus; (   ) Quiz; (   ) Programas 

computacionais - software.    (   ) Outros: Escreva aqui: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Se você não marcou HQ nas questões 3 e 4, você acha possível utilizar a história em 

quadrinhos em sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE INTERESSE DO ALUNO 
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QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO SOBRE O INTERESSE DO ALUNO 

 
Nome da escola em que estuda: 
Há quanto tempo você estuda nesta escola: 
Qual é a sua idade: 
Data: 
 
1)  Marque com um X quatro recursos educacionais que você considera interessante 
para serem utilizados em sala de aula pelo professor. 
(   ) Peças teatrais; (   ) Laboratório; (   ) Jornais; (   ) Livros didáticos; (   ) Artigos de 
pesquisa; (   ) Vídeos; (   ) Testes; (   ) Programas computacionais -Software; (   ) 
História em quadrinhos; (  ) Quadro; (   ) Outros. Escreva aqui: 
2) Além dos recursos educacionais marcados acima, marque outros três que você 
acha mais interessante usar nas aulas de química. 
(   ) Peças teatrais; (   ) Laboratório; (   ) Jornais; (   ) Livros didáticos; (   ) Artigos de 
pesquisa; (   ) Vídeos; (   ) Testes; (   ) Programas computacionais -Software; (   ) 
História em quadrinhos; (  ) Quadro; (   ) Outros. Escreva aqui: 
3) Se você marcou o uso de história em quadrinhos nas questões 1 ou 2, diga 
porque você acha interessante o uso da HQ em sala de aula? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_ 
4) Marque com um X três fatores  que na sua opinião são determinantes para você 
aprender os conteúdos passados em sala de aula pelo professor. 
(   ) Bom relacionamento aluno x professor; 
(   ) Clareza nas informações passadas pelo professor; 
(   ) Utilização de recursos audiovisuais ou outros que possam estimular o interesse 
para além da utilização da lousa branca; 
(   ) Verificação do aprendizado utilizando-se diferentes instrumentos avaliativos 
como provas, seminários, testes, trabalhos escritos; 
(   ) Outros. Escreva 
aqui:________________________________________________________________ 
 
5) Das três opções marcadas, indique qual que você considera mais  importante 
para você aprender os conteúdos abordados em sala de aula. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6) Se você não marcou HQ nas questões 1 e 2, você acha possível utilizar a história 
em quadrinhos em sala de aula? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO G: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DE 

FUNÇÕES ORGÂNICAS 
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QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DE FUNÇÕES ORGÂNICAS 

Nome da escola em que estuda: 

Há quanto tempo você estuda nesta escola: 

Idade do entrevistado: 

Data: 
 

1) O que você entende por funções orgânicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) O que você entende por fórmulas estruturais planas e que importância ela tem na 

determinação das propriedades químicas dos compostos orgânicos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) A figura abaixo mostra as personagens Beth e Joana conversando sobre o uso da química 

dos alimentos na cozinha. 

No meio da conversa, Joana 

menciona o termo “grupo ácido 

carboxílico”, mais conhecido 

como grupo carboxila que está 

presente nos “ácidos 

carboxílicos”, grupo de 

substâncias químicas que são 

muito comuns na manteiga.  

Desenhe abaixo a função 

orgânica que representa ácidos carboxílicos. 

.4) A manteiga é um alimento que contém derivados do ácido butanodióico, que confere a ela 

o seu odor característico.  Ao nomearmos esta substância orgânica, levamos em consideração 

o número de átomos de carbono que está presente na molécula orgânica, assim como seus 

grupamentos orgânicos. No caso do ácido butanodióico, temos: 

 

(   ) 4 carbonos e 2 grupamentos carboxilas; 

(   ) 3 carbonos e 2 grupamentos carboxilas; 

(   ) 4 carbonos e 1 grupamento carboxila;  

(   ) 5 carbonos e 2 grupamentos carboxilas. 

 

5) O ácido etanóico é o principal componente do vinagre, que é muito usado nas saladas. Mais 

conhecido como ácido acético, qual é a fórmula estrutural plana deste ácido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO H: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DE 

CORROSÃO 
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QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DE CORROSÃO 

Nome da escola em que estuda: 

Há quanto tempo você estuda nesta escola: 

Idade do entrevistado:   

Data: 
 

1) O que você entende por corrosão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) O que você entende por oxidação e redução de um metal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Escreva com as suas próprias palavras o que você entende por “ferrugem”. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Você acha que ferrugem tem o mesmo significado de corrosão? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

.5) Considere a situação seguinte: “Você tem uma bicicleta que há alguns meses não usa 

mais. Ela está parada no seu quintal ao ar livre, sujeito a chuva, diferença de 

temperatura, ventos constantes e considera-se o fato de estar morando perto da praia. 

Um dia você resolveu reutilizá-la e observou que ela se encontrava bastante destruída.” 

Marque com um X as opções que você acha que ocorreu com a bicicleta para que ela se 

encontrasse neste estado. 

(  ) Nada aconteceu com a bicicleta. Basta apenas lavá-la que ela volta ao que era antes; 

(  ) A corrente da bicicleta ficou levemente marrom caracterizando uma corrosão do metal; 

(  ) O metal da bicicleta sofre oxidação; 

(  ) O metal da bicicleta sofre redução; 

(  ) A reação química do metal que compõe a bicicleta com o ambiente acontece de uma 

forma lenta; 

(  ) A reação química do metal que compõe a bicicleta com o ambiente acontece de uma 

forma rápida. 
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ANEXO I: PLANEJAMENTO DE UMA AULA TEÓRICA SOBRE FUNÇÕES 

ORGÂNICAS 
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PLANO DE AULA 

 
OBJETIVOS CONTEÚDO MÉTODOS OU 

ESTRATÉGIAS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 

- Verificar o 

interesse dos 

professores e alunos 

em trabalhar com o 

recurso educacional 

das HQ’s no 

processo de ensino – 

aprendizagem de 

Química. 

- Elaborar, aplicar e 

avaliar o uso das 

HQ’s no processo de 

aprendizagem da 

disciplina de 

Química. 

- Perceber a 

motivação e a 

aprendizagem dos 

alunos do uso deste 

recurso educacional 

- Principais 

propriedades 

químicas do 

carbono 

(tetravalência; 

ligações simples, 

duplas e triplas; 

ligações com 

heteroátomos);  

- Conceito de 

Funções 

Orgânicas; 

 - Principais 

classes de 

compostos 

orgânicos que 

compõem os 

alimentos; 

  - Importância 

do 

reconhecimento 

do que está 

escrito nas 

embalagens dos 

rótulos dos 

alimentos em 

relação a sua 

composição 

química. 

- Uso das 

histórias em 

quadrinhos 

(HQ’s) no 

processo de 

ensino – 

aprendizagem em 

Química 

- HQ; 

-  Quadro branco 

- Questionário 

Avaliativo de 

Aprendizado de 

Funções Orgânicas;  

 - Exposição Oral dos 

Alunos sobre a 

compreensão da 

história em 

quadrinhos de 

Funções Orgânicas 

ESCOLA: Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto / CIEP 448 – Ruy Frazão Soares 

PROFESSOR: Glauco Leonardo da Costa Figueiredo 

MATÉRIA: Química 

DATA: 08/12/2016 e 09/12/2016 

TURMA: NEJA 4 

TEMA: Funções Orgânicas 
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ANEXO J: PLANEJAMENTO DE UMA AULA TEÓRICA SOBRE CORROSÃO 

 

  



123 
 

 

ESCOLA: Colégio Estadual Almirante Tamandaré 

PROFESSOR: Glauco Leonardo da Costa Figueiredo 

MATÉRIA: Química 

DATA: 12/05/2017 

TURMA: NEJA 4 

TEMA: Corrosão 

 

 

PLANO DE AULA 

 
OBJETIVOS CONTEÚDO MÉTODOS OU 

ESTRATÉGIAS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 

- Verificar o 

interesse dos 

professores e 

alunos em trabalhar 

com o recurso 

educacional das 

HQ’s no processo 

de ensino – 

aprendizagem de 

Química. 

- Elaborar, aplicar e 

avaliar o uso das 

HQ’s de Corrosão 

no processo de 

aprendizagem da 

disciplina de 

Química. 

- Perceber a 

motivação e a 

aprendizagem dos 

alunos do uso deste 

recurso 

educacional 

Os conteúdos 

trabalhados dentro de 

sala de aula foram:  

- Conceito de reação 

redox utilizando 

reações 

eletroquímicas 

- Processos de 

oxidação e redução 

- Cátodo e ânodo 

- Diferença entre 

ferrugem e corrosão 

- Principais fatores 

que aceleram o 

processo de 

corrosão 

- Processos que 

retardam a corrosão. 

- Uso das 

histórias em 

quadrinhos 

(HQ’s) no 

processo de 

ensino – 

aprendizagem em 

Química 

- HQ;   

- Quadro branco 

- Questionário 

Avaliativo de 

Aprendizado 

de Corrosão 

- Exposição 

Oral dos 

Alunos sobre a 

compreensão 

da história em 

quadrinhos de 

Corrosão 
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ANEXO K: ROTEIRO DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 1 

(função orgânica) 
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Imagine a seguinte situação: Quatro amigos marcam um encontro na frente da escola 

em que estudam e que não fica muito distante da casa de Pedro, amigo de longas datas de 

Beth, Renato e Joana.  

Em um pleno domingo, marca-se um encontro em frente à escola e seguem em direção 

a casa de Pedro. Todos ajudam no preparo do almoço de domingo.  

Enquanto estão preparando o almoço, conversam sobre diversos assuntos lembrando 

situações inesquecíveis desde quando se conheceram, até chegar ao ponto de estudar química 

de uma forma lúdica, divertida e alegre dentro da casa de Pedro. Alguns dos amigos sentem 

uma grande dificuldade na compreensão dos assuntos que são abordados dentro da sala de 

aula. 

Com o objetivo de enfrentar esta dificuldade e fortalecer os laços de amizade, todos os 

amigos resolvem estudar química utilizando-se de todos os elementos que compõem a 

cozinha da casa de Pedro como ponto de partida, enfatizando as substâncias químicas que 

estão presentes nos alimentos para entender melhor o assunto “funções orgânicas”, visto pelo 

professor de química dentro da sala de aula. 

Quadro 1:  

Pedro chega para buscar os amigos que já estavam conversando entre si e esperando por ele 

(Pedro) na frente da escola. 

Texto: 

Pedro: Olá pessoal! Depois de um dia exaustivo de aula que tal a gente almoçar na minha 

casa? Podemos inventar algo de interessante e gostoso na cozinha. 

 

Quadro 2: 

Desenho: Todos os amigos resolvem ir para a casa de Pedro, comentando a ideia de se fazer 

um almoço na casa do amigo. Algumas pessoas, como Beth, apresentam uma habilidade 

maior no preparo das comidas. Renato enfatiza a fome que está sentindo ao ouvir comentários 

sobre o almoço. 

Texto: 

Beth: Já é pessoal! Eu mando bem na cozinha, pois desde pequena ajudo minha mãe no 

trabalho doméstico. 

Todos: Então, vamos nessa que está todo mundo morrendo de fome. 

Renato: Por falar em fome, meu estômago está fazendo uns barulhos estranhos!!! 

 

Quadro 3 
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Desenho: Joana explica a Renato o motivo pelo qual ele está sentindo fome e como ocorre 

este processo em nosso organismo. Renato fica feliz em ouvir o que Joana está mencionando 

sobre a fome, e faz elogios a sua pessoa. 

Texto:  

Joana: Hum... Já sei o que é isso Renato. Quando estamos com fome nosso estômago começa 

a produzir mais ácidos que estimulam as contrações musculares que provocam esses barulhos 

estranhos no nosso abdômen, além é claro da falta de nutrientes que necessitamos 

diariamente, como a glicose e os aminoácidos.  

Renato: Que legal Joana! Você estava ligada mesmo na aula de química. Então vamos repor 

nossas energias. 

 

Quadro 4 

Desenho: Ocorre uma conversa (bate papo) entre os amigos na cozinha da casa de Pedro. E 

Beth pergunta para Pedro o que se tem para fazer de almoço. Pedro dá a sugestão dos 

alimentos que se tem em sua casa para fazer pratos de comida diferenciados e, também, o de 

sobremesa. Renato (uma pessoa muito esperta) presta atenção no que o Pedro fala e faz um 

breve comentário sobre o valor energético dos alimentos. O dono da casa fala sobre a 

satisfação que sente em tê-los na sua casa e aprender melhor os conceitos de química de uma 

forma descontraída e alegre e que, outrora, tinha visto os conceitos de química em sala de aula 

de uma forma rápida e sem muita ênfase na explicação por parte de seu professor. 

Texto: 

Beth: Pedro que alimentos você tem em casa pra gente fazer o nosso almoço?  

Pedro: Tem arroz, feijão, carne, legumes e verduras, e a nossa sobremesa pode ser melancia. 

Renato: Hum... Adoro tudo isso! São alimentos que contêm nutrientes ricos em proteínas, 

carboidratos e vitaminas. 

Pedro: Pessoal eu estou aprendendo muito nesse almoço. Acho que estou compreendendo 

melhor aqueles conceitos complexos de química. 

 

Quadro 5 

Desenho: Beth sugere que todos ajudem na preparação do almoço. Ao mesmo tempo, que 

ficam colocando a conversa em dia dos amigos, comenta-se sobre a importância que a 

química tem nos alimentos, discutindo-se e relembrando conceitos abordados pelo professor 

de química dentro da sala de aula. Curiosa, Joana é a mais dedicada aos estudos e aborda o 

assunto com mais propriedade. 
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Texto: 

Beth: Pessoal, então vamos colocar a mão na massa. Com todo mundo ajudando, este almoço 

vai sair mais rápido. 

Joana: As proteínas, os carboidratos e as vitaminas A, K, e C possuem componentes 

essenciais que são bons para o funcionamento do nosso organismo 

 

Quadro 6 

Desenho: Renato faz elogios a forma como Joana aborda os conteúdos de química. Beth 

introduz o assunto de funções orgânicas que foi abordado na sala de aula pelo professor de 

química, não compreendendo com a devida clareza os seus ensinamentos. 

Texto 

Renato: Nossa, Joana! Mais uma vez você me fez lembrar a aula de química.  

Joana: A Química está presente no nosso cotidiano: em casa, nos fenômenos da natureza, no 

funcionamento dos meios de transportes no funcionamento do nosso corpo e em várias coisas 

ao nosso redor.  

Beth: Eu não tinha me ligado nisso pessoal. Na última aula de química fiquei com muitas 

dúvidas e não entendi nada do que o professor explicou sobre Funções Orgânicas. 

 

Quadro 7 

Desenho: Joana comenta sobre a importância do elemento químico carbono e as diferentes 

classes de substâncias químicas que se encontram presentes nos alimentos. Esta grande 

variedade de substâncias químicas, formam diferentes funções orgânicas.  

Texto 

Joana: Eu acho que entendi! Na verdade, as Funções Orgânicas compreendem tudo aquilo que 

o elemento químico carbono está presente, formando estruturas moleculares específicas 

capazes de se ligarem entre si e, também, acontecem ligações do elemento químico carbono 

com outros átomos.  

Renato: Você sabe exemplificar isso Joana? 

Joana: Vejam todos esses alimentos que estamos preparando para o nosso almoço. A carne, 

por exemplo, contém proteína, o arroz contém carboidratos. Dos legumes que temos aqui, a 

batata tem amido, a melancia é rica em vitamina A e o limão em vitamina C. Todas essas 

substâncias identificadas nos alimentos apresentam carbono em sua estrutura. Então se possui 

carbono, eles têm funções orgânicas. 
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Quadro 8 

Desenho: Beth e Renato prestam atenção no que Joana comenta sobre o elemento químico 

carbono e Renato faz referência sobre os ensinamentos do professor de química. 

Texto 

Beth: Assim parece simples mesmo. Então o Carbono parece ser um elemento principal na 

Função Orgânica! 

Joana: Exatamente isso!  

Renato: Na aula o professor falou que o carbono possui propriedades químicas especiais. 

Joana: Isto! 

 

Quadro 9 

Desenho: Renato menciona as propriedades químicas do átomo de carbono que o torna 

diferente dos outros elementos químicos na formação de diversas substâncias orgânicas, 

especialmente, aquelas que estão sendo discutidas na composição dos alimentos 

Texto 

Pedro: Então tudo isto que estamos fazendo pra comer leva carbono e tem propriedades 

químicas especiais. Certo! 

Renato: Sim, Pedro.  Foi isso que o professor explicou: o carbono pode se ligar em diferentes 

posições; com átomos diferentes do carbono podendo formar cadeias carbônicas simples, 

duplas ou triplas. A combinação de tudo isto, cria diferentes tipos de substâncias que é 

classificado como orgânica por conter o elemento químico carbono. 

 

Quadro 10 

Desenho: Na cozinha, Beth e Joana mencionam em conversa descontraída com Pedro e 

Renato a importância de se ler os rótulos dos alimentos para termos a noção e a clareza das 

substâncias químicas que compõem os alimentos que estamos comendo. 

Texto 

Beth: Que bacana!  Agora pessoal seria importante a gente visualizar a estrutura química dos 

componentes desses alimentos. 

Joana: Então vamos comparar o rotulo dos alimentos com as fórmulas descritas nos livros de 

química. 

 

Quadro 11 



129 
 

 

Desenho: Joana menciona a importância dos componentes nutricionais dos alimentos que 

estão descritos nos rótulos de suas embalagens. 

Texto 

Joana: A gente não tem o hábito de ler os rótulos dos alimentos, mas é muito importante que 

saibamos os componentes nutricionais e a quantidade de cada um desses componentes 

presentes no que gostamos de consumir. 

 

Quadro 12 

Desenho: Beth entende a importância de se prestar mais atenção nos rótulos das embalagens 

dos alimentos, lembrando de conceitos que foram estudados nas aulas do professor de 

química como aminoácidos e proteínas. 

Texto 

Beth: Entendi, desta forma vou prestar mais atenção nos rótulos para saber exatamente o que 

eu estou comendo. Eu lembro que o professor disse que as proteínas são formadas por 

aminoácidos. Mas Joana, eu não tinha entendido muito bem isto. O que significa aminoácido? 

 

Quadro 13 

Desenho: Joana comenta com Beth sobre o conteúdo ”funções orgânicas” que estão presentes 

nos aminoácidos, de modo a tentar dar uma noção mais detalhada sobre a definição do que 

são os grupamentos amino e ácido carboxílico presentes em um aminoácido. 

Texto 

Joana: O próprio nome já está falando, são duas funções orgânicas diferentes em uma única 

substância. Tem o grupamento amino e o grupo ácido carboxílico. É o que se chama de 

função mista. Você entendeu! 

Beth: Acho que sim! 

 

Quadro 14 

Desenho: Beth lembra para Joana que o professor de química deu aula sobre “ligações 

químicas”. E conseguiu entender que a forma pela qual o carbono se une com outros átomos 

se dá através de ligações covalentes, onde, ocorre o compartilhamento de elétrons. 

Texto 

Beth: Eu me lembro do professor ter falado que as formas como os carbonos se ligam entre si 

é por meio de ligações químicas. São as ligações covalentes que ocorrem por meio de 

compartilhamento de elétrons. 
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Joana: Isto Beth! É isto aí. 

 

Quadro 15 

Desenho: Pedro todos os amigos para sentarem-se a mesa da sala de estar para almoçarem. 

Texto 

Pedro: Vamos parar um pouco esta conversa e vamos arrumar a mesa da sala de estar para 

almoçarmos. 

Todos: Êpa!  Todo mundo arrumou a mesa da sala de estar. 

 

Quadro 16 

Desenho: Todos saboreiam o almoço e Joana explica para Beth o que é a saciedade da fome. 

Texto 

Beth: Esta comida está deliciosa. 

Joana: Pois é, você está num processo de saciedade de sua fome. 

Beth: O que é isto, Joana? 

Joana: Bom! Explicando de uma forma bem simples, é o processo inverso da fome e que é 

causado por vários estímulos. Dependendo da composição do alimento, maior é o tempo 

necessário para o esvaziamento do suco gástrico. Isto ocorre em função da distensão da 

parede gástrica por causa dos alimentos ingeridos. Quanto mais gordura contida neste 

alimento, maior é o tempo necessário. 

 

Quadro 17 

Desenho: Pedro gosta da explicação que Joana deu a Beth sobre a saciedade da fome e faz 

uma cara de alegre. Beth fica alegre com a maneira sobre como estão estudando, conseguindo 

desta forma um bom aprendizado. 

Texto 

Beth e Pedro gritaram bem alto com cara de espanto: Legal! 

Beth: É pessoal, ainda, tenho muito o que aprender. 

Joana: Todos nós, Beth. É por isso que é bom fazermos as nossas reuniões mensais.  

Beth: Para estamos sempre revisando a matéria. E isto, é muito legal. Muito bom.  

 

Quadro 18 

Desenho: Joana faz comentários sobre “o açúcar do bem”, onde a composição está num tipo 

de açúcar chamado frutose. 
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Texto 

Pedro: Como está a melancia, pessoal? 

Renato: Muito doce, está do jeito que eu gosto. 

Joana: Vocês sabem o por quê ela é doce dessa forma? 

Beth: Não sei, não! 

Joana: Ela tem um tipo de açúcar chamado frutose. Digamos que seja um “açúcar do bem”. 

Beth: O que é um “açúcar do bem”? 

 

Quadro 19 

Desenho: Joana faz comentários sobre o pico de insulina que é pelo excesso de frutose (açúcar 

do bem) e que, se a energia em excesso de nosso corpo não for utilizada, ela é acumulada em 

forma de gordura.. 

Texto 

Joana: Beth, “açúcar do bem” é um termo inventado por mim. Mas, vou te dizer que as frutas 

são ricas em um tipo de açúcar chamado frutose e como todo açúcar não pode ser ingerido em 

excesso. Se caso o for, pode gerar um pico de insulina que é capaz de gerar energia em 

excesso para nosso corpo e, quando não utilizada essa energia,  é acumulada em forma de 

gordura.  

 

Quadro 20 

Desenho: Beth e Joana enfatizam a importância do entendimento do assunto” funções 

orgânicas para melhor compreensão de outros conteúdos de química orgânica. 

Texto 

Beth: E com isto, nós não ficamos bem!  

Joana: É isto aí! E não se esqueçam que se não entendermos bem funções orgânicas, não 

entenderemos bem nenhum outro assunto que se refere ao estudo do elemento químico 

carbono.  
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ANEXO L: ROTEIRO DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 2 

(corrosão) 
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ROTEIRO DA HISTÓRIA 2: MINHA BICLETA ENFERRUJADA 

 

Renato, Pedro, Joana e Beth estão conversando sobre voltar a utilizar a bicicleta como 

meio de transporte, com ênfase nas suas benesses, para irem até a escola, devido a obras de 

ampliação das pistas que estão acontecendo na cidade onde moram. Suas bicicletas 

encontram-se em total desuso. Estavam guardadas e jogadas nos cantos de suas casas de 

forma inadequada. Todos moram próximos uns dos outros com uma amizade de longa 

duração e, influenciados, principalmente por Pedro que adora andar de bicicleta, perceberam e 

entenderam a importância de sua utilização no dia a dia. Viam que, além de contribuir de 

modo positivo para a saúde, percebiam que evitavam a emissão de gases poluentes para a 

atmosfera, influenciando no controle da poluição ambiental.  

Em suas casas, observou-se o mau estado de conservação que as bicicletas 

apresentavam. Tinham-se  pontos de ferrugem (tecnicamente conhecido como corrosão), e 

ficaram se questionando como poderiam acabar com a ferrugem e o que poderiam fazer  de 

melhor para proteger e dar uma vida útil maior às suas bicicletas. Observou-se que a parte 

metálica estava sofrendo uma corrosão intensa. Pois, algumas bicicletas encontravam-se 

expostas ao ar livre. Praticamente jogadas em quintais improvisados. 

Como eram muito curiososos, tentaram entender como ocorre o processo de corrosão. 

 Características dos personagens 

1) Pedro: Rapaz de 25 anos de idade. Jovem, alto, magro e com espírito esportivo. Adora 

andar de bicicleta. A bicicleta para ele é algo mais que um meio de transporte. 

2) Renato: Rapaz de 26 anos de idade. Apresenta estatura mediana e é um rapaz sério. Tem 

bons conhecimentos em química que tenta usá-los no seu dia a dia para resolver os problemas. 

3) Beth: É a mais nova da turma. Tem aproximadamente 20 anos de idade. É uma mulher 

extrovertida, magra, baixa muito observadora. Passou a ser adepta do uso da bicicleta. 

Principalmente, por influência de seus amigos. 

4) Joana: Apresenta 22 anos de idade. Apresenta estatura mediana e é uma pessoa que tem um 

certo grau de insegurança nas suas respostas. É uma pessoa questionadora e curiosa. 

D.1.2. Descrição da história 2 

Quadrinização 1: Renato, Pedro, Beth e Joana chegam para um encontro numa praça grande e  

arborizada e com quiosques em volta que eles costumavam se reunir para uma boa conversa 

de amigos em um dia de domingo.  
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Renato fala para os amigos: Meus amigos, com as obras de ampliação das pistas de nossa 

cidade, o que vocês acham da gente usar a bicicleta para andarmos até a escola e para todos 

aqueles passeios que a gente faz no dia de domingo? 

Pedro fala para os amigos: Ah! Está difícil andar de ônibus, né! O que deu em vocês, galera? 

* Os amigos de Pedro não eram muito adeptos do uso da bicicleta. Teve algumas mudanças 

na mobilidade urbana da Cidade em que moravam, e a partir daí começaram a pensar a 

utilizar a bicicleta para andarem pela Cidade em que moram. 

 

Quadrinização 2: Não era muito comum o uso no dia a dia da bicicleta como meio de 

transporte. Continuaram caminhando, numa conversa descontraída, e após darem voltas pela 

praça, todos os amigos resolvem parar num quiosque que é muito famoso no bairro em que 

moram. Sentaram-se em uma mesa para continuar a conversa da forma mais prazerosa 

possível. Na conversa entre amigos, todos estampavam um sorriso de alegria no rosto. 

Pedro fala para os amigos: Eu sempre quis mostrar pra vocês o quanto é legal andar de 

bicicleta.  

Renato fala para Pedro: Já sei o que você vai dizer Pedro.  

* Nesta fala, Renato apresenta um olhar fixo para Pedro, tentando adivinhar o que ele está 

pensando. 

Pedro fala para os amigos: Faz bem para a saúde e não polui o meio ambiente. 

Renato fala para Pedro: Sabia que você ia dizer isto, meu brother! 

Beth fala para Pedro: Nossa!!! Você tem razão Pedro. Não sei por quê! Nunca demos atenção 

ao que você falava, meu amigo! Vou tirar minha bicicleta de casa que estou fazendo de 

cabideiro. 

Joana fala para os amigos: Pedro tem razão. Estávamos errados! 

*Joana fala com entonação alta. 

Renato fala para Beth: Vamos mudar este comportamento, Beth! Vamos começar a andar 

logo de bike! 

Joana fala para os amigos: Acho que a minha bicicleta está toda enferrujada. O que faço para 

me livrar da ferrugem? 

Renato responde para Joana: Vou te ajudar Joana. Sei que você não entende muito de conserto 

de bicicleta. Só sabe andar, né! 

*Nesta fala, Joana fica sem graça quando Renato responde a ela sobre o conserto da bicicleta 

(pode ser feito um sub quadro de Joana deixando-a sem graça) 

Joana fala para Renato: Pois é, fazer o quê?! 
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Pedro fala para os amigos: Bom, meus amigos, vocês sabem que eu faço tudo de bicicleta.  

* Nesta fala, pode-se ter sub-quadros com pensamentos de Pedro indo ao trabalho, à escola e 

ao final de semana, ainda, dava uma volta pela cidade. 

Joana pergunta para Pedro: E onde você guarda sua bicicleta Pedro?          

Pedro responde para Joana: Eu guardo dentro de casa, não deixo minha bicicleta dormir no 

sereno e nem pegar chuva. Também, não deixo a bike direta no sol.  

Joana fala para Pedro: O que acontece se você deixar sua bike direta no sol? 

Joana continua a falar: Acho que deixei a bike em um péssimo estado de conservação. 

*Nesta fala, Renato e Pedro olham com reprovação para o rosto de Joana. 

Renato fala para os amigos: Você não é fácil, Joana! Mas...  

Pedro fala para os amigos: Sempre faço a manutenção com lubrificante e troco as peças que 

estão ruins. Sou chato, viu! 

*Nesta fala, pode-se ter um sub quadro de Joana pensando em como Pedro sempre esteve 

certo na sua forma de pensar. Joana pensando consigo mesma. 

Beth fala para Pedro: Você chega a ser chato com isto, né! Pedro. 

Pedro fala para a Beth: É a vida, Beth! 

Renato: Que nada. Você é demais, garoto esperto! Adoro te chamar assim. 

 

Quadrinização 3: Pedro ri para a galera. Logo em seguida, todos resolveram sair da mesa do 

quiosque em que estavam sentados e foram para as casas de Beth e Joana ajudá-las no 

conserto da bicicleta. Todos foram para a casa de Joana, indo direto para o quintal. Era um 

quintal grande com a casa nos fundos. Tinha uma cobertura aberta na frente dele. E a bicicleta 

ficava erguida debaixo desta cobertura. 

Renato fala para Joana: Nossa Joana! Como foi que você deixou a bicicleta chegar neste 

estado terrível! 

Joana fala Renato: Eu deixei muito tempo a minha bicicleta do lado de fora. E você sabe que 

aonde a gente mora chove bastante.  

Joana continua a falar: A principal conseqüência desta minha atitude com a minha bicicleta 

foi ter causado a corrosão. 

Pedro fala para Joana: Só que você sabe o que é corrosão? Você que corrosão e oxidação 

estão diretamente relacionadas? 

Joana fala para Pedro: Não sabia não, Pedro. Sei que corrosão é a destruição do material 

metálico.  Eu estou certa, né! 
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Renato fala para Joana: Se vocês se lembrarem das aulas de química, quando alguém está se 

oxidando é porque tem alguém que está se reduzindo! 

Beth fala para todos: Adoro vê esse cara falar! 

Pedro fala para Joana: É isso mesmo, Joana! Algumas pessoas sem conhecerem bem o 

significado, chamam esta corrosão de ferrugem. É errado falar assim 

Joana fala para todos: Como vamos resolver esta situação? 

Renato fala para Pedro e Joana: É simples, amigos! Faça uma pasta com três partes de sal de 

cozinha e uma parte de suco de limão. Esfregue a mistura na ferrugem com uma esponja e 

lave com água. A solução funciona porque o suco do limão contém ácido cítrico que dissolve 

o óxido de ferro, a ferrugem. Já o sal funciona como um abrasivo que ajuda a remover a 

ferrugem mais grossa. 

Beth fala para Renato: Como você sabe disto, Renato? E tem certeza disto? 

Renato fala para os amigos: Não se esqueçam que eu sei muita química. Sou muito curioso. 

Tudo isto que se passa com as bicicletas, são reações lentas que estão se passando. Não se 

esqueçam do estudo da velocidade das reações químicas.  

Pedro fala para Renato: Com certeza, meu amigo! Não tenho dúvidas. 

Joana fala para Renato: Bom, eu sei que para acontecer as reações químicas, são necessárias 

algumas condições. E, no nosso caso, estamos falando de reações químicas que acontecem 

com transferência de elétrons. No é isto, meus amigos. 

Desenho: Beth encontrava-se parada em um canto prestando atenção na conversa. 

 

Quadrinização 4: Como todos moravam próximos uns dos outros, Beth pede ajuda a Pedro e 

Renato para irem até a sua casa para pegar a bicicleta e levar para a casa de Joana, que 

aguardava em seu lar. Na casa de Beth, a bicicleta encontrava-se jogada e em um lugar de 

difícil acesso. Por isso, ela pediu ajuda! 

Beth fala para os amigos: Vou chamar vocês para me ajudarem a pegar a minha bicicleta lá 

em casa. Preciso de ajuda! Ela está em um lugar muito ruim. Depois, a gente volta. 

Joana fala para os amigos: Então, vocês vão que eu fico aqui fazendo um lanche. Certo! 

Desenho: O desenho mostra que minutos depois chegam os meninos e a Beth com a bicicleta. 

Joana fala para os amigos: Que bom que vocês chegaram. Fiz um lanche! Vamos comer e 

continuar, ok! 

Os amigos falam para Joana: Todos gritam em tom de brincadeira: “Beleza, Joana!” 

Desenho: Mostra Pedro, Renato e Beth fazendo um lanche que Joana tinha preparado. 
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Quadrinização 5: Renato e Pedro saem da cozinha e voltam para o conserto das bicicletas. 

Incluindo a bicicleta de Beth.  

Pedro fala para todos: Meninas! Estou assustado com o que vejo! 

Desenho: Beth e Joana fazem estampam uma feição no rosto de que estão sem graça. 

Renato fala para todos: Tenho certeza de que elas não vão mais fazer isto. 

Renato fala para todos: Olha, vou dizer uma coisa. As bicicletas são construídas de metais. E 

os metais, com o passar do tempo tende a sofrer corrosão.  

Joana fala para todos: Se não protegermos as bicicletas adequadamente, elas se acabarão 

rápido. 

Pedro fala para os amigos: E isto significa que é bom evitarmos algumas condições 

ambientais que contribuem para a péssima conservação da bicicleta. 

Beth fala para os amigos: E que condições seriam estas? 

Renato fala para todos: Vou citar algumas.  

Desenho: Renato enumera nos dedos. 1) Maresia; 2) Ambientes úmidos; 3) Bicicleta que fica 

muito tempo no sol; 4) Poeira. 

Renato fala para todos: Até aqui, eu disse fatores que contribuem para a corrosão dos metais. 

Pedro fala para todos: E para este problema não se tornar muito grave, existem processos que 

protegem os metais. Isto faz com que eles durem mais tempo. 

Renato fala para todos: Como Pedro comentou, desta forma vamos evitar a corrosão. A 

corrente da bike não vai começar a ficar de cor alaranjada, vocês não ver aqueles pontos 

marrons tão facilmente. 

Pedro fala para os amigos: E, principalmente, a saúde de vocês vai ficar lá em cima. De boa! 

Desenho: Mostra as bicicletas de Beth e Joana consertadas. 

Desenho: Mostra o rosto de alegria de Beth e Joana. 

Desenho: Mostra Pedro, Beth e Renato indo embora para as suas respectivas casas. 
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ANEXO M: HISTÓRIA EM QUADRINHOS 1: QUÍMICA NO DIA A DIA – VAMOS 

APRENDER QUÍMICA NA COZINHA 
REVISADA 

(função orgânica) 
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TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E DIREITOS 

PATRIMONIAIS DE WENDY MESQUITA DE MORAIS 

 

Eu, Wendy Mesquita de Morais, nacionalidade Brasileira, estado civil Solteira, profissão 

estudante, inscrito no CPF sob o nº 054351213-45 e RG sob o nº 2008009227489, autorizo o 

uso da minha imagem para fins de divulgação e publicidade do trabalho artístico-cultural 

___________, bem assim a cessão de todo e qualquer direito autoral patrimonial resultante de 

eventuais produtos decorrentes da contratação, nos termos do art. 111 da Lei nº 8.666/1993. 
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Local e data.  
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ANEXO N: QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE APRENDIZADO SOBRE FUNÇÕES 

ORGÂNICAS 
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QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE APRENDIZADO SOBRE FUNÇÕES ORGÂNICAS 

Nome da escola em que estuda: 

Há quanto você estuda nesta escola: 

Qual é a sua idade: 

Data: 

1) Marque com um X a única opção que diferencia o elemento químico carbono dos outros 

elementos químicos para a formação os compostos orgânicos. 

(  ) O carbono pode se unir em diversas posições formando quatro ligações químicas com 

cadeias carbônicas distintas que apresentam ligações simples, duplas ou triplas. Além de ter a 

capacidade se ligar a diferentes outros átomos; 

(  ) O carbono pode formar compostos químicos específicos formados somente pelos 

elementos químicos carbono e hidrogênio; 

(  ) A única propriedade que o diferencia dos outros elementos químico é a sua tetravalência, 

ou seja, a capacidade que o carbono tem de formar quatro ligações químicas; 

2) Marque com X a única opção sobre a importância do que está escrito no rótulo das 

embalagens dos alimentos. 

( ) Identificar as substâncias químicas que estão descritas nos alimentos e as quantidades que 

comemos; 

(   ) Comparar os preços dos alimentos; 

(   ) Prestar atenção, somente, na quantidade dos alimentos que comemos. 

3) De acordo com o texto da história em quadrinhos, o que você entende por “açúcar do 

bem”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) O que você entendeu pelo termo “componentes essenciais” para o bom funcionamento do 

nosso organismo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Qual foi a sua maior dificuldade no entendimento sobre o assunto “funções orgânicas”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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ANEXO O: QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE APRENDIZADO SOBRE CORROSÃO 
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QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE APRENDIZADO SOBRE CORROSÃO  
Nome da escola em que estuda: 
Há quanto você estuda nesta escola: 
Qual é a sua idade: 
Data: 

1) De forma geral,  marque a opção em que podemos definir o processo de corrosão 

( ) Deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do 

meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. ; 

(  ) Deterioração de um material, geralmente metálico, por ação única de esforços mecânicos; 

(   ) Deterioração de um material, geralmente metálico, aliado a todos os tipos de esforços; 

2) O que vocês podem fazer para suavizar a corrosão de uma corrente de bicicleta? 

(  ) Devemos identificar todos os possíveis pontos de corrosão da corrente; 

(   ) Devemos fazer uma manutenção e lubrificação eficiente; 

(   ) Devemos prestar atenção no tipo de metal que ela é constituído. 

3) Após a aula que vocês tiveram de corrosão, vocês conseguem definir o conceito de 

oxidação e redução? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Dê um exemplo do processo de corrosão que ocorre na casa de vocês. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) O que acontece quando o ferro metálico reage com a água que está presente na atmosfera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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ANEXO P: QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE MOTIVAÇÃO PARA OS ALUNOS 

SOBRE O USO DA HQ DE FUNÇÃO ORGÂNICA 
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QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE MOTIVAÇÃO PARA OS ALUNOS SOBRE O USO DAS HQ’S 

DE FUNÇÕES ORGÂNICAS 

 

Escola em que estuda: 

Há quanto tempo está estudando: 

Idade: 

Data: 

1) Você gostou de ter estudado por meio de uma história em quadrinhos? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Mais ou menos. 

2) O que você achou de mais interessante na história em quadrinhos apresentada a vocês sobre 

“funções orgânicas”? 

(   ) Os desenhos; (   ) Os textos; (   ) O ambiente da cozinha em que a história se passa;  

(   ) Outros. Escreva aqui: 

___________________________________________________________________________ 

3) O que te motivou a escolher a opção acima? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Os desenhos utilizados na HQ ajudaram você a ter uma boa compreensão da história? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Mais ou menos. 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Você achou que os desenhos estavam de acordo com o que foi exposto no texto de cada 

quadrinho? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Mais ou menos. 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO Q: QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE MOTIVAÇÃO PARA OS ALUNOS 

SOBRE O USO DA HQ DE CORROSÃO 
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QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE MOTIVAÇÃO PARA OS ALUNOS SOBRE O USO DAS HQ’S 

DE CORROSÃO 

 

Nome da escola em que estuda: 

Há quanto tempo está estudando nesta escola: 

Idade do entrevistado: 

Data: 

1) Você gostou de ter estudado por meio de uma história em quadrinhos? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Mais ou menos. 

2) O que você achou de mais interessante na história em quadrinhos apresentada a vocês sobre 

“corrosão”? 

(   ) Os desenhos; (   ) Os textos; (   ) As condições em que a bicicleta se encontrava sofrendo 

o processo de corrosão;  

(   ) Outros. Escreva aqui: 

___________________________________________________________________________ 

3) O que te motivou a escolher a opção acima? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Os desenhos utilizados na HQ ajudaram você a ter uma boa compreensão da história? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Mais ou menos. 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Você achou que os desenhos estavam de acordo com o que foi exposto no texto de cada 

quadrinho? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Mais ou menos. 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO R: QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DAS HQ’S (PRODUTO) PARA OS 

PROFESSORES 
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QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DO PRODUTO PELO PROFESSOR 

Nome da escola em que trabalha: 

Há quanto tempo você trabalha nesta escola: 

Idade do entrevistado: 

Data: 

 

1) Marque com um X duas opções que você mais gostou da HQ de “Química no dia a dia – Vamos aprender 

química na  cozinha” (HQ sobre Função Orgânica). 

(   ) Os personagens; (   ) O ambiente em que a história se passa;  (   ) HQ em preto e branco;  

(   ) Tema: Função Orgânica; (   ) Nº de páginas e quadrinhos: 10 páginas e 31 quadrinhos;  

(   ) Formato: tamanho dos objetos / aparência dos personagens / tamanho das letras do texto;  

Se você tiver uma outra opção, escreva qual seria: 

 

2) Marque com um X duas opções que você menos gostou da HQ de “Química no dia a dia – Vamos aprender 

química na  cozinha” (HQ sobre Função Orgânica). 

(   ) Os personagens; (   ) O ambiente em que a história se passa;  (   ) HQ em preto e branco;  

(   ) Tema: Função Orgânica; (   ) Nº de página e quadrinhos: 10 páginas e 31 quadrinhos; 

 (  ) Formato: tamanho dos objetos / aparência dos personagens / tamanho das letras do texto; 

 Se você tiver uma outra opção, escreva qual seria: 

 

3) Marque com um X duas opções que você mais gostou da HQ de “Minha bicicleta enferrujada” (HQ sobre 

Corrosão). 

(   ) Os personagens; (   ) O ambiente em que a história se passa;  (   ) HQ colorida;  

(   ) Tema: Corrosão; (   ) Número de páginas e quadrinhos: 9 páginas e 51 quadrinhos;  

(   ) Formato: tamanho dos objetos / aparência dos personagens / tamanho das letras do texto;  

Se você tiver uma outra opção, escreva qual seria: 

 

4) Marque com um X duas opções que você menos gostou da HQ de “Minha bicicleta enferrujada” (HQ sobre 

Corrosão). 

(   ) Os personagens; (   ) O ambiente em que a história se passa;  (   ) HQ colorida;  

(   ) Tema: Corrosão; (   ) Número de páginas e quadrinhos: 9 páginas e 51 quadrinhos;  

(   ) Formato: tamanho dos objetos / aparência dos personagens / tamanho das letras do texto;  

Se você tiver uma outra opção, escreva qual seria: 

 

5) Qual das duas HQs você mais gostou? 

(   ) Química no dia a dia – Vamos aprender química na  cozinha;  (   ) Minha bicicleta enferrujada;  (   ) Não sei. 

Por quê? 

 

 


