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RESUMO 

 

A educação ambiental vem sendo inserida nas escolas como um tema transversal sendo 

incentivada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. O entendimento acerca do 

ambiente e de seus componentes pode ter um expressivo significado na prática social. 

Identificar a representação social e os conceitos que os alunos trazem sobre 

determinados assuntos auxilia o planejamento de práticas pedagógicas inovadoras e não 

apenas periódicas. Esta pesquisa teve o objetivo de sensibilizar os alunos do sétimo ano 

do ensino fundamental de duas escolas, uma em Santo Antônio de Pádua-RJ e outra em 

Miracema-RJ acerca do tema espécies ameaçadas de extinção. A metodologia utilizada 

foi à evocação livre de palavras e desenhos livres objetivando identificar o 

conhecimento prévio, seguida por uma palestra abordando o tema, especialmente as 

espécies que ocorrem no estado do Rio de Janeiro e na Mesorregião Noroeste 

Fluminense. Por último, utilizou-se a construção de tiras em quadrinhos como 

instrumento de ensino aprendizagem sobre o tema abordado. A evocação livre de 

palavras demonstrou que a caça teve a maior representação social acerca do tema. Os 

desenhos mostraram que os alunos conhecem alguns animais ameaçados de extinção, 

sobretudo, aqueles mais divulgados pela mídia. A palestra promoveu a ruptura com o 

conhecimento popular e o transformou em conhecimento científico, o que ficou 

demonstrado pelas tiras em quadrinhos construídas pelos alunos. Nessas apareceram 

desenhos ilustrando o tráfico ilegal de animais, a prisão de traficantes de animais, e, o 

mais importante, desenhos das espécies ameaçadas de extinção que ocorrem no 

Noroeste Fluminense. Pode-se concluir que esse trabalho contribuiu para o ensino do 

tema espécies ameaçadas de extinção, principalmente porque em várias tiras em 

quadrinhos foram desenhados momentos em que ocorre a sensibilização de colegas 

sobre o tema em questão. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Representação Social. Evocação Livre de Palavras. 

Desenhos. Tiras em Quadrinhos. 

 

 



ABSTRACT 

 

The environmental education has been inserted at the schools as a traverse theme being 

motivated by the Parameters National Curriculares. The understanding concerning the 

atmosphere and of their components he/she can have an expressive meaning in practice 

social. To identify the social representation and the concepts that the students bring on 

certain subjects aids the planning of innovative and not just periodic pedagogic 

practices. This research had the objective of analyzing the students' of the seventh year 

of the fundamental teaching of two different schools social representation, one in Santo 

Antônio of Padua-RJ and other in Miracema-RJ concerning the theme threatened 

species of extinction. The methodology used was the evocation free of words and 

drawings free aiming to meet the initial knowledge, followed by a lecture by addressing 

the topic, particularly among the species that occur in the state of Rio de Janeiro and in 

the mesoregion Northwest Fluminense. Finally, it was used the construction of comic 

strips as an instrument of teaching learning about the topic addressed. The evocation 

free of words showed that hunting had the greatest social representation about the 

theme. The drawings showed that the students know some animals threatened with 

extinction, especially those most publicized by the media. These appeared drawings 

illustrating the illegal trafficking of animals, the arrest of traffickers of animals, and, 

most importantly, drawings of endangered species that occur in the Northwest 

Fluminense. It can be concluded that this work has contributed to the teaching of the 

subject species threatened with extinction, mainly because in several comic strips were 

designed moments in which occurs the awareness of colleagues on the issue in question. 

 

Keywords: Environment. Social representation. Free evocation of words. Drawings. 

Comics trips. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país conhecido por sua rica biodiversidade, que segundo 

estimativas abriga mais de 13% das espécies descritas pela ciência a nível global. São 

estimadas mais de 42.000 espécies de plantas e 148.000 espécies de animais, sendo 

9.000 espécies de vertebrados e em torno de 129.840 invertebrados, contudo, de acordo 

com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2016) 

frequentemente, novas espécies ainda são descobertas. Conforme Silva (2008), no 

Brasil ainda existem extensas florestas tropicais remanescentes, chegando a cerca de 

40%, desempenhando, entre diversas funções, a de regulação do clima no planeta. 

Porém, o Brasil também é o país que mais perde suas riquezas naturais, tais perdas 

ocorrem principalmente por meio de atividades que degradam os habitats, introdução de 

espécies exóticas, biopirataria, caça, e exploração descontrolada dos recursos (SILVA, 

2008). Conservar e proteger toda essa biodiversidade não é tarefa fácil, mas se faz 

necessária, pois a cada nova lista vermelha lançada o número de espécies ameaçadas de 

extinção aumenta.  

De acordo com o ICMBio (2016), atualmente no Brasil 1.173 espécies da fauna se 

encontram ameaçadas de extinção, sendo 29 invertebrados marinhos, 37 invertebrados 

de água doce, 41 anfíbios, 80 répteis, 233 invertebrados terrestres, 234 aves, 110 

mamíferos e 409 peixes. Entre os biomas, no Pantanal há 36 espécies ameaçadas de 

extinção, no Pampa 79, na Caatinga 136, na Amazônia 183, no Cerrado 307, e na Mata 

Atlântica 598 espécies. Em um intervalo de oito anos, desde sua atualização publicada 

em 2008, o número de espécies praticamente dobrou, uma vez que constavam na lista 

627 espécies (ICMBio, 2016). Esses números são preocupantes, sabendo-se que muitas 

espécies ainda são frequentemente descobertas, e muitas outras deixam de existir sem 

mesmo serem estudadas e catalogadas. 

Atualmente, existem no mundo 25 hotspots, isto é, áreas que abrigam no mínimo 

1.500 espécies de plantas endêmicas e 30% ou menos da sua vegetação original 

mantida, as quais estão sob alto grau de ameaça. O Brasil possui dois hotspots 

conhecidos, o Cerrado com 22% de seu habitat remanescente e a Mata Atlântica que 

possui apenas 8,1% de seu habitat remanescente, ocupando, respectivamente, 23,92% e 

13,04% da área total do Brasil. A Mata Atlântica é conhecida como um hotspot 

mundial, por ser uma das florestas mais ricas em biodiversidade e taxa de endemismo 

do planeta (MITTERMEIER et al., 2005). 
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Presente entre os cinco primeiros biomas que ocupam o ranking dos Hotspots, a 

Mata Atlântica se estendia desde o Estado do Rio Grande do Sul até os Estados do Rio 

Grande do Norte e Ceará onde ocupava cerca de 1.200.000 km2. Devido a sua 

localização foi à primeira região do Brasil a ser ocupada, e por isso sofreu muito com a 

perda de seu habitat natural. Esse bioma abriga hoje cerca de 60% da população humana 

de todo o país. Hoje restam apenas 99.966 Km2 de sua área nativa ainda preservada, o 

que representa apenas 8,1% da sua área total (MITTERMEIER et al., 2005). 

O processo de ocupação da Mata Atlântica teve início no período colonial, e se 

estende até os dias atuais. Houve uma intensificação maior durante o Século XX, 

atingindo hoje uma redução em torno de 90%. Atualmente, o domínio da Mata Atlântica 

abriga mais de 70% da população brasileira, o que gerou entre outras consequências, a 

degradação dos recursos naturais de maneira exacerbada, por meio da derrubada de 

diversos fragmentos de mata nativa, queimadas e os esgotos que são despejados sem 

tratamento diretamente nos rios de toda a região (PÁDUA, 2015). 

Essa perda de habitat deixou um grande número de espécies endêmicas da região 

sob sérios riscos de extinção. Com toda a perda de habitat que sofreu, a Mata Atlântica 

passou a ser considerada pela Constituição Federal como Patrimônio Nacional (Art. 

225). Diversos autores versam sobre a necessidade e importância de preservação deste 

bioma mundialmente conhecido como um dos mais ameaçados do mundo 

(VARJABEDIAN, 2010). 

Algumas espécies são escolhidas para serem representantes de causas sociais em 

apelo à conservação das espécies ameaçadas de extinção ou de um ecossistema inteiro, 

tornando-se ícones de determinada campanha ambiental. São conhecidas como 

“espécies-bandeira” ou “espécies carismáticas”, e são eleitas devido a vulnerabilidade 

que se encontram, assim como também sua escolha visa preservar a própria espécie bem 

como todo o ecossistema onde vivem. Além disso, são usadas para agregar valores 

ambientais e econômicos, pois têm sido utilizadas como símbolo e propaganda de uma 

localidade turística (VILAS BOAS e DIAS, 2010). Como exemplo pode-se citar os 

micos-leões-dourados e muriquis, que nas últimas décadas vem contribuindo para o 

conhecimento e popularização da preservação da Mata Atlântica no Brasil e em todo o 

mundo (RAMBALDI, 2002). 

Temas relacionados ao meio ambiente vêm sendo alvo de diversas discussões em 

diferentes âmbitos sociais seja no meio familiar, político, escolar ou acadêmico. Com 

isso, torna-se perceptível a importância de compreender os conceitos relacionados ao 
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meio ambiente, e suas implicações na sociedade (SILVA et al., 2014). Discussões 

relacionadas aos problemas ambientais podem não trazer melhorias imediatas para o 

ambiente, porém enriquecem o aprendizado e o aumento da tomada de decisões que 

contribuem de forma direta ou indiretamente para a melhoria de problemas ambientais 

(GUIMARÃES e TOMAZELLO, 2003). 

De acordo com vários pesquisadores, além da origem e cultura anterior que as 

crianças já trazem para a escola influenciarem em suas opiniões e tomadas de decisões 

sobre os animais, os processos educativos tem fundamental contribuição para a 

formação de opiniões positivas e principalmente para compreenderem a importância da 

conservação das espécies (REIGOTA, 1994; CHEN e KU, 1998).  

Dessa forma, ao buscar a sensibilização dos alunos quanto às espécies ameaçadas 

de extinção, as escolas desempenham importante papel para a formação do aluno 

enquanto cidadão. É de fundamental importância que o tema seja incluído nas 

atividades cotidianas das escolas, uma vez que esta tem a função de contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes. Para tanto, se torna importante o conhecimento da 

fauna local, mesmo que de forma breve, para viabilizar a preservação. Quando 

conduzido em espaços escolares, o conhecimento pode ser multiplicado para outros 

públicos, pois, além das crianças, pode-se alcançar os pais e familiares de forma direta 

(DIAS, 2013).  

Em 1972, aconteceu a Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano, 

realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, Suécia, tendo 

como objetivo a sensibilização da população em nível planetário quanto à necessidade 

da preservação ambiental, buscando uma sociedade sustentável, que possua uma boa 

relação com o meio ambiente para atender suas necessidades sem, porém comprometer 

as futuras gerações. O principal tema discutido na conferência foi a grande poluição 

gerada principalmente pelas indústrias. A partir dessa conferência, surge a Educação 

Ambiental, que diz que é preciso educar todos os cidadãos para a solução dos problemas 

ambientais (BENTO e THOMAZI, 2013). 

Considerada um tema transversal segundo a Lei 9.795, a Educação Ambiental 

(E.A.), deve ser trabalhada de forma interdisciplinar tanto nas escolas como em todos os 

outros níveis de ensino, uma vez que o ambiente escolar é um importante local para a 

formação de cidadãos conscientes, críticos e atuantes (REIGOTA, 1994). 

Ideal para ser aplicada e praticada em todas as escolas, a educação ambiental 

emancipatória não dissocia os processos educativos da conscientização política, 
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participação social e exercício da cidadania (LÍBERA e JURBERG, 2013). A E.A. 

emancipatória vem ganhando espaço na educação, uma vez que instiga a participação 

ativa do aluno a determinado tema relacionado ao meio ambiente, estimulando a 

mudança comportamental e social por meio da participação ativa nas atividades. Dessa 

forma, envolve toda a comunidade escolar, favorecendo a transformação de uma 

realidade de problemas ambientais que não pode ser aceita (BENTO e THOMAZI, 

2013). 

Analisando a forma que a natureza se encontra, principalmente com os avanços 

que foram obtidos na educação no início do século XXI, é de fundamental importância 

que a educação ambiental, considerada como tema transversal, seja inserida em todos os 

graus de ensino. Assim, pode-se abranger uma população cada vez maior, para que 

todos se tornem conscientes da realidade em que se encontra o meio ambiente tanto em 

escala global como local. Dentro dessa ótica, olhar o ambiente e as espécies do entorno 

de cada comunidade é fundamental para que todos possam de uma forma mais 

participativa e crítica proteger a natureza e todos seus elementos, inclusive o próprio ser 

humano. 

O Noroeste Fluminense possui atualmente 20 espécies ameaçadas de extinção, 

sendo três crustáceos, seis peixes, um réptil, oito aves e dois mamíferos. Assim, esse 

trabalho teve como questões norteadoras qual o conhecimento prévio acerca das 

espécies ameaçadas de extinção que os alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental 

possuem? Qual a contribuição que uma palestra sobre o tema espécies ameaçadas de 

extinção, com ênfase nas espécies que ocorrem no estado do Rio de Janeiro e, 

sobretudo, na Mesorregião Noroeste Fluminense proporcionará aos alunos? 

O objetivo geral foi sensibilizar os alunos do sétimo ano do ensino fundamental 

sobre os animais ameaçados de extinção. Como objetivos específicos foram propostos: 

(i) Identificar o conhecimento prévio que os alunos do sétimo ano do Ensino 

Fundamental tinham sobre as “espécies ameaçadas de extinção”; (ii) Apresentar aos 

alunos as espécies ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro, e principalmente 

da Mesorregião Noroeste Fluminense; (iii) Discutir as causas da extinção de espécies e 

suas consequências; (iv) Avaliar a aprendizagem sobre as espécies ameaçadas de 

extinção. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Teoria das Representações Sociais (T.R.S.) aparece pela primeira vez na década 

de 1960 onde o psicólogo francês Serge Moscovici, através de sua Tese de Doutorado 

intitulada “Psychanalyse, sonimage et sonpublic” (psicanálise, sua imagem e seu 

público) busca redefinir os problemas da psicologia social, partindo do conceito dado 

por Émile Durkheim de representação coletiva, que as representou como “a síntese de 

elementos dispersos no meio social, que remetem à natureza individual do homem e 

manifestam o ideal coletivo que tem origem na religião” (FILHO, 2004). 

Segundo Farr (1995), quando Durkheim começa a estudar as representações, ele 

faz distinção entre o estudo das representações coletivas e o estudo das representações 

individuais, pois segundo ele, o estudo da primeira seria do domínio da sociologia, 

enquanto a segunda ficaria a cargo da psicologia. De acordo com este mesmo teórico, 

tal teoria é regida pela crença de que as normas que conduziam os fenômenos sociais 

eram bem diferentes daquelas que geriam os fenômenos individuais. Por esta razão, por 

serem resultados de acontecimentos sociais, as representações coletivas resultam de 

uma consciência coletiva, não podendo ser formada por uma consciência individual. 

Neste contexto Durkheim afirma que não se pode tratar as representações coletivas 

numa perspectiva individual.  

Este modelo inicial de representação coletiva proposto por Durkheim foi decisivo 

para que Moscovici procurasse no campo da sociologia um contraste para perspectiva 

individualista da psicologia social. 

Segundo Moscovici (2005), os fatores externos expressos pela sociedade, sejam 

eles de caráter individual ou social, têm influência direta para compreender determinado 

ambiente sendo formada pelo resultado de sucessivas gerações, uma vez que, o processo 

de construção do conhecimento se dá ao mesmo tempo de forma individual e coletiva, 

um conhecimento de senso comum, que constrói as representações sociais. Durante 

séculos, o conhecimento científico foi visto como verdade absoluta. Somente no século 

XX, epistemólogos começaram a acreditar que para se compreender o ser social dentro 

da sua realidade, o conhecimento do senso comum é tão importante quanto o 

conhecimento científico, pois as relações sociais que formamos no cotidiano são 

resultados das representações que são facilmente adquiridas. A partir desses novos 

conceitos, Moscovici caracteriza as práticas do cotidiano como sendo representações 

sociais. 
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Ao definir o conceito de meio ambiente como uma representação social, Reigota 

(2007) passa a considerá-lo como “um lugar determinado para um conhecimento 

aprofundado ou percebido por meio das próprias experiências cotidianas”. Enfatiza 

também a utilização das representações sociais para a educação, argumentando que é de 

extrema importância identificar as representações sociais do meio ambiente de certo 

grupo de pessoas para assim trabalhar a educação em sua perspectiva ambiental. 

Nesse sentido, o autor discorre que, para a abordagem de questões ambientais não 

basta apenas transmitir conhecimentos pré-existentes, antes se faz necessário o diálogo a 

respeito de culturas do conhecimento e origens diversas, para que a partir daí possa ser 

construído um conhecimento embasado em uma educação política comprometida com a 

formação de cidadãos que transformam suas realidades através da educação. 

(REIGOTA, 2007). 

Concordamos então com Reigota (1991), quando alega que “para que possamos 

realizar a E.A. é necessário, antes de qualquer coisa, conhecer as representações de 

meio ambiente das pessoas envolvidas na atividade”. Em contrapartida, o autor 

compreende que não existe um consenso quanto a definição científica de meio 

ambiente. Antes existem diferentes formas de pensamentos que enquanto 

compartilhados, geram atitudes individuais distintas. Segundo este mesmo autor, o 

conceito de meio ambiente formado a partir de uma representação social é definido por 

cada especialista de uma forma diferente, de acordo com cada área de atuação. Desta 

forma, considera que a construção de determinado conceito referente ao tema meio 

ambiente, assim como de outros diversos temas, depende não apenas do meio em que 

vivem, mas também da formação de cada cidadão envolvido na representação, suas 

experiências e culturas anteriores (REIGOTA, 2007). 

De acordo com Jodelet (2001) cada grupo social possui suas próprias regras e 

costumes, que tem a finalidade de reger a relação entre os indivíduos deste grupo, sendo 

a mediação verbal a principal forma de relação. Surge assim a linguagem como uma 

forma de expressão, e pela necessidade de comunicação coletiva entre os indivíduos de 

uma sociedade. O homem por sua vez, vê e interpreta o mundo através da linguagem, e 

é neste ambiente subjetivo que surgem as representações sociais, que são “os sentidos 

pessoais que as pessoas atribuem aos significados elaborados socialmente”. 

Concordamos com o autor quando afirma que: “As representações sociais se definem, 

então, como uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, 
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contribuindo para a construção de uma realidade comum a um grupo social” 

(JODELET, 2001). 

A partir do momento em que o conhecimento de senso comum passa a ser 

considerado como um conhecimento verdadeiro na teoria das representações sociais, 

diversas práticas podem ser estudadas e explicadas em diferentes áreas de saber. A 

escola, sendo um local onde circulam diversas representações, tanto do corpo docente 

quanto dos alunos que nela estudam, é um bom local para identificá-las, pois estudá-las 

pode nos ajudar a compreender diversas questões provenientes desta relação em sala de 

aula (CRUSOÉ, 2004). 

Levando em consideração estes aspectos, sabemos que: 

 

[...] Durante um certo tempo, o conhecimento popular foi silenciado 

na escola. Ora, toda sociedade, segundo Moscovici está permeada por 

esse conhecimento que ele denominou de representação social. Será 

que a escola é um espaço de puro saber científico? Estamos certos que 

não. O professor, o aluno como atores de uma sociedade em 

movimento, carregam consigo um saber que se constrói no dia a dia, 

tanto social, familiar, quanto profissional. E este conhecimento eles 

trazem para a escola. Identificar elementos desse conhecimento e 

estabelecer relações com o conhecimento científico, objeto específico 

de “transmissão” escolar, nos parece ser um importante passo para a 

compreensão de entraves e desvios que observamos no dia a dia 

escolar (MAIA, 2001, p. 85). 

 

Como sugerido por Abric (1994) em uma de suas teorias que vem complementar 

o trabalho de Moscovici, as representações sociais são formadas pelo núcleo central e 

seus elementos periféricos. Esta teoria rege sobre a estrutura interna e a dinâmica das 

representações, onde para Abric (1994) o que adquire significado e organização às 

representações é exatamente o núcleo central, (NC), por conter os elementos que mais 

resistem a mudanças, assim sendo, toda a representação gira em torno do NC. Todos os 

outros elementos que não estão alocados nele são chamados de elementos periféricos 

(EP), que por sua vez tem função essencial para a dinâmica das representações, pois são 

estes elementos que constituem a ponte entre o fato concreto e o NC das representações 

(ABRIC, 1994). 

Cada representação apresenta suas particularidades, onde todos os elementos 

hierarquizados, e toda a representação giram em torno do núcleo central, que pode ser 

formado por um ou mais elementos. Segundo Reis e Bomfim (2012, p.262), o núcleo 

central, 
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[...] é resultante da natureza do objeto representado, a partir das 

relações entre o grupo e o objeto, além do sistema de valores e normas 

sociais que constituem o meio ambiente ideológico atual e do grupo. 

Já os elementos periféricos organizam-se em torno do núcleo central e 

são mais acessíveis, mais concretos e mais vivos. 

 

Pode-se então caracterizar as representações de duas formas distintas e 

complementares ao mesmo tempo: “elas são estáveis e rígidas no que se refere ao 

núcleo central onde se encontram ancoradas”, enquanto partilhadas por um grupo, logo, 

resistentes a mudanças. Da mesma forma “são móveis e flexíveis”, uma vez que estão 

dispostas a modificar-se constantemente quando associadas as características 

individuais (REIS e BOMFIM 2012). 

Através da evocação livre de palavras em torno do tema Espécies ameaçadas de 

extinção, pode-se compreender as representações sociais construídas pelo grupo 

estudado, quando observados o núcleo central e os elementos periféricos presentes na 

representação, uma vez que se leve em conta toda a estrutura cultural e social das 

cidades de Santo Antônio de Pádua e Miracema, e o fato de que isso leva os indivíduos 

envolvidos na pesquisa a terem diferentes formas de ver e compreender o mundo. 

Vivemos uma cultura onde as imagens fazem parte do nosso dia a dia e na maioria 

das vezes não nos atentamos aos detalhes nelas contidos, fazendo com que essa prática 

seja automática e sem significado. Dessa forma, assumimos o significado de 

transparência das imagens para todos os objetos, uma vez que o que uma pessoa vê, 

todos também verão. Nesse sentido, levar a foto de um determinado objeto para sala de 

aula é como levar o próprio objeto. Em algumas disciplinas, especialmente nas 

Ciências, as imagens são de essencial importância para a compreensão do que se está 

explicando, onde muitas vezes um conceito depende de imagens para ser compreendido, 

tornando assim o aprendizado das ciências visual (SILVA et al., 2006). 

Diversos autores discorrem sobre a ideia de que as imagens são uma importante 

ferramenta pedagógica, mas sua leitura deve ser ensinada, visto que uma imagem 

específica pode ser interpretada de diferentes formas. Assim, o professor é um 

importante mediador nesta fase de produção de sentidos dos estudantes (MARTINS, 

1997; AMADOR e CARNEIRO, 1999).  

As imagens vêm sendo cada vez mais valorizadas por pesquisadores e educadores 

como parte fundamental das atividades e práticas de ensino em sala de aula, 

desempenhando um importante papel no processo de ensino-aprendizagem e sendo uma 
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extraordinária ferramenta para a construção do conhecimento cientifico. Nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental as crianças são estimuladas a produzir imagens para 

representar o que pensam, mas com o passar do tempo essa prática acaba perdendo 

espaço para a escrita, assim como o incentivo à produção de desenhos deixa de ser 

estimulado (CAPPELLE e MUNFORD, 2015). 

Partindo deste pressuposto, buscando estimular essa forma de comunicação ampla 

de ver o mundo através dos olhos das crianças e utilizando o desenho como forma de 

analisar e agregar conhecimentos, a evocação de desenhos foi utilizada para estimular a 

criatividade dos alunos e como forma de analisar de uma forma mais concreta às 

representações que os alunos trazem sobre as espécies ameaçadas de extinção. 

Os meios de comunicação fazem parte do cotidiano dos alunos de todas as faixas 

etárias, além de trazerem diversas formas de informação que vem ganhando espaço no 

universo da comunicação e são fundamentais para o aprendizado dinâmico e 

diferenciado. As Histórias em Quadrinhos (HQ) fazem parte dessa realidade e ocupam 

cada vez mais espaço nos jornais, revistas e até mesmo nas escolas, sendo que nessa 

última estão sendo utilizados como forma de dinamizar as aulas, tornando-as mais 

atrativas e prazerosas.  

O precursor das HQs mais conhecido é o americano Richard Outcault, que criou a 

história “Yellow Kid”, publicada pela primeira vez em 5 de maio de 1895 no jornal New 

York Sunday World, e que era publicada apenas aos domingos. (OLIVEIRA, 2005). 

Angelo Agostini é um cartunista italiano naturalizado brasileiro, precursor das 

HQs no Brasil, criador da história “As aventuras de Nhô Quim”, publicada em 30 de 

janeiro de 1869, na revista Vida Fluminense, do Rio de Janeiro. O enredo de sua história 

narrava às desventuras de um homem simples do interior do Brasil. Lançada 26 anos 

antes da primeira publicação da história “Yellow Kid”, ficou conhecida por muitos como 

a primeira HQ do século XIX (SANTOS, 2010). 

No início do século seguinte, a criação da revista “O Tico-Tico” em 1905 foi um 

importante marco das HQs no Brasil, que se efetivaram e passaram a ser amplamente 

divulgadas e conhecidas no país partir daí. A revista foi publicada pela primeira vez 

exclusivamente em quadrinhos trazendo diversas histórias e personagens. Em 1950 as 

HQs passam a ser utilizadas como educação científica com o lançamento das revistas 

Ciência em quadrinhos e Enciclopédia de Quadrinhos, a partir deste momento, as HQs 

passam a ser utilizadas em diversas áreas da ciência (SANTOS, 2010). 
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De acordo com Silva et al. (2014) as HQs são uma forma de comunicação rápida 

produzidas com narrativas curtas e ilustrações agradáveis, com a intenção de estimular a 

leitura dos jovens. Os recursos visuais presentes em seu enredo, auxiliam na 

compreensão das falas e expressões presentes nas tirinhas. 

Cirne (2000), ao descrever as HQs, as define como uma literatura marcada por 

ideias, e que tem a intenção de atingir um determinado objetivo. Os textos nelas 

presentes atuam como forma de comunicação, manifestando diferentes intenções como: 

informar, convencer, seduzir, divertir, sugerir estados de ânimo, entre outras. Diversos 

pesquisadores e estudiosos (CIRNE, 2000; VARGAS e MAGALHÃES, 2011), 

discutem sobre a utilização das HQs como ferramenta pedagógica, e todos eles 

acreditam que são recursos didáticos que possuem uma excelente metodologia para o 

ensino, principalmente de Ciências e Biologia, pois entre outras coisas, sua utilização 

tem o objetivo de ativar o desenvolvimento e interesse pela leitura, desperta a 

criatividade, o lado artístico e crítico do educando. Consequentemente, a utilização dos 

quadrinhos para o ensino, proporciona uma forma mais fácil e agradável de entender 

determinados conceitos, o que colabora para uma melhor compreensão e entendimento 

de algumas abstrações e de temas mais difíceis de entender. 

Os quadrinhos vêm a cada dia ganhando mais espaço no cotidiano das pessoas. 

Estão presentes em diversos meios de comunicação, como jornais, revistas, livros, 

internet, e até em provas de diversos vestibulares. A partir do momento em que 

começaram a descrever e evidenciar aspectos do cotidiano como alimentação, 

sexualidade, vocabulário social, meios de transporte, religiosidade e questões éticas, as 

HQs se transformaram em um veículo que retrata a arte e a cultura de uma determinada 

sociedade (TAVARES JÚNIOR, 2015). 

As HQs demoraram muito tempo para serem aceitas pelos professores e pais de 

alunos, recebendo muitas críticas e até mesmo rejeição, pois acreditavam que por 

conterem textos breves e diretos, os alunos se desinteressariam pela leitura dos livros de 

literatura infantil. Com o passar do tempo, porém, os quadrinhos começaram a ser 

inseridos nos livros didáticos e hoje estão presentes em diferentes áreas colaborando 

com o ensino de diversos conteúdos (VARGAS e MAGALHÃES, 2011). Apesar de 

serem recomendadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), as HQs ainda 

possuem uma tímida inserção nas escolas, talvez por exigir uma forma exclusiva de 

leitura.  
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A proposta de utilização desta metodologia de pesquisa é unir assuntos 

motivadores: a evocação de palavras, os desenhos, histórias em quadrinhos de espécies 

ameaçadas de extinção, por serem excelentes instrumentos para o ensino de Ciências e 

Biologia, uma vez que auxiliam na construção do olhar crítico e sistemático dos 

educandos, e por ser uma forma de expressão artística, capaz de exercitar a imaginação 

e criatividade. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1) Caracterização da área de estudo: 

 

Durante o processo de ocupação das terras do interior do Estado do Rio de 

Janeiro, houve grande migração para a Mesorregião Noroeste em busca de recursos para 

a agricultura e principalmente a monocultura de cana-de-açúcar. Tal fator resultou na 

derrubada de grande parte da Mata Atlântica que ocupava o Noroeste Fluminense 

original, gerando grandes perdas hídricas na região causadas principalmente pelas 

derrubadas das matas ciliares. No início do século XIX, o Noroeste Fluminense 

destacou-se pelas grandes plantações de cana-de-açúcar e café, atraindo mão de obra de 

escravos africanos para a região. Atualmente a região tem como principais atividades 

econômicas a criação de gado para produção de carne, pecuária leiteira, plantações de 

tomate e em alguns municípios a plantação de café ainda pode ser presenciada. 

(SOFFIATI NETO, 2011; SILVA NETO et al., 2013) 

Formado por 13 municípios, o Noroeste Fluminense agrega apenas 2% de toda a 

população do Estado, sendo a cidade de Itaperuna a mais populosa dentre as demais 

cidades. É a região considerada com o maior índice de pobreza do Estado e que possui a 

menor densidade demográfica. (SEBRAE, 2015). 

O município de Santo Antônio de Pádua é o segundo maior do Noroeste 

Fluminense. Tem como principal atividade agrícola a plantação de tomate (atualmente 

em baixa escala), e a criação de gado leiteiro. Conta ainda com empresas de Papel e 

Celulose, gerando muitas oportunidades de emprego, o que favorece grande parte da 

população. Ficou conhecida como a cidade das águas e das pedras por possuir muitas 

nascentes de água potável e diversas pedreiras que abastecem a região com pedras 

ornamentais. (SEBRAE, 2015). 

O município conta com três unidades de Ensino Superior, a saber, Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e Faculdade de Educação Tecnológica do Estado Rio de 

Janeiro (FAETERJ) que são Federais, e Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP) 

que é uma faculdade particular; possui uma escola de Ensino Técnico Federal, Instituto 

Federal Fluminense (IFF), que trazem pessoas de diversas cidades vizinhas e de outros 

estados para estudar e até mesmo morar na cidade. 

As principais atividades econômicas do município de Miracema, até meados do 

século XIX, eram as lavouras de arroz, feijão, café e milho, que com o passar do tempo 
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foram diminuindo enquanto outras atividades, como o plantio de cana-de-açúcar e a 

pecuária leiteira tomavam seu lugar. A criação de gado leiteiro, ainda é uma das 

principais atividades econômicas da cidade, que hoje divide espaço com o comércio e 

fábrica de macarrão. 

O município possui uma reserva florestal conhecido como Horto Municipal de 

Miracema, aberta à visitação do público, cujo espaço é muito utilizado por moradores 

para caminhadas e corridas, entre outras atividades de lazer realizadas no local. O Horto 

possui uma área reservada para o plantio de mudas que são utilizadas para projetos de 

reflorestamento do município, assim como são disponibilizadas diversas mudas para 

venda a preços acessíveis a população. 

As escolas da cidade sempre levam os alunos para visitar o Horto, onde realizam 

atividades externas e diferenciadas, como estimular a interação dos alunos com o meio 

ambiente. A Escola Prudente de Moraes fica localizada ao lado da rua que dá acesso a 

entrada do Horto, o que facilita muito essa atividade. Durante o ano de 2017 todas as 

turmas da escola puderam participar de atividades realizadas neste local, o que para eles 

é muito proveitoso, pois as atividades externas permitem o contato com a natureza. 

 

3.2) Caracterização das escolas e do público-alvo:  

 

Esse trabalho foi realizado nas Escolas Municipais Professora Sarah Faria Braz 

(EMPSFB) e Prudente de Moraes (EMPM) localizadas em Santo Antônio de Pádua e 

Miracema, respectivamente. Ambas localizadas na zona urbana e atendem alunos do 

Ensino Fundamental Regular dos anos iniciais até os anos finais, funcionando nos 

turnos matutinos e vespertinos. 

No Currículo do Ensino Fundamental o conteúdo zoologia é abordado no sétimo 

ano. Em função disso, participaram desse trabalho 57 alunos na faixa etária entre 11 e 

14 anos, regularmente matriculados no sétimo ano do Ensino Fundamental, sendo 27 da 

EMPSFB, turma 701, e 30 da EMPM, turma 702. 

 

3.3) Percurso metodológico: 

3.1) Conhecimento prévio dos alunos acerca do tema proposto: 

3.1.1) Evocação livre de palavras 

O ser humano possui infinitas habilidades de se comunicar com o mundo, entre 

elas está a capacidade de representar as coisas do cotidiano, onde cada sujeito atribui 
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um significado às coisas que vive e presencia no mundo ao seu redor. Surge assim a 

representação social, que estabelece uma ligação entre as imagens que diferentes 

indivíduos produzem sobre determinado conteúdo de seu cotidiano, respeitando as 

experiências vividas por cada um. 

Assim, optou-se por utilizar a técnica de evocação livre de palavras como forma 

de descobrir o conhecimento prévio dos alunos, sujeitos da pesquisa, sendo realizada de 

acordo com Ferreira et al. (2005), Cortes Jr. et al. (2009) e Magalhães Jr. e Tomanik 

(2012, 2013). Ao utilizar a representação social para a realização de um determinado 

trabalho, o intuito é investigar o que pensam, por que pensam e como pensam os 

indivíduos de um grupo acerca de um determinado objeto de pesquisa. O estudo dessas 

representações tem por objetivo gerar um importante alicerce teórico baseado nas ações 

e práticas cotidianas de diferentes sujeitos (ALMEIDA, 2005). 

Em um primeiro momento, foi entregue aos alunos uma folha de papel A4 e lápis 

preto, onde foi solicitado que escrevessem as cinco primeiras palavras que lhes viessem 

imediatamente à mente acerca do tema indutor “Espécies ameaçadas de extinção do 

estado do Rio de Janeiro”. Posteriormente, solicitou-se que classificassem essas 

palavras em ordem numericamente crescente, sendo um para a palavra considerada com 

o grau de maior importância, dois para a segunda mais importante e assim por diante, 

até a menos importante sendo colocada na quinta posição.  

As palavras evocadas pelos alunos foram analisadas em três etapas: a) 

organização das palavras em grupos semânticos; b) cálculo da frequência de ocorrência 

dos grupos semânticos; e c) cálculo da ordem média de evocação (OME). 

O método de agrupar as palavras evocadas de forma a organizá-las em grupos 

semânticos é uma importante ferramenta que visa evitar que termos e expressões 

semelhantes sejam considerados como diferentes (FERREIRA et al., 2005). As palavras 

que apareceram apenas uma única vez – frequência unitária – nas evocações dos alunos 

foram desconsideradas, levando em conta que, de acordo com esses mesmos autores, a 

representação só pode ser considerada como sendo uma representação social quando 

compartilhada por um conjunto de indivíduos inseridos num mesmo lugar da sociedade, 

compartilhando saberes. 

Inicialmente foram identificadas e analisadas separadamente cada uma das 

palavras evocadas pelos alunos, colaboradores da pesquisa, mediante o tema introdutor 

apresentado “Espécies ameaçadas de Extinção do Estado do Rio de Janeiro”. Em 

seguida, essas palavras foram organizadas e reunidas em grupos semânticos conforme a 



25 
 

 

proximidade dos elementos e expressões semelhantes que puderam ser analisadas em 

cada vocábulo. Logo após esse procedimento, foi calculada a frequência dos grupos 

semânticos (FGS) utilizando a soma para identificar o número de vezes em que cada 

palavra foi citada. 

A análise das evocações foi realizada utilizando-se o cálculo das ordens médias de 

evocação (OME), para isso considerou-se quantas vezes e em qual posição determinada 

palavra é citada, tornando possível a classificação dos elementos periféricos e centrais. 

Optou-se por utilizar a fórmula citada por Ferreira et al. (2005) que diz o seguinte: OME 

= [(A x 1) + (B x 2) + (C x 3) + (D x 4) + (E x 5)]/FGS, onde as letras representam o 

somatório do número de vezes que determinada palavra foi evocada em cada posição e 

multiplicada pelo seu grau de importância, que na fórmula é representado pelos 

números. Ilustrado no Quadro 1 encontra-se o exemplo do grupo semântico “animais” 

da Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz. Para cada um dos grupos semânticos 

foi observada e calculada a OME separadamente conforme representado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Cálculo da frequência e da ordem média de evocação do grupo 

semântico “animais” da Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz. 

Exemplo: grupo semântico “animais” 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 1º lugar: 2 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 2º lugar: 3 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 3º lugar: 3 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 4º lugar: 3 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 5º lugar: 2 

Frequência total:  2 + 3 + 3 + 3 + 2 = 13 

Cálculo da OME: [(2 x 1) + (3 x 2) + (3 x 3) + (3 x 4) + (2 x 5)]/13 = 3,0 

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2005) 

 

Em seguida foram organizados e classificados os dados obtidos, sendo os 

diversos grupos semânticos dispostos em Tabelas com quatro quadrantes, onde o 1º 

quadrante é composto por elementos do núcleo central, ao 2º e 3º quadrante pertencem 

as palavras consideradas como grupo intermediário, e o 4º quadrante seria o núcleo 

periférico das representações sociais (FERREIRA et al., 2005; CORTES Jr. et al., 2009; 

MAGALHÃES Jr.; TOMANIK, 2012, 2013). 

Os dados obtidos que foram considerados pertencentes ao núcleo central, 

dispostos no primeiro quadrante, e por isso mais relevantes, foram analisados seguindo 

alguns critérios como: possuírem frequência superior à frequência média de evocação; 

possuir OME inferior a OME média, ou seja, estar entre os termos que foram mais 
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prontamente evocados; e por último, e não menos importante, as palavras que foram 

consideradas com maior grau de importância em mais de 50% das vezes que foram 

citados. 

Cabe aqui lembrar que as palavras classificadas no primeiro quadrante possuem 

alta frequência e baixa ordem de evocação, e são aquelas que trazem maior interesse 

para a análise do núcleo central das Representações Sociais (WACHELKE e WOLTER, 

2011). 

 

3.1.2) Desenhos livres 

Na segunda fase do trabalho foi solicitado aos alunos que representassem as 

espécies ameaçadas de extinção livremente por meio de um desenho. Para isso, cada 

aluno recebeu uma folha de papel A4, lápis preto e lápis de cor para a confecção dos 

desenhos. Para análise dos desenhos obtidos observou-se características quantitativas e 

qualitativas. A análise quantitativa se deu por meio da separação dos desenhos em 

categorias, onde cada desenho pertence a apenas uma determinada categoria. Para a 

criação destas, foram revisados alguns autores que utilizaram esta mesma metodologia 

anteriormente, como Sauvé (2005) e Rezler et al. (2009), expostas a seguir: 

(a) Desmatamentos: espaços contendo uma série de árvores cortadas, e animais 

fugindo à procura de abrigo. Desenhos que expressam a interferência humana como 

fonte principal de devastação. 

(b) Caça predatória: espaços naturais alterados pela caça predatória. Desenhos que 

representam a interferência humana de caçadores atirando e/ou capturando animais que 

encontram-se livres em seus habitats naturais. 

(c) Animais livres em ambientes preservados: conjunto de elementos que 

representam a vida na floresta mostrando animais livres e vivendo em harmonia entre si. 

Desenhos que não apresentaram vestígios de degradação ou contaminação química e/ou 

biológica. 

(d) Animais em Cativeiro: Conjunto de elementos representando animais presos em 

gaiolas e redes pela interferência humana, onde em alguns dos desenhos aparecem além 

dos animais em cativeiro, alguns animais livres na natureza ao seu redor.  

(e) Natureza: Conjunto de elementos representando a natureza. Desenhos que 

incluíram apenas elementos naturais bióticos e/ou abióticos. 
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A análise qualitativa foi feita observando individualmente os detalhes presentes 

em cada desenho, e por fim o desenho como um todo. Esta metodologia possibilitou 

uma melhor compreensão da representação das espécies ameaçadas de extinção em 

forma de desenhos (GALVÃO et al., 2016). Para garantir a privacidade dos alunos, 

todos os dados coletados tanto na evocação livre de palavras, quanto na evocação livre 

de desenhos foram obtidos sob total anonimato de seus respectivos autores. 

 

3.2) Ruptura-transformação 

Todos os alunos têm uma cultura anterior à escola, e, que precisa ser rompida e 

transformada para que ele atinja a cultura elaborada (= científica). Após a coleta das 

evocações livres de palavras e dos desenhos livres, foi apresentada uma palestra 

intitulada “Espécies ameaçadas de extinção do Estado do Rio de Janeiro”. O conteúdo 

dessa palestra abordou temas tais como: definição de espécies ameaçada de extinção e 

de espécies-bandeiras, principais causas de extinção das espécies e uma lista de espécies 

ameaçadas de extinção cuja distribuição geográfica inclui o Noroeste Fluminense. O 

objetivo dessa palestra foi sensibilizar os alunos em torno do tema em questão. 

 

3.3) Verificação da aprendizagem 

Com o objetivo de verificar o quanto a palestra rompeu com a cultura anterior e a 

transformou em cultura científica, utilizamos como instrumento avaliativo a produção 

de histórias em forma de tiras em quadrinhos. Para tanto, após a palestra, foi distribuído 

para os alunos um modelo em branco, como ilustrado na Figura 1. Os alunos 

elaboraram livremente as histórias. 

 

Figura 1: Modelo de tiras em quadrinhos utilizado para representação do aprendizado 

sobre espécies ameaçadas de extinção. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A metodologia de análise das tiras em quadrinhos foi feita com base em Bardin 

(1977) e Costa e Silva (2016). O conjunto de tiras em quadrinhos produzidas pelos 

alunos se constituiu no corpus do material submetido ao processo de análise. O corpus 

de análise foi constituído por 45 tiras em quadrinhos produzidas por alunos do 7º ano, 

sendo 23 da Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz e 22 da Escola Municipal 

Prudente de Moraes. Foram consideradas para análise as tiras em quadrinhos com temas 

relacionados à extinção de espécies animais. A alusão ao tema poderia ser feita por 

meio da fala contida nos balões ou nos desenhos contidos nos quadros. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo deve seguir algumas regras, dentre 

elas, as regras da homogeneidade e pertinência. O corpus em análise obedece a essas 

duas regras uma vez que todas as tiras em quadrinhos foram feitas por alunos de 7º ano 

de duas escolas municipais de dois municípios da Mesorregião Noroeste Fluminense. 

Apenas uma tira em quadrinho de uma escola cuja fala e ilustração fugiram ao tema, 

sendo a mesma da análise. 

A análise exploratória do conteúdo foi feita, inicialmente, por meio de uma leitura 

flutuante que objetivou conhecer e obter as primeiras impressões das tiras em 

quadrinhos produzidas. Em seguida, foi feita a classificação e agregação em categorias, 

o que Bardin (1977) denominou de operação de classificação dos elementos 

constitutivos de um conjunto que guardam entre si caracteres comuns. Essa fase da 

análise de conteúdo foi realizada para investigar quais elementos as tiras em quadrinhos 

tinham em comum para que pudessem ser incluída em uma categoria específica. Por 

último, foi feita uma análise quantitativa demonstrando a proporção das tiras em 

quadrinhos em cada categoria. 
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4) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 apresenta o número de alunos que participaram em cada uma das 

atividades de coleta de dados nas escolas: 

 

Tabela 1: Número de alunos que participaram de cada uma das atividades realizadas nas 

Escolas Municipais Professora Sarah Faria Braz (EMPSFB) e Prudente de Moraes 

(EMPM). 

Atividades EMPSFB EMPM Total 

Evocação livre de palavras 24 27 51 

Desenhos livres 26 30 56 

Tiras em quadrinhos 23 22 45 

Total 73 80 153 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1) Evocação livre de palavras 

 

Foram evocadas 59 palavras diferentes em ambas as escolas, sendo que na EMPM 

foram excluídas 32 palavras por se tratarem de evocações unitárias, e na EMPSFB 

foram excluídas 38 pela mesma razão. As palavras restantes foram reunidas em grupos 

semânticos, os quais estão ilustrados na Tabela 2. 

Os resultados obtidos por meio da Ordem Média de Evocação permitiram 

observar os núcleos centrais, intermediários e periféricos, nas Escolas Municipal 

Professora Sarah Faria Braz (Tabela 3) e Escola Municipal Prudente de Moraes (Tabela 

4). Para construir as tabelas, foram consideradas a frequência média de evocação e a 

frequência das ordens médias de evocação. 

A análise da evocação livre de palavras produzida pelos alunos da Escola 

Municipal Professora Sarah Faria Braz não permitiu incluir nenhum grupo semântico no 

núcleo central de evocações, localizado no primeiro quadrante. Isso ocorreu porque não 

houve uma determinada palavra ou grupo semântico evocado em posições superiores, 

uma vez que essa é a principal característica para que a OME seja baixa e a torna o 

núcleo central das evocações (Tabela 3). Isso se deve ao fato de que os alunos não 

haviam participado de nenhuma atividade deste tipo antes e talvez não tenham 

compreendido a real finalidade dela. 
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Tabela 2: Frequência de evocação dos grupos semânticos e da ordem média de evocação das 

palavras na Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz (EMPSFB), e na Escola Municipal 

Prudente de Moraes(EMPM). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Compreendidos no segundo quadrante encontram-se os elementos intermediários 

formados pelos grupos semânticos “extinção”, “animais” e “caça”. O grupo semântico 

“extinção” foi à expressão que teve o maior número de citações na escola, aparecendo 

30 vezes nas evocações dos alunos, porém, não faz parte dos elementos centrais por 

conter uma alta OME, mostrando que a palavra foi hierarquizada em posições inferiores 

nas evocações. Cabe aqui uma ressalva para esta expressão, pois a palavra “extinção” se 

encontra no termo indutor da pesquisa, e talvez possa ser este o motivo por aparecer 

com tanta frequência nas evocações de ambas as escolas. 

O grupo semântico “caça” possui um significado expressivo, pois muitos alunos 

relataram que seus pais, tios e amigos tem o hábito de caçar. Alguns relataram, durante 

a coleta de dados, que gostam de caçar com seus familiares, por ser uma prática 

“divertida”. Caça não foi a palavra mais citada pelos alunos, aparecendo dez vezes na 

frequência de evocações. Porém foi a expressão hierarquizada majoritariamente em 

posições superiores, o que a torna mais importante para a representação. Presente no 

segundo quadrante encontra-se ainda o grupo semântico “animais”, o qual foi formado 

pela união das palavras animais, espécies, bichos e macacos. A expressão “macacos” foi 

citada por dois alunos, que descreveram costumar ver alguns macacos na mata perto de 

suas casas, pois a cidade possui seus limites cercados por fragmentos de matas onde 

diversas pessoas relatam ver alguns macacos, bem como outros animais silvestres. 

Grupo semântico Frequência de evocação OME  

de palavras EMPSFB EMPM EMPSFB  EMPM 

Extinção  30 55 3,47  2,85 

Caça 10 18 3,2  2,55 

Animais 13 6 3,0  4 

Rio  4 - 2,5  - 

Natureza 6 - 2,17  - 

Futuro 2 - 4,0  - 

Vida 3 - 1,67  - 

Trabalho 4 - 2,75  - 

Tráfico - 10 -  3,3 

Ameaçado - 6 -  2,5 

Maldade - 6 -  2,33 

Desmatamento - 2 -  4,5 

Total 72 103 22,76  22,03 

Média 9,0 14,7 2,85  3,14 
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O terceiro quadrante é formado pelos elementos intermediários caracterizados por 

possuírem frequência e OME abaixo da média. Presentes nesse quadrante encontram-se 

os grupos semânticos “rio”, “natureza”, “vida” e “trabalho”. “Natureza” é citada seis 

vezes, e “rio” outras quatro vezes nas representações desta escola, mostrando que os 

alunos entendem que a extinção afeta não apenas os animais e plantas, mas toda a 

natureza de um modo geral. As palavras presentes nesse quadrante se referem a 

elementos do cotidiano como pode ser observado na expressão “trabalho”, porém não 

foi possível determinar se a intenção dos alunos foi afirmar que muitas pessoas 

trabalham com espécies ameaçadas de extinção, ou se a extinção pode afetar o trabalho 

de uma forma geral. Da mesma forma a expressão “vida” citada três vezes mostra que a 

extinção de espécies pode prejudicar todo e qualquer tipo de vida existente no planeta. 

 

Tabela 3: Composição dos núcleos central, intermediários e periférico das 

representações sociais da Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz, Santo Antônio 

de Pádua/RJ. 

Elementos Centrais – 1º Quadrante Elementos Intermediários – 2º Quadrante 

Frequência Média ≥ 9,0 

 

OME < 2,85 Frequência Média > 9,0 OME ≥ 2,85 

Freq. OME Freq. OME 

- - - Extinção 30 3,47 

   Animais 13 3,0 

   Caça 10 3,2 

Elementos Intermediários – 3º Quadrante Elementos Periféricos – 4º Quadrante 

Frequência Média < 9,0 OME < 2,85 Frequência Média < 9,0 OME ≥ 2,85 

 Freq. OME  Freq. OME 

Rio 4 2,5 Futuro 2 4,0 

Natureza 6 2,17    

Vida 3 1,67    

Trabalho 4 2,75    

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observou-se por fim que o grupo semântico “futuro” possui uma pequena 

representação social para os alunos, sendo um elemento periférico (4º quadrante), que 

foi evocado apenas duas vezes e que mostra que alguns alunos não versam apenas sobre 

espécies extintas, mas expõem que muitas outras espécies podem vir a ser extintas num 

futuro próximo. 

O núcleo central das evocações da Escola Municipal Prudente de Moraes é 

formado pelos grupos semânticos extinção e caça (Tabela 4), que possuem OME 

semelhantes, porém frequência bem distinta, pois “extinção” foi citada 55 vezes, 

enquanto “caça” apareceu 18 vezes nas representações (Tabela 2). Cabe ressaltar que o 
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grupo semântico “extinção” foi formado pelas expressões extinção, desaparecendo, 

morte de espécies, fim e acabou, uma vez que são similares e possuem uma 

representação grande para os alunos, por ser a primeira coisa que lhes vem à mente 

quando se trata de espécies ameaçadas. Outro aspecto que pode ter influenciado nessa 

situação foi o fato de os termos indutores das evocações conterem a palavra extinção. 

Isso pode ser corroborado pelo baixo valor da OME do grupo semântico “extinção” (1º 

quadrante) mostrando que a palavra foi lembrada e hierarquizada nas primeiras 

posições, o que a torna mais importante para os alunos, sujeitos da pesquisa. 

Vale ressaltar o contraste existente entre as escolas, onde para os alunos da Escola 

Sarah Faria Braz, o grupo semântico “Extinção” ocupou a posição do segundo 

quadrante, ou seja, sendo considerado um elemento intermediário, enquanto na Escola 

Prudente de Moraes a mesma expressão é o núcleo central das evocações, sendo 

evocada em posições superiores. 

Os grupos semânticos representados pelas palavras ameaçado, maldade e animais 

possuem a mesma frequência, porém foram dispostas em diferentes quadrantes em 

função do alto valor da OME da expressão “animais”, que indica que a palavra foi 

evocada e hierarquizada em posição inferior, o que a colocou no grupo dos elementos 

periféricos (4º quadrante), enquanto o menor valor da OME das expressões “maldade” e 

“animais” as colocaram como elementos intermediários (3º quadrante) (Tabela 4). 

A expressão “desmatamento”, incluída como elemento periférico (4º quadrante), 

merece destaque por mostrar que poucos alunos percebem e desaprova a prática do 

desmatamento, algo frequente nas proximidades do município de Miracema e de toda 

região, segundo comentários dos alunos durante a atividade. Alguns alunos relataram 

ainda, que o desmatamento “é um dos principais motivos da extinção das espécies, pois 

acaba com a casa em que os animais vivem”. Levando em conta que a destruição dos 

habitats naturais é o principal fator que leva à extinção das espécies e o relato dos 

alunos sobre o assunto, os dados tornam-se incoerentes, pois a expressão foi citada 

apenas duas vezes e hierarquizada em posições inferiores, mostrando que possui pouca 

importância para os alunos. 

O grupo semântico “animais” é formado pelas expressões animais e arara azul. 

Cabe ressaltar que a expressão arara azul, citada quatro vezes nas evocações, possa ser 

reflexo da recordação de um aluno do filme “Rio”, que fala sobre a extinção de espécies 

de arara azul e o tráfico de animais, o que pode ter levado os alunos a evocação desta 

expressão e também do grupo semântico tráfico, disposto no quarto quadrante. 
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Tabela 4: Composição dos núcleos central, intermediários e periférico das 

representações sociais da Escola Municipal Prudente de Moraes, Miracema/RJ. 

Elementos Centrais – 1º Quadrante Elementos Intermediários – 2º Quadrante 

Frequência Média ≥ 14,7 

 

OME < 3,14 Frequência Média > 14,7 OME ≥ 3,14 

Freq. OME Freq. OME 

Extinção 55 2,85 - - - 

Caça 18 2,55    

Elementos Intermediários – 3º Quadrante Elementos Periféricos – 4º Quadrante 

Frequência Média < 14,7 OME < 3,14 Frequência Média < 14,7 OME ≥ 3,14 

 Freq. OME  Freq. OME 

Ameaçado 6 2,5 Tráfico 10 3,3 

Maldade 6 2,33 Animais 6 4,0 

   Desmatamento 2 4,5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2) Desenhos livres 

 

4.2.1) Análise quantitativa 

 

Na EMPSFB só não houve desenho em uma categoria, sendo que nas demais 

categorias a distribuição dos desenhos foi muito heterogênea. Por outro lado, na EMPM 

não houve desenho em duas categorias e a distribuição entre as demais, ainda que fosse 

significativa a diferença, não foi tão heterogênea. 

 

Tabela 5: Frequência de desenhos em cada categoria nas Escolas Municipal Professora 

Sarah Faria Braz (EMPSFB) e na Escola Municipal Prudente de Moraes (EMPM). 

Categorias 

dos desenhos 

Escolas 

EMPSFB EMPM Total 

Desmatamento 04 - 04 

Caça predatória 07 13 20 

Animais livres em ambientes preservados 14 08 22 

Animais em Cativeiro - 09 09 

Natureza 01 - 01 

Total 26 30 56 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

4.2.2) Análise qualitativa 

Desmatamento  

Existem diversas causas que levam a extinção de espécies, e a perda de habitats é 

a principal delas, pois obriga tais espécies a procurarem novos locais para se abrigar. 

Esperava-se que os alunos da Escola Municipal Prudente de Moraes representassem 
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esse fato nos desenhos, já que foi um grupo semântico evocado duas vezes por eles na 

evocação livre de palavras. Porém nenhum aluno dessa escola representou o 

desmatamento em seus desenhos. Já na Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz, 

onde o desmatamento não foi citado na atividade de evocação livre de palavras, foram 

feitos quatro desenhos representando este fato. 

Dentre esses desenhos, três deles mostram os troncos de árvores cortados e caídos 

ao chão, onde os pássaros aparecem voando para outro lugar, a procura de um novo lar 

(Figura 2A e B). Em uma das ilustrações, o aluno representa o antes e o depois de um 

determinado local, onde o antes é representado por duas árvores que abrigam os 

pássaros em seus galhos, e diversas outras aves voando ao redor, e na segunda parte 

mostra as mesmas árvores cortadas com o tronco caído no chão, e os pássaros voando 

para longe dali (Figura 2C). 

A interferência humana pode ser claramente observada nessa categoria em um dos 

desenhos representado por um homem com uma motosserra na mão, ao lado da árvore, 

onde os pássaros já se encontram voando daquele lugar à procura de um novo abrigo. 

Outro aspecto observado foi o fato da árvore desenhada pelo aluno ser uma macieira, 

algo incomum para a região (Figura 2D). 

 

Figura 2: Desenhos representando o desmatamento e destruição de habitats pela 

interferência humana. 

 
Fonte: Alunos da Escola Sarah Faria Braz. 
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Caça predatória 

Esperava-se que a caça predatória fosse representada mais vezes nos desenhos de 

ambas as escolas, em especial da Escola Sarah Faria Braz (Tabela 5), uma vez que o 

termo caça apareceu dez vezes nas evocações livres de palavras, e levando em 

consideração o relato dos alunos sobre a prática de caçar com seus familiares. Dentre os 

sete desenhos desta escola que representaram a caça, em três deles os caçadores estão 

caçando arara azul, fato que se contrapõem com as evocações de palavras, pois nesta 

escola, arara azul não aparece nenhuma vez nas evocações de palavras (Figura 3A e B). 

 

Figura 3: Desenhos representando a caça predatória: (A), (B) e (C) Escola Sarah Faria 

Braz; (D) Escola Prudente de Moraes. 

 

Fonte: Alunos da Escola Prudente de Moraes e Escola Sarah Faria Braz. 

 

Em um dos desenhos um caçador é representado caçando um rinoceronte (Figura 

3C), espécie que não é nativa do Brasil. Esse fato mostra que os alunos relatam aquilo 

que sabem, conhecem ou ouvem falar de alguma forma, o que concorda com Luquet 

(1984 apud SCHWARZ et al., 2007) que diz que as crianças nessa idade desenham não 

apenas aquilo que vêem, mas aquilo que sabem existir. Nenhuma das representações 

feitas nesta escola mostra animais presos em jaulas ou gaiolas, fato contrastante entre as 

escolas, uma vez que na Escola Prudente de Moraes, em três desenhos, além de homens 
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caçando, pode-se observar a presença de diferentes espécies aprisionadas em gaiolas, 

num mesmo desenho (Figura 3D). 

Dentre os 13 desenhos da Escola Municipal Prudente de Moraes em que os alunos 

representam a caça predatória, em nove deles aparecem caçadores com armas em mãos 

atirando nos animais. Alguns desses desenhos possuem placas com indicações de “caça 

proibida” e pequenos relatos como: “onça é igual a casacos de peles. Eles matam vários 

animais para fazer casacos, sapatos e vários outros. PROIBIDO”; “Prisões de aves e 

animais. PROIBIDO.”, (Figura 4A, B, C) entre outras recomendações. Isso mostra que 

os alunos sabem que a caça é proibida, mas ainda a percebem e muitas vezes a praticam. 

Assim como na outra Escola, os alunos dessa escola também representaram animais que 

não fazem parte da fauna local, evidenciado em um desenho mostrando um urso panda 

sendo caçado (Figura 4D). Outro fato importante observado foi que em quatro desenhos 

desta escola aparecem caçadores prendendo animais com redes, mostrando o cuidado de 

preservar a vida do animal. 

 

Figura 4: Desenhos representando a caça predatória. 

 
Fonte: Alunos da Escola Prudente de Moraes. 
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Animais livres em ambientes preservados 

Em ambas as escolas essa categoria teve destaque, uma vez que diversos alunos 

representaram animais livres na natureza, mostrando que eles compreendem a 

importância disso para a vida no planeta. 

Na Escola Sarah Faria Braz, 54% dos desenhos se encontram nesta categoria. 

Foram 14 desenhos representando animais livres, um valor expressivo entre os 26 

alunos que participaram desta atividade. Dentre esses desenhos, seis deles mostram os 

animais vivendo livres e em harmonia com a natureza, representando o meio onde eles 

vivem, com árvores, sol, nuvem e outros animais (Figura 5A); enquanto nos outros oito 

desenhos, os alunos representaram apenas os animais, mas não seus habitats naturais. 

(Figura 5B) Entre esses oito desenhos, não se sabe se os alunos reproduzem animais que 

acreditam estar em extinção, ou se os representam livres, pois é o que eles consideram 

como a forma certa. Novamente nesta categoria aparecem entre os desenhos que 

representaram os animais livres em seus respectivos habitats, três desenhos com uma 

árvore incomum na região, a macieira. 

Em todos os desenhos dessa categoria foram observados desenhos de caráter 

naturalista, uma vez que relatam apenas elementos naturais em seus desenhos, sejam 

eles biótico ou abióticos, vivendo em harmonia com a natureza. Algo semelhante foi 

observado em um trabalho de evocação de desenhos realizado com alunos do sexto ano 

de uma escola municipal do Rio de Janeiro acerca do tema “Meio Ambiente”. (LÍBERA 

e JURBERG, 2013). Os elementos predominantes nesta pesquisa foram sol, flores, 

nuvens, árvores e água (rios ou mares), objetos constantemente desenhados por alunos 

nesta faixa etária, e que expõem o que elas gostam de desenhar. 

A Escola Prudente de Moraes teve um número um pouco menor de alunos que 

representaram em seus desenhos animais livres. Entre os 30 desenhos da turma, oito se 

encontram nesta categoria, onde em quatro deles os alunos representam apenas o animal 

(Figura 5C), e nos outros quatro desenhos os animais aparecem em contato com a 

natureza (Figura 5D). 
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Figura 5: Desenhos representando animais livres em ambientes preservados: (A) e (B) 

Escola Sarah Faria Braz; (C) e (D) Escola Prudente de Moraes. 

 

 

Fonte: Alunos da Escola Prudente de Moraes e Escola Sarah Faria Braz. 

 

Animais em cativeiro 

Na Escola Prudente de Moraes, nove entre os 30 desenhos feitos pelos alunos 

representam animais presos em gaiolas ou redes, (Figura 6A). Entre esses desenhos, 

quatro deles mostram, além de espécies presas, diversas outras espécies vivendo livres 

ao seu redor (Figura 6B e C). É possível que os desenhos onde as crianças relatam 

animais presos, seja um reflexo do mundo em que vivem e percebem, uma vez que boa 

parcela da população possui em casa animais em gaiolas, como pássaros e hamsters, 

mesmo sabendo que esta é uma prática proibida. Isto pode interferir de forma negativa 

na sua formação enquanto cidadão, uma vez que por conviver com isso, acaba 

acreditando ser uma prática normal. A Figura 6B mostra um pássaro preso em uma 

gaiola onde se encontram dois alçapões para pegar mais pássaros, esses são atraídos 

pelo canto do pássaro preso, atividade comum entre os moradores, principalmente 

aqueles que moram próximos a áreas com matas. 

Ainda nesta escola um aluno relata tucanos presos em um zoológico e faz uma 

sugestão quanto a isso: “Eu acho que as pessoas deveriam parar para pensar e começar 
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a colocar os animais livres” (Figura 6D) trazendo à tona a dura realidade, onde muitas 

vezes os animais são presos em zoológicos como fonte de renda, este aluno mostra-se 

contra esta prática, mesmo existindo inúmeras pessoas que a aprovam. Novamente 

pode-se observar o contraste existente entre as escolas, uma vez que na Escola Sarah 

Faria Braz nenhum aluno representa em seus desenhos animais presos em cativeiros ou 

gaiolas. 

 

Figura 6: Desenhos representando animais em cativeiro. 

 
Fonte: Alunos da Escola Prudente de Moraes. 

 

Natureza 

Apenas na Escola Sarah Faria Braz aparece a reprodução de um ambiente natural, 

sem interferência humana e sem nenhuma espécie de animal presente, representado por 

um único aluno. (Figura 7) Em seu desenho a criança expõe um lago, uma flor e uma 

árvore, cercados por gramíneas. O fato de várias crianças terem representado árvores em 

seus desenhos expressa uma característica comum, pois segundo Di Leo (1985 apud 

BEZERRA et al., 2008), nesta faixa etária as crianças têm uma tendência forte a 

desenhá-las. A predominância do elemento árvore é comum em crianças e pré-

adolescentes segundo Garrido e Meirelles (2014), pois, nessa faixa etária há uma visão 

naturalista do ambiente, havendo ainda uma maior frequência dos elementos da flora 
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sobre os elementos da fauna. Almeida et al. (2017) também observaram esse fato em 

alunos do sexto ano também no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. 

Durante a construção dos desenhos, o aluno disse que desenhou a água, “pois ela 

se encontra em extinção”. De acordo com Líbera e Jurberg. (2013) as crianças, a partir 

de seus desenhos podem, portanto, mostrar o interior do indivíduo: seus pensamentos, 

suas prioridades, suas habilidades, seus sentimentos, representando assim o que sabe e 

gosta de desenhar. 

 

Figura 7: Desenho representando a natureza. 

 
Fonte: Aluno da Escola Sarah Faria Braz. 

 

Com a análise dos desenhos foi possível observar que diversos alunos 

representam espécies que não fazem parte da fauna regional ou nacional, o que pode ser 

claramente observado nas Figuras 3C e 5B, onde os alunos desenham um homem 

caçando um rinoceronte, e um elefante e uma girafa, respectivamente. A Tabela 6 

mostra o número de alunos que representam apenas espécies nativas e os que desenham 

espécies exóticas. 

Em diversos desenhos os alunos descrevem os animais que estão desenhando, 

porém em alguns deles, onde não houve este cuidado, algumas espécies de animais não 
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foram identificadas, como observado na Figura 6A. Em outros, percebe-se espécies 

nativas e exóticas num mesmo desenho, como se observa na Figura 6C. Acredita-se que 

os pássaros representados na Figura 2A e 2C, sejam araras azuis, uma vez que em 

outros sete desenhos os alunos da Escola Sarah Faria Braz representam as araras, mas 

por falta de identificação e melhores detalhes não se pode afirmar isto. 

Dentre os desenhos em que se podem identificar com clareza os animais 

representados, as principais espécies exóticas desenhadas pelos alunos da Escola Sarah 

Faria Braz, foram: naja, elefante, tigre de bengala, girafa e rinoceronte (Figuras 3C e 

5B). Elefantes aparecem em três diferentes desenhos sendo que em um deles pode ser 

visto junto a uma onça pintada, que é uma espécie nativa da região. Já na escola 

Prudente de Moraes as espécies exóticas representadas são: coala, urso panda, rato-

canguru e girafa (Figuras 6C e 4C). O urso panda pode ser observado em dois diferentes 

desenhos, sendo que em um deles ele é representado vivendo no mesmo ambiente que 

os macacos (Figura 4B). Apenas a girafa aparece nas representações das duas escolas. 

Os animais exóticos representados nos desenhos podem ser reflexos da influência dos 

meios de comunicação de massa, principalmente, a internet e a TV a cabo. 

 

Tabela 6: Frequência de desenhos de espécies nativas, exóticas e não identificadas nas 

Escolas Municipal Professora Sarah Faria Braz (EMPSFB) e na Escola Municipal 

Prudente de Moraes (EMPM). 

Espécies Escolas  

EMPSFB EMPM Total 

Nativas 17 22 39 

Exóticas 6 5 11 

Não identificadas 3 7 10 

Total 26 34 60 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A presença da figura humana foi observada poucas vezes vivendo em harmonia 

com o meio ambiente nos desenhos dos alunos de ambas as escolas, em sua maioria, os 

humanos são representados degradando a natureza. Na Escola Sarah Faria Braz, os 

humanos aparecem 6 vezes caçando, prática considerada proibida segundo a Lei Nº 

9.605 de 12 de fevereiro de 1998, e que pode levar de seis meses a cinco anos de 

detenção, dependendo da forma que é praticada. Mesmo com esta lei, a caça ainda é 

considerada uma das principais causas da extinção de espécies. Sabe-se que os alunos 

desenham sobre o que conhecem e presenciam no seu dia a dia, e segundo relatos 

durante as atividades realizadas, alguns deles tem o costume de caçar com seus pais e 
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familiares, ou conhecem pessoas que praticam tal atividade. Deve-se a estes fatos a 

presença de um grande número de pessoas que são representadas caçando nos desenhos. 

Já na Escola Prudente de Moraes a figura humana aparece ainda mais vezes do que na 

escola anteriormente citada, onde os alunos relatam humanos caçando em 11 de seus 

desenhos. 

Os alunos da escola Sarah representam apenas uma vez a figura humana vivendo 

em harmonia com a natureza, usando-a em seu favor, para desfrutar de momentos de 

lazer. Isso reproduz um comportamento humano determinado por suas próprias 

necessidades e interesses (COAN e ZAKRZEVSKI, 2003).  

Outro desenho em que se pode observar a figura humana é a Figura 2D, onde um 

homem aparece cortando uma árvore com uma motosserra. De acordo com Líbera e 

Jurberg (2013) o homem comete ações negativas contra a natureza, como poluição do ar 

e da água, desmatamento e jogar lixo nas ruas, o que acabam prejudicando ele mesmo, 

que deixa de desfrutar dos benefícios que a natureza oferece. 

Na Escola Prudente de Moraes a figura humana aparece uma vez no zoológico, 

representado como um funcionário que se encontra cuidando de tucanos (Figura 6D).  

 

Tabela 7: Presença humana representada pelos alunos das Escolas Municipal Professora 

Sarah Faria Braz (EMPSFB) e Escola Municipal Prudente de Moraes (EMPM). 

Espécies Escolas  

EMPSFB EMPM Total 

Caçando 6 11 17 

Natureza 1 - 1 

Cortando árvores 1 - 1 

Zoológico - 1 1 

Total 8 12 20 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

4.3) Verificação da aprendizagem: histórias em quadrinhos 

Para uma melhor avaliação das Histórias em Quadrinhos, essas foram divididas 

em grupos com temas semelhantes para que se pudesse obter um melhor 

aproveitamento de todos os detalhes observados pelos alunos. Comparando os desenhos 

livres feitos pelos alunos com as histórias em quadrinhos elaboradas pelos mesmos após 

a intervenção em forma de palestra, pode-se observar que houve uma mudança nas 

representações. A partir da análise de conteúdo, as tiras em quadrinhos foram divididas 

em nove categorias, conforme ilustrado na Tabela 8. 
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Tabela 8: Categorias definidas para as tiras produzidas por alunos do 7º ano de duas 

Escolas Municipais da Mesorregião Noroeste Fluminense sobre o tema espécies 

ameaçadas de extinção. 

CATEGORIAS EMPSFB1 EMPM2 TOTAL 

Biopirataria - 1 1 

Caça predatória 6 3 9 

Cativeiro - 1 1 

Perda de habitats 2 3 5 

Espécies ameaçadas de extinção – Ilustrações 1 2 3 

Espécies ameaçadas de extinção – Ilustrações+Diálogos 2 6 8 

Extinção dos Dinossauros 1 - 1 

Prisão de caçadores - 2 2 

Sensibilização de colegas 9 4 13 

TOTAL 21 22 43 
1Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz. 
2Escola Municipal Prudente de Moraes. 

 

Biopirataria 

A biopirataria foi registrada apenas uma vez, onde no primeiro quadrinho da HQ, 

aparecem diversas aves presas em gaiolas, no segundo quadrinho, uma pessoa diz que 

vai vendê-los para outro país, e no último quadrinho, a criança aparece dizendo: “Não 

faça isso, é crime e se chama biopirataria.” (Figura 8). Pode-se dessa forma observar 

que a criança prestou atenção em tudo que foi explicado, pois apresenta de forma 

correta o termo biopirataria, apresentado na palestra, e da mesma forma que várias 

outras crianças, ela passa os conceitos que aprendeu para outras pessoas, comprovando 

a importância da educação ambiental na escola. 

 

Figura 8: Tira em quadrinhos representando a biopirataria. 

 
Fonte: Aluno da Escola Prudente de Moraes. 

 

Caça predatória 

A categoria “caça predatória”, que nos desenhos livres foi representada por 13 

alunos da Escola Prudente de Moraes, nas histórias em quadrinhos, aparece apenas três 

vezes, onde em uma delas, o aluno mostra o pai de uma criança saindo para caçar, e o 
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mesmo foi advertido pela criança que fala para o pai ser proibida a caça, porém o pai lhe 

responde “Ah filha, não tem problema não todo mundo faz isso” (Figura 9A). Percebe-

se com esta tirinha que a criança entendeu que a caça é prejudicial para o meio ambiente 

e principalmente para os animais e fez a sua parte tentando impedir o pai de ir caçar, 

porém o pai não lhe ouve, o que muitas vezes acontece quando as crianças aprendem 

algo novo e querem compartilhar com os familiares, que acabam não dando valor ao 

conhecimento das crianças.  

Já na Escola Sarah Faria Braz não houve mudança nos desenhos referentes a este 

tema, uma vez que os alunos representaram a caça predatória sete vezes nos desenhos 

livres e seis vezes nas histórias em quadrinhos. Uma das tirinhas que chama a atenção 

nesta escola, é de um caçador que se encontra caçando elefantes, pode-se observar na 

tirinha frases do tipo: “Dinheiro a vista”, e logo em seguida “Ganharei muito dinheiro, 

já é o terceiro que mato hoje.” (Figura 9B). Ambas mostram que o caçador não está 

preocupado com a vida dos animais, pelo contrário, percebe-se que pensa apenas no 

dinheiro, o que é muito preocupante. Como as tiras em quadrinhos foram anônimas, não 

podemos questionar o aluno acerca dessa legenda, já que ela tanto pode significar a 

forma de pensar do aluno, como por outro lado, pode ser a ilustração do que ele 

observa. 

 

Figura 9: Tiras em quadrinhos representando a caça predatória. (A) Escola Prudente de 

Moraes; (B) Escola Sarah Faria Braz. 

 
Fonte: Alunos das Escolas Prudente de Moraes (A) e Sarah Faria Braz (B). 
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Cativeiro 

Animais em cativeiro apareceram nos desenhos de nove alunos da Escola 

Prudente de Moraes quando induzidos a desenhar sobre espécies ameaçadas de 

extinção. Um fato contrastante quando comparado com as HQ, onde apenas um aluno, 

representa o tema cativeiro em sua HQ, e mais uma vez a criança aparece sensibilizando 

um adulto que diz que irá colocar uma ave no cativeiro, da seguinte forma: “Não faz 

isso, porque se colocá-lo no cativeiro ele vai ficar extinto na natureza.” (Figura 10). O 

aluno foi o único a representar em sua HQ o termo animais extintos na natureza, 

apresentado na palestra. Animais extintos na natureza são aqueles que só podem ser 

encontrados vivendo em cativeiro, na palestra um exemplo citado foi o mutum-do-

nordeste (Mitu mitu), ave de grande porte que atualmente vive em cativeiros, que 

possuem o objetivo de auxiliar na proteção e reprodução da espécie para poder voltar a 

inseri-la na natureza. O aluno não expressa o nome do animal que desenhou, porém, 

pela semelhança e pelo contexto apresentado na palestra, acredita-se que o aluno 

desenhou a espécie citada acima em sua História.  

 

Figura 10: Tira em quadrinhos representando animais em cativeiro. 

 
Fonte: Aluno da Escola Prudente de Moraes. 

 

Perda de habitats 

Nos desenhos, nenhum aluno da Escola Prudente de Moraes retrata a perda dos 

habitats, já nas histórias em quadrinhos, três alunos desta escola versaram sobre este 

tema. Fato interessante observado é que um dos alunos desta categoria apresenta em sua 

história uma guerra e um míssil sendo lançado num local onde se podem observar 

diversos animais, onde todos eles vão acabar morrendo por causa desta explosão, este 

fato não é comum na região, por ser um país onde não há guerra, porém o aluno se 

recorda de outros países. Outro aluno representou um rio em três fases, primeiro ele se 

encontra cheio de peixes e pessoas se banhando, num segundo momento o rio foi 
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representado com poucos peixes, e por último, nenhum peixe foi encontrado por um 

pescador que está a sua margem, apenas uma bota velha, mostrando além da falta de 

peixes, a poluição e descarte de lixo de forma inadequada (Figura 11A). Já na Escola 

Sarah, o número de vezes em que a destruição é representada pelos alunos caiu pela 

metade, visto que anteriormente quatro alunos relataram o problema, já nos quadrinhos, 

apenas dois destacaram a destruição de habitats. Em uma das histórias apresentadas 

nesta escola, os animais conversam entre si, falando sobre o desmatamento, que é uma 

desgraça, uma tristeza. A outra história que representa o desmatamento nesta escola 

mostra árvores cortadas, caídas ao chão, e os pássaros voando dali em busca de outro 

lugar para se abrigar (Figura 11B). 

 

Figura 11: Tiras em quadrinhos representando a destruição dos habitats. (A) Escola 

Prudente de Moraes; (B) Sarah Faria Braz. 

 
Fonte: Alunos das Escolas Prudente de Moraes (A) e Sarah Faria Braz (B). 

 

Espécies ameaçadas de extinção – Ilustrações 

As espécies ameaçadas de extinção representadas pelos alunos em suas HQs 

foram divididas em dois diferentes grupos, onde em um deles foram alocados aqueles 

desenhos em que são apresentados apenas os animais, e no outro grupo, incluímos as 

histórias onde aparecem animais ameaçados, e alguma forma de diálogo pode ser 

observada, seja entre os animais ou entre pessoas falando sobre eles. 
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Alunos de ambas as escolas apresentam espécies ameaçadas de extinção em suas 

HQs. Na Escola Sarah Faria Braz, um aluno representa, em cada um dos três 

quadrinhos, uma espécie que se encontra ameaçada, colocando o nome ao lado do 

desenho, porém os quadrinhos não possuem diálogo e não tem ligação um com o outro 

(Figura 12A). Na Escola Prudente de Moraes, dois alunos apresentaram animais da 

mesma forma, tendo como título da história: “Animais ameaçados de extinção”, porém, 

as espécies desenhadas por eles não foram identificadas como na escola anteriormente 

citada, mas pela semelhança, pode-se dizer que todos os animais representados 

realmente são espécies citadas durante a palestra e/ou que se encontram ameaçadas 

(Figura 12B). 

 

Figura 12: Tiras em quadrinhos representando algumas espécies em extinção.(A) Escola 

Sarah Faria Braz; (B) Escola Prudente de Moraes.

 
Fonte: Alunos das Escolas Sarah Faria Braz (A) e Prudente de Moraes (B). 

 

Espécies ameaçadas de extinção – Ilustrações + Diálogos 

Nesta categoria foram incluídas as tirinhas que versaram sobre espécies 

ameaçadas de extinção de uma forma mais direta, incluindo textos e diálogos em suas 

histórias. Na Escola Sarah Faria Braz duas tirinhas trouxeram este tema, onde em uma 

delas uma criança perguntou ao pai “quais são os animais que estão na extinção”, e ele 

responde citando alguns animais muito conhecidos: “lobo guará, mico-leão-dourado e 

outros”. Logo em seguida o aluno desenha outras espécies que se encontram ameaçadas, 
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e identifica-as com seus respectivos nomes populares, “lobo guará, camarão de água 

doce, lagartixa de areia” (Figura 13A). Cabe ressaltar que, todas essas espécies foram 

apresentadas na palestra para os alunos.  

Já na Escola Prudente de Moraes um número maior de alunos utilizou esta 

categoria para se expressar, sendo que seis Histórias representaram as espécies 

ameaçadas de extinção. Em uma das histórias que chamou a atenção, não aparecem 

pessoas conversando sobre o tema como na maioria das histórias, nesta tira em 

quadrinho a criança mostra as espécies pedindo ajuda, com frases do tipo “Deixe-nos 

viver”, “Pare com isso”, e “Quero viver a natureza”, expressa respectivamente ao lado 

dos animais arara azul, peixes e tartaruga (Figura 13B). Essa HQ mostra uma realidade 

que poucas pessoas entendem, os animais percebem quando estão correndo perigo, não 

exatamente dessa forma, mas eles percebem e tentam se proteger de todas as formas 

possíveis, mas infelizmente, muitas vezes isso não é o bastante para que consigam se 

livrar de situações de risco. 

 

Figura 13: Tiras em quadrinhos representando algumas espécies em extinção. (A) 

Escola Sarah Faria Braz; (B) Escola Prudente de Moraes. 

 
Fonte: Alunos das Escolas Sarah Faria Braz (A) e Prudente de Moraes (B). 

 

Extinção dos Dinossauros 

Um aluno da Escola Sarah Faria Braz mostra em sua HQ um fato histórico que a 

maioria das pessoas já ouviu falar de alguma forma: a extinção dos dinossauros. Este 

fato chama muito a atenção das crianças, talvez pelos diversos filmes e desenhos 



49 
 

 

existentes que falam sobre o tema, mas principalmente pelo encantamento das crianças 

quanto ao tamanho dos dinossauros que chama muito a atenção. No primeiro quadrinho, 

os dinossauros estão vivendo normalmente e em harmonia com o ambiente; já no 

segundo quadrinho, um meteoro é desenhado caindo sobre eles, que por suas expressões 

demonstram estar assustados; no terceiro e último quadrinho, o aluno desenha um 

“Museu sobre Dinossauros”, onde mostra um fóssil (da mesma espécie de dinossauros 

desenhada nos quadrinhos anteriores), e algumas crianças observando-o (Figura 14). 

 

Figura 14: Tira em quadrinhos representando a extinção dos dinossauros. 

 
Fonte: Aluno da Escola Sarah Faria Braz. 

 

Prisão de caçadores 

Dois alunos da Escola Prudente de Moraes mostram em seus quadrinhos, a 

prisão de caçadores por estarem cometendo uma prática considerada ilegal. De acordo 

com a Lei Nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, esses caçadores podem pegar de seis 

meses a cinco anos de detenção, por terem sido pegos caçando. Nos desenhos pode-se 

perceber claramente que os caçadores não têm nem como negar a prática da caça, pois 

os caçadores são avistados antes mesmo de tentarem se esconder. Algo interessante a se 

observar é que o caçador sabe que está cometendo uma prática errada, quando relata em 

sua fala “Há, a polícia está vindo.” e pode-se observar por sua expressão que ele se 

encontra com medo. (Figura 15A).  

Já o outro aluno que representa a prisão de caçadores em sua história, relata 

outra realidade que afeta muito a vida na natureza, onde no primeiro quadrinho, 

representa uma árvore queimando, e uma ave a olhar a cena se perguntando: “aonde eu 

vou morar?”, e no segundo quadrinho, enquanto a ave voa a procura de outro lugar para 

se abrigar, é atingida por um tiro, fazendo com que o caçador consiga capturá-la, porém 

no terceiro quadrinho, a polícia aparece e prende o caçador, que mais uma vez não tem 
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como fugir da situação em que se encontra, pois não tem como negar o que fez (Figura 

15B). 

 

Figura 15: Tiras em quadrinhos representando a prisão de caçadores. 

 
Fonte: Alunos da Escola Prudente de Moraes  

 

Sensibilização de colegas 

Um grupo que chamou muito a atenção na divisão das HQs pela quantidade de 

vezes que foi citado é a “sensibilização de colegas”, que não havia aparecido nenhuma 

vez nos desenhos livres e muito menos nas evocações livres de palavras, mostrando 

mais uma vez a importância da educação ambiental na escola. Os alunos que 

representaram este tema em suas histórias demonstraram que aprenderam bastante com 

a atividade, pois reproduziram em suas histórias temas abordados na palestra. Na Escola 

Sarah Faria Braz, 42% dos alunos utilizaram este tema para suas histórias. Já na Escola 

Prudente de Moraes, o número foi menor, onde apenas quatro alunos (18%), 

representam este fato em suas histórias. A partir da análise dessas HQs pode-se observar 

que os alunos sempre buscam passar para as outras pessoas o que aprenderam na escola, 

e isto é algo muito importante na educação, uma vez que faz com que o conhecimento 

seja multiplicado para os pais e familiares e assim possa atingir toda a população. 

Na Escola Sarah Faria Braz pode-se observar claramente que em sua maioria a 

sensibilização aconteceu durante o diálogo entre duas pessoas, onde o informante em 

quase todos os casos conseguiu fazer com que a outra pessoa mudasse de ideia em 
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relação às espécies ameaçadas de extinção. Esse fato pode ser claramente observado na 

tirinha criada com o seguinte título: “Animais ameaçados”, onde no diálogo um dos 

personagens diz que vai proteger o mico-leão, e seu amigo diz: “Não se eu pegar 

primeiro”, pois tinha a intenção de matá-lo; Logo em seguida o primeiro diz que os 

animais são coisas boas, e acaba por convencer o amigo que responde da seguinte 

forma: “Tá bom, você me convenceu vamos salvar os animais.” (Figura 16A). Percebe-

se claramente com essa tirinha, que a influência de um amigo pode fazer o outro mudar 

de ideia sobre determinado assunto.  

Na Escola Prudente de Morais, apesar de aparecerem apenas quatro HQs com 

este tema, as tirinhas são muito parecidas, onde sempre há uma pessoa buscando 

explicar a outra a importância de cuidar das espécies, e principalmente de transmitir este 

cuidado para que possa ser multiplicado. Na história uma menina conversando com seu 

amigo lhe pergunta: “Porque os animais estão em extinção?”; Ele então lhe responde: 

“Porque eles merecem ser caçados.” A menina não gosta nada do que ouve e contesta: 

“Isso tá errado.”, o que leva seu amigo a mudar de ideia, se expressando da seguinte 

maneira: “É mesmo, eles não merecem isso.” (Figura 16B). E mais uma vez com apenas 

uma conversa entre amigos, a criança consegue conscientizar outra pessoa, passando 

adiante o conteúdo que aprendeu. 

 

Figura 16: Tiras em quadrinhos representando a sensibilização de colegas: (A)Escola 

Sarah Faria Braz; (B) Prudente de Moraes. 

 
Fonte: Alunos das Escolas Sarah Faria Braz (A) e Prudente de Moraes (B). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise da evocação livre de palavras e dos desenhos livres, podemos 

responder a primeira questão norteadora desse trabalho - qual o conhecimento prévio 

acerca das espécies ameaçadas de extinção que os alunos do sétimo ano do Ensino 

Fundamental possuem? As representações obtidas demonstraram que os alunos 

possuíam alguns conhecimentos gerais sobre o tema espécies ameaçadas de extinção, 

sendo que os mais importantes foram a caça predatória, o tráfico de animais e o 

desmatamento. Cabe ressaltar que, mesmo sabendo que a caça é uma das principais 

causas de extinção das espécies, os alunos relataram ser essa uma prática comum na 

região, e, que frequentemente acompanham familiares e amigos em tal prática. Como 

espécies que correm risco de extinção, os alunos conheciam apenas aquelas amplamente 

divulgadas pela mídia, tais como arara-azul, onça-pintada, e até espécies que não 

ocorrem no Brasil, como o urso-panda. Outro aspecto que merece destaque durante a 

identificação dos conhecimentos prévios foi a lembrança do filme “Rio” (20th Century 

Fox e Blue Sky Studios). O enredo desse filme aborda a extinção da ararinha azul e o 

tráfico de animais. Diante dos fatos narrados acima, podemos afirmar que a primeira 

questão do trabalho foi respondida. 

A segunda questão em que baseou o trabalho foi qual a contribuição que uma 

palestra sobre o tema espécies ameaçadas de extinção, com ênfase nas espécies que 

ocorrem no estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, na Mesorregião Noroeste Fluminense 

proporcionará aos alunos? Essa questão foi respondida por meio da criação de tiras em 

quadrinhos, onde observamos a presença de diversos aspectos que contribuem para a 

extinção das espécies. Os principais itens abordados nas tiras em quadrinhos foram a 

biopirataria, caça predatória, animais em cativeiro, perda de habitats, prisão de 

caçadores e a sensibilização dos colegas de escola. A construção das tiras em 

quadrinhos após a palestra sobre as espécies ameaçadas de extinção possibilitou a 

ruptura com o conhecimento prévio transformando-o em conhecimento científico. As 

tiras em quadrinhos demonstraram que os desenhos agora incluíam o tráfico ilegal, as 

apreensões de animais em cativeiro como causas do risco de extinção além das demais 

causas já citadas nos desenhos livres. 

Acredita-se que esse trabalho atingiu os objetivos propostos, uma vez que após a 

identificação dos conhecimentos prévios dos alunos, pode-se apresentar as espécies 

ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro, e principalmente da Mesorregião 

https://pt.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://pt.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blue_Sky_Studios
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Noroeste Fluminense, os quais não eram conhecidos pelos alunos, também foi possível, 

durante a palestra; discutir as causas da extinção de espécies e suas consequências, e, 

por fim, utilizar um instrumento de avaliação de aprendizagem alternativo. 

A sequência do trabalho foi satisfatória, pois, partindo do pressuposto que a teoria 

das representações sociais considera como verdadeiro o conhecimento de senso comum, 

permitindo ao sujeito se comunicar, se expressar e interpretar o mundo de forma mais 

simples, entendemos que o comportamento não é determinado pelas características 

objetivas da situação, mas sim pela representação dessa situação. Dessa forma, 

entendemos que a escola é um local onde circulam diversas representações que não 

podem ser desconsideradas, pois interferem em toda a prática pedagógica. O 

conhecimento dessas representações se fez necessário para a organização deste trabalho, 

pois é preciso conhecer a realidade do aluno e seu conhecimento prévio para que 

possam ser traçadas estratégias que envolvam e estimulem os alunos.  

Um dos grandes desafios que professores de Ciências e Biologia encontram é 

transmitir conhecimentos de forma prazerosa e instigante, como forma de prender a 

atenção do aluno para uma aprendizagem significativa. Os recursos didáticos são 

grandes aliados para o ensino, nesse sentido a utilização das Histórias em Quadrinhos 

colaborou de forma significativa para a produção literária dos alunos, que através delas, 

podem se expressaram de forma livre. Mas, consideramos que a principal contribuição 

desse trabalho foi à inclusão nas tiras em quadrinhos de desenhos dos animais 

ameaçados de extinção que ocorrem no Noroeste Fluminense, tais como o lobo-guará, o 

cágado-do-Paraíba e a lagosta-de-São-Fidélis. A importância dessa contribuição reside 

na questão básica da conservação e preservação de ambientes e espécies: pense 

globalmente e haja localmente. O ensino é o principal instrumento para a reversão da 

situação de risco de extinção que diversas espécies se encontram atualmente. Isso ficou 

claramente demonstrado em tiras onde ocorreu a sensibilização de uma criança por 

outra sobre as espécies ameaçadas de extinção. Por fim, esse trabalho contribuiu para 

alternar o foco essencialmente descritivo que a zoologia tem nos livros didáticos para 

um foco contextualizado e vivenciado pelo cotidiano dos alunos. 
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