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Resumo 
O presente texto apresenta um relato de experiência de duas discentes do curso de 
Pedagogia da UENP/Campus Cornélio Procópio, integrantes do Programa 
Residência Pedagógica. Foi realizado em uma turma de 3º ano do Ensino 
Fundamental, sob a orientação das docentes do curso, coordenadoras do programa 
e com apoio da preceptora da escola municipal. Considerando que as alternativas 
metodológicas diversificadas são cada vez mais presentes na rotina escolar dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, propôs-se um trabalho com o envolvimento de 
atividades lúdicas que aproxima conteúdos de diferentes disciplinas e também 
constitui uma opção que promove melhoria na aprendizagem dos alunos. O trabalho 
tem por objetivo apresentar a experiência vivenciada por meio de oficina sobre o 
Meio Ambiente que envolveu o uso de Histórias em Quadrinho. Por meio deste, 
percebeu-se que os alunos demonstraram a compreensão do conteúdo. Com 
utilização de atividades lúdicas, como a histórias em quadrinhos, fizeram relação dos 
conteúdos com sua vivência diária. 
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Introdução 

 

Como alunas de Pedagogia, ingressamos no programa de Programa 

de Residência Pedagógica no ano de 2018. A inserção nos Anos Iniciais despertou-

nos interesse pela forma como o tema “Meio Ambiente” é trabalhado na escola. 

Sentimo-nos desafiadas a buscar alternativas metodológicas, as quais os alunos se 

envolvessem ativamente e aprendessem de forma mais significativa o conteúdo. 

A busca perpassou pelas atividades lúdicas e encontramos na 

história em quadrinhos uma opção que complementasse nosso desejo de 

proporcionar atividades diferenciadas para trabalhar esse conteúdo. Também nos 

atraiu a possibilidade de aproximação de conteúdos de diferentes disciplinas. Para 

dar sequência ao trabalho, buscamos na literatura elementos que fortalecesse sua 

fundamentação.   
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Sobre o meio ambiente, apoiamo-nos em Cesco (2011) quando 

retrata que este é a soma total do que está em torno de algo ou alguém, inclui os 

seres vivos e as forças naturais e proporciona condições para o desenvolvimento e 

crescimento dos destes. É muito importante que cada indivíduo entenda como o 

ambiente preservado é importante para a saúde de todos, sendo que a poluição 

causa danos irreparáveis.  

Várias são as vertentes dentro do tema de desenvolvimento 

sustentável e sobre a relação da sociedade com o meio ambiente e o futuro do 

planeta. O meio ambiente faz parte da nossa vida. Sua conservação necessita de 

políticas públicas voltadas à área.  

Dessa forma é preciso fortalecer esse tema nas escolas, tendo em 

vista a formação de cidadãos conscientes do seu papel ambiental. Para Fragoso e 

Nascimento (2018) é necessário trabalhar nas escolas com a Educação Ambiental, 

de forma que o conhecimento científico:  

 

[...] seja abordado de forma contextualizada e com problemáticas 
pertinentes à realidade, permita ao aluno se posicionar acerca de 
questões polêmicas do nosso tempo, como os desmatamentos, o 
acúmulo de poluentes, o aquecimento global, as alterações 
climáticas, a produção de organismos geneticamente modificados e 
suas implicações à saúde e ao ambiente entre outros temas 
(FRAGOSO; NASCIMENTO, 2018, p. 164). 

 

Cuidar do meio ambiente e preservá-lo implica a conscientização 

dos sujeitos desde a infância, sendo necessário inserir essa reflexão na escola 

desde a Educação Infantil. Aprender sobre o meio ambiente é um pequeno passo 

para esclarecer o mundo socioambiental em que nossos jovens e crianças estão a 

crescer (CESCO, 2011).  

A preservação do meio ambiente perpassa pela mobilização de 

conhecimentos e de atitudes para resolver demandas da vida cotidiana e exercer a 

cidadania. 

Segundo Fragoso e Nascimento (2018), a educação ambiental na 

escola requer que o professor insira o tema em suas múltiplas dimensões, 

promovendo articulações com o contexto local e construindo representações através 

da realidade e das experiências vividas dos próprios alunos. Nem sempre a escola 

promove essa forma de trabalho.  
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Em nossa passagem pela escola percebemos a existência da 

dificuldade em se trabalhar o meio ambiente de forma que a criança o conduza o 

conhecimento para sua vida além da escola, a fim de promover a formação de 

competências como prevê a Base Nacional Comum Curricular – BNCC.  

Igualmente ao meio ambiente, a história em quadrinhos, também 

nos foi apresentada como conteúdo de Língua Portuguesa necessária à 

aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Para Micarello e Schapper (2011), a história em quadrinhos constitui 

a arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, 

normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das 

narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, se apresentam 

na linguagem verbal e não-verbal. Na disciplina de língua portuguesa as histórias em 

quadrinhos auxiliam na interpretação de texto, leitura crítica, formas de linguagem 

verbal e não-verbal e outras (SETUBAL; REBOUÇAS, 2015).  

Além de conteúdo, a história em quadrinhos constitui uma atividade 

lúdica, sendo assim uma alternativa metodológica para produção de textos de 

diferentes disciplinas e conteúdos, tornando o estudo mais lúdico e possibilitando 

melhor aprendizagem.  

As atividades lúdicas enriquecem o processo de aprendizagem, pois 

estimula a liberdade de expressão e criatividade do aluno, afirmam Micarello e 

Schapper (2011). Compartilha sentimentos, desenvolve novas perspectivas e 

sentidos, bem como experiências que podem gerar outros conhecimentos.  

Contemplando esses dois eixos: meio ambiente e histórias em 

quadrinhos, propusemos uma docência em uma turma de 4° ano dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, com o fim de promover a apropriação da percepção do 

mundo a sua volta e da importância de se cuidar deste, bem como utilizar a história 

em quadrinhos como forma de expressão e comunicação. 

 

Metodologia  

 

O trabalho aqui apresentado constitui um relato de experiência de 

uma atividade desenvolvida no Programa Residência Pedagógica do curso de 

Pedagogia da UENP, realizado em uma Escola Municipal no município de Cornélio 

Procópio. A escola atende educação infantil e ensino fundamental em período 
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integral. Participaram dessa atividade crianças matriculadas no quarto ano dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental.  

Após um período de observação, realizamos docência na turma com 

o tema Meio ambiente. Iniciamos com uma conversa informal para diagnóstico do 

conhecimento inicial sobre meio ambiente, preservação, descarte correto e 

separação de lixos. Apresentamos o filme, “O Lorax: em busca da trúfula perdida”. 

Foi realizado um diálogo sobre o filme e sobre o conteúdo. Na 

sequência, explicamos o que é uma história em quadrinho, quais suas 

características e como se constrói. Passamos á produção da própria história em 

quadrinhos sobre o meio ambiente. Os alunos produziram o texto e as imagens das 

suas histórias.  

 

Discussão 

 

O diálogo em sala foi realizado por meio de roda de conversa sobre 

o filme e sua relação com os conteúdos relativos ao meio ambiente, anteriormente 

trabalhados: lixo, poluição, saúde, atitudes adequadas e inadequadas ao meio 

ambiente e o descarte incorreto do lixo. Os alunos participaram ativamente da 

conversa e expuseram o conhecimento que já possuíam sobre o tema. 

Coma uma breve explicação sobre construção das histórias em 

quadrinhos, uma vez que também já haviam trabalhado esse conteúdo, propusemos 

a construção de historinhas no formato de quadrinhos sobre o meio ambiente. A 

adesão a atividade foi intensa, sendo que os alunos se envolveram ativamente na 

atividade. Perguntaram, propuseram personagens, buscaram alternativas de 

construção de falas.  

Verificamos que demonstraram interesse e curiosidade sobre o 

tema. Indo além do que havia sido trabalhado no diálogo. Puderam dessa forma, 

expor o que aprenderam sobre o meio ambiente por meio de suas histórias em 

quadrinho. 

A alternativa metodológica escolhida enriqueceu o trabalho, pois 

possibilitou que os alunos refletissem e fizessem relação com sua vida cotidiana, 

visto que em suas histórias em quadrinhos, contaram histórias de seu dia a dia que 

envolviam o meio ambiente.  
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Considerações Finais 

 

O trabalho com histórias em quadrinhos para contar sobre o meio 

ambiente, possibilitou a oportunidade de a criança criar sua própria história, 

apresentando sua visão acerca do meio ambiente, como é e como deve ser tratado. 

O trabalho do professor com atividades de produção de histórias em 

quadrinho é longo e difícil. Porém, quando a criança cria sua história, expressa sua 

aprendizagem acerca do conteúdo. Ficou evidente para nós a aprendizagem sobre 

meio ambiente retratada na história.  

Ainda que demorado e complexo, esse trabalho promove ganhos à 

criança e ao professor, visto que torna a aula mais dinâmica, com maior 

envolvimento do aluno e mais rica. 

Esse trabalho nos propiciou a visão de como deve ser o trabalho do 

professor em sala, como é sua rotina, como desenvolver um conteúdo. Por meio 

dele, constatamos a necessidade de planejamento das atividades, bem como a 

importância da escolha de uma alternativa metodológica para o trabalho docente e 

para a aprendizagem da criança. 
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