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RESUMO 

 
Esta dissertação tem como objetivo investigar as práticas educativas ambientais em 
turmas do ensino médio técnico integrado do IFRO campus Ji-Paraná, utilizando-se 
de narrativas gráficas, popularmente conhecidas como HQs (Histórias em 
Quadrinhos).Este estudo feito, por meio de narrativas gráficas, principalmente, pela 
produção do Mangá, sobre Educação Ambiental, procura mostrar a importância 
desse gênero para desenvolver melhor o ensino e a aprendizagem da disciplina 
Educação Ambiental, mostrando para a escola que há uma maneira lúdica, 
prazerosa de se ensinar e aprender questões inerentes ao meio ambiente: fauna, 
flora, enfim, aspectos que envolvem o bioma e toda a sua biodiversidade. O enfoque 
metodológico desta pesquisa é caracterizado como pesquisa-ação, uma vez que 
investiga a realidade da Educação Ambiental por meio das narrativas gráficas 
produzidas pelos estudantes na disciplina de Língua Inglesa no Ensino Médio 
Técnico Integrado do Campus Ji-Paraná, do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Rondônia. Assim, os resultados apontam que a prática educativa 
com os mangás com os educandos do IFRO evidenciaram o processo da construção 
do saber ambiental voltado à própria aprendizagem. As práticas educativas com os 
Mangás despertaram a consciência dos nossos estudantes para a Educação 
Ambiental e  sua relevância para a conservação da vida no planeta.   
 

Palavras-chave: Narrativas Gráficas. Mangás. Educação Ambiental no IFRO. 

Prática educativa. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
This dissertation aims to investigate the environmental educational practices in IFRO 
Ji-Paraná integrated technical high school classes using graphic narratives, popularly 
known as comics(comic book).This study done through out graphic narratives, mainly 
by Mangá production about environmental education seeks to show the importance 
of this genre to better develop the teaching and learning of this discipline, showing to 
the school that there is a playful, pleasurable way to teach and learn environmental 
issues: fauna, flora, finally aspects that envolve the biome and all its biodiversity.the 
methodological approach of this research is characterized as action research, since it 
investigates the reality of Environmental Education through the graphic narratives 
produced by the students in the English language discipline in Ji-Paraná Campus, 
Rondônia Federal Institute of Education, Science and Technology. Thus, the results 
indicate that the educational practice with Manga evidenced the process of the 
construction of environmental knowledge, returning to their own learning. Manga 
practices served to arouse our students‟ awareness of Environmental Education  and 
its relevance to the conservation of the planet. 
 

Key Words: Graphic Narratives. Mangas. Environmental Education. Educational 
Practices in IFRO.. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente gostaria de fazer uma apresentação como pesquisador deste 

trabalho destacando de onde falo, a minha formação e  minha trajetória docente, e 

as minhas vivências como educador na Educação Básica? 

Sou professor há cerca de 25 (vinte e cinco) anos, sendo uma parte 

significativa desse período exercida na educação pública e um período menor (cerca 

de uma década, na educação em instituições privadas). Sou graduado em Línguas 

Estrangeiras Modernas, licenciatura plena em Língua Inglesa e Respectivas 

Literaturas pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Estado da 

Paraíba. O pesquisador é especialista em metodologia e didática do ensino superior, 

título obtido pelas Faculdades Integradas de Ariquemes - FIAR. Possui também 

curso de aperfeiçoamento profissional para professores de Lingua Inglesa pela 

Missouri State University (Universidade do Estado do Missouri) – MSU, pelo 

programa PDPI (Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de 

Inglês), o qual é uma parceria  dos governos brasileiro e norte americano, através da 

CAPES e da Comissão Fullbright.  

Atualmente é docente do quadro efetivo do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná em que ministro aulas 

de Língua Inglesa para os cursos técnicos integrados ao ensino médio: Técnico em 

Química; Técnico em Informática e Técnico em Florestas. No ano de dois mil e 

dezessete (2017) ingressei no Mestrado Profissional em Educação Escolar (MEPE) 

do PPGE da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus Porto Velho, sendo 

este uma parceria com o Instituto Federal de Rondônia –IFRO.  

Esta pesquisa caracteriza-se por investigar as narrativas gráficas nas práticas 

educativas ambientais em turmas do ensino médio técnico integrado no Instituto 

Federal de Rondônia do Campus de Ji-Paraná. Essa modalidade do sistema 

educacional brasileiro, ou seja, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

pode ser desenvolvida de algumas formas diferenciadas, como por exemplo, 

articulada ou subsequente conforme destaca a Lei 9394/1996 seu artigo 36 que 

compreende ser a Educação profissional evidenciando uma identidade que se torna 

integrada: 
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Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, 
prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será 

desenvolvida de forma: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição 
de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008); 
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o 
esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e 
podendo ocorrer:(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008); 
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008); 
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008); 
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao 
desenvolvimento de projeto pedagógico unificado (BRASIL, 1996, p. 
6). 
 
 

Elegemos esta temática por sermos leitores de revistas em quadrinhos e do 

poder que as mesmas possuem de fascinar jovens e adultos. Já tivemos algumas 

experiências no uso dos quadrinhos em práticas educativas relacionadas a 

letramento e de como as mesmas contribuíram para formar leitores e escritores mais 

competentes, além de possibilitar a interação social dentro do ambiente escolar. 

A modalidade da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma 

articulada e integrada engloba um campo de estudantes que já passaram pela etapa 

do ensino fundamental, que em regra, esse aluno já tem uma visão crítica sobre o 

mundo e também certa experiência de leituras diversas. 

Deste modo, é importante pensar que a educação exerce um papel 

fundamental na formação de seres humanos éticos, pois ela representa e pressupõe 

o desenvolvimento da consciência em uma ação comprometida para com a 

realidade de tal modo que o processo educativo deve ser primordial para o 

desenvolvimento da consciência crítica (SAVIANI, 2005). 

Assim, ao pensar a Educação, e por conseguinte a Educação profissional, 

deve-se também pensar e refletir a Educação Ambiental como um caminho de 

desenvolvimento da aprendizagem em temas e questões relacionadas ao meio 

ambiente em geral que deve ser refletido no contexto escolar. 

Para tal se faz necessário entender que a Educação Ambiental se caracteriza 

diante das propostas para promover as práticas que levem a uma vida sustentável e 
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harmoniosa entre os seres humanos e a natureza, compreendendo que todos somos 

parte integrante da vida no planeta terra. 

Diante da realidade da Educação Ambiental ser um caminho a ser percorrido 

no Ensino Fundamental e Médio, esta dissertação investiga as “Narrativas Gráficas 

Ambientais” no Ensino Fundamental do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia campus Ji-Paraná, e como tal se escolheu um caminho do 

gênero textual narrativo, enquanto uma tipologia textual que se mostra de uma 

maneira que se representa as histórias por meio de desenhos, figuras, traços, 

imagens dentre outras peculiaridades que estabelecem outro tipo de leitura. 

Ao despertar no educando o gosto pela leitura sempre se colocou como 

desafio de dimensões hercúleas para os professores, assim percebemos que o uso 

de tais recursos pode auxiliar o professor a tornar sua prática mais atraente, 

prazerosa e eficaz tanto para si quanto para os estudantes. Deve-se também levar 

em conta que os quadrinhos tornaram-se um dos mais poderosos veículos de 

comunicação de massa da atualidade. Desta forma, propomos com este trabalho 

usarmos um gênero específico de quadrinhos que vem se popularizando ao longo 

dos anos: os “mangás”, originário do Japão. Desta forma, como admirador e 

consumidor ávido desse gênero específico, percebe-se que ele pode ser uma 

ferramenta eficaz para abordar os temas relacionados à Educação Ambiental, assim 

como contribuir para formar leitores e escritores mais críticos e competentes. 

Nessa perspectiva, as histórias narradas ganham vida, os personagens 

ganham vozes e as cores ganham formato. Assim, a satisfação de ter uma história 

em quadrinhos produzida de forma autoral, desperta no aluno o sentimento de fazer 

algo útil, de ter um material concreto feito por ele o que certamente contribui para 

melhorar sua autoestima e rendimento escolar. Neste caso, a habilidade do 

educando como leitor e escritor mais competente na prática de produção textual e 

leitura, contribuem para a formação de um cidadão mais crítico e consciente de sua 

realidade, especialmente no que tange à Educação Ambiental 

Deste modo, a problemática desta pesquisa caracteriza-se pela forma de que 

em anos de docência, vemos a mesma situação recorrente em que os estudantes 

têm certa resistência em ler e escrever temáticas  relacionadas à Educação 

Ambiental no IFRO de Ji Paraná. Neste contexto, esta pesquisa possui as seguintes 

questões norteadoras : 
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a) O uso de narrativas gráficas no processo de ensino aprendizagem 

abordando conteúdos da Educação Ambiental, pode despertar nos educandos uma 

consciência crítica em relação às questões ambientais? 

b) Como tornar o processo de ensino e de aprendizagem de leitura e escrita 

mais atraente e prazeroso para os estudantes com o uso das narrativas gráficas? 

c) O uso das histórias em quadrinhos do gênero Mangá é uma forma eficaz 

de estimular a leitura e despertar o gosto pela aprendizagem na Educação 

Ambiental? 

Para responder estas questões, foram definidos os seguintes objetivos: 

- Desenvolver uma ferramenta pedagógica para otimizar o processo de ensino 

e de aprendizagem da Educação Ambiental, com estudantes de duas turmas de 1º 

ano do ensino médio do IFRO- Campus Ji-Paraná, utilizando-se das narrativas 

gráficas (histórias em quadrinhos), em especial do gênero de origem nipônica, o 

“Mangá”. 

- Identificar nas aulas de Língua Inglesa a produção das narrativas gráficas 

em EA dos estudantes do ensino médio do IFRO-Campus Ji-Paraná. 

- Identificar no gênero Mangá, a construção de narrativas pertinentes à 

Educação Ambiental pelos estudantes do ensino médio do IFRO-Campus Ji-Paraná. 

- Despertar consciência critico-reflexiva nos estudantes através das temáticas 

abordadas nas narrativas gráficas. 

Esta dissertação possui cinco seções. A primeira, na Introdução apresenta a 

problemática, os objetivos, e a síntese das seções.  

A segunda seção aborda a Educação ambiental em seu contexto histórico e 

suas características voltadas as práticas educativas. Nesta apresenta-se os 

principais eventos decorrentes da história, bem como as características da 

Educação Ambiental de um modo geral.  

 A terceira seção trata de contextualizar as práticas educativas ambientais 

através do uso das narrativas gráficas. Apresenta também uma síntese do conceito 

de narrativa e gênero textual para situar o leitor em relação ao tema. Em seguida, 

apresentamos um histórico sintético da origem e evolução das histórias em 

quadrinhos (HQs), assim como do gênero de narrativa gráfica de origem japonesa: o 

Mangá. 

A quarta seção aborda as práticas educativas utilizando-se de narrativas 

gráficas em Educação Ambiental em turmas do ensino médio técnico integrado do 
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instituto federal de educação ciência e tecnologia de Rondônia, no campus Ji-

Paraná, localizado na cidade de mesmo nome. Do mesmo modo, apresenta o relato 

dos resultados das intervenções e oficinas realizadas com os estudantes. 

Inicialmente far-se-á um breve histórico da criação e implantação do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e tecnologia de Rondônia assim como a criação do campus 

de Ji-Paraná. 

A quinta seção apresenta as considerações Finais destacando as 

contribuições encontradas ao longo da pesquisa. 

E, finalmente, apresentam-se as Referências, os Apêndices e os anexos. 
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2. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONTEXTO HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO 
DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Esta seção apresenta o contexto histórico para logo em seguida apresentar 

as características da Educação ambiental de modo em geral. 

 

2.1 Contexto histórico da Educação Ambiental  

 

A sociedade capitalista é constituída por um processo evidenciado por uma 

racionalidade econômica destacando os processos de uma lógica relacionada ao 

processo do que chamamos de desenvolvimento sustentável, característica esta que 

se destaca pela economia em que “na verdade, o futuro que a economia produz e 

tem em vista, sejam quais forem suas taxas de desconto, é um futuro plano, incapaz 

de enxergar além do próprio nariz: um futuro sem horizontes de sustentabilidade” 

(LEFF, 2010, p. 68). 

Antes de desenvolver o histórico da Educação Ambiental, apresenta-se o 

conceito de meio ambiente, sendo este definido por Medina (1994, p. 19) como 

 
[...] conjunto de componentes naturais e sociais e suas interações em 
um espaço e tempo determinados, associado à dinâmica das 
interações sociedade-natureza e suas consequências no espaço em 
que habita o homem, e do qual o mesmo é parte integrante. 
 
 

Este conceito aponta para dois aspectos primordiais. O primeiro em que cada 

vez que se pretende caracterizar uma realidade ambiental, a mesma deverá ser 

considerada dentro de um referencial especifico de espaço e tempo, e o segundo, 

de uma realidade ambiental não apenas das leis naturais, mas como  um resultado 

do processo histórico-cultural das relações entre sociedade e natureza. 

 Para compreender o significado do homem e da espécie da natureza, 

governado em sua essência pelo capital, tomamos o conceito de Marx (2008, p.116) 

 
[...] O homem vive da natureza, ou também, a natureza é o seu 
corpo, com o qual tem de manter-se em permanente intercâmbio 
para não morrer. Afirmar que a vida física e espiritual do homem e a 
natureza são interdependentes significa apenas que a natureza se 
inter-relaciona consigo mesma, já que o homem é uma parte da 
natureza. 
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 As ideias de que a sociedade moderna está relacionada as armadilhas 

presentes no contexto da sociedade faz parte da realidade do mundo capitalista de 

tal modo que pode evidenciar a dinâmica entre os povos. Com os avanços da 

sociedade, o ser humano se torna cada vez mais ávido em se apropriar da natureza 

para satisfazer a sua ganância ambiciosa, em outras palavras o ser humano é 

determinado por uma fascinação excessiva do poder econômico. 

 Evidentemente, em vistas ao contexto social e econômico, pode-se dizer que 

o processo histórico está voltado a uma realidade ambiental materializada por ações 

que foram realizadas ao longo do desenvolvimento da vida em sociedade em que o 

ser humano escolheu para viver (DIAS, 2005). 

A Educação Ambiental surgiu no contexto da metade do século XIX com o 

lançamento do livro "O Homem e a Natureza", ou "Geografia Física Modificada pela 

Ação do Homem" em 1864, cuja autoria foi do escritor norte-americano, Georges 

Perkins Marsh. 

Por sua vez, em 1869, o vocábulo "ecologia" foi proposto por Ernest Haeckel 

com a finalidade de estabelecer as relações das espécies e o meio ambiente cujo 

processo ocorreu como um marco nas relações ecológicas que se destacam as 

ideias e o pensamento científico vigente na época. 

Em 1872 houve a criação do primeiro Parque Nacional do mundo: 

"Yellowstone", nos Estados Unidos da América. Do mesmo modo, o Brasil não se 

demorou em adequar-se a essa nova tendência de que os Parques seriam 

necessários para a manutenção do mundo ecológico. Por sua vez, em 1896 houve a 

criação do primeiro Parque estadual em São Paulo que foi denominado de “Parque 

da Cidade" (DIAS, 2005). 

A criação do Parque Nacional de Itatiaia (1937) e do Parque Nacional do 

Iguaçu (1939) estabeleceu-se a ideia de que no Brasil se havia a necessidade da 

criação de uma consciência ecológica. 

Em 1951 houve uma publicação denominado de “Estudo da Proteção da 

Natureza no Mundo" que foi organizado pela “União Internacional para a 

Conservação da Natureza” promovida pela UNESCO em decorrência da 

Conferência Internacional de Fontainbleau, na França, em 1948 (DIAS, 2005). 

Contudo, em 1952 ocorreu em Londres um acidente de poluição de ar 

decorrente da industrialização provocando a morte de 1600 pessoas. Em 

decorrência desse processo realizou-se na Inglaterra, em março de 1965, a 
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"Conferência de Educação da Universidade de Keele", em que pela primeira vez 

utilizou-se a expressão "Educação Ambiental" (Environmental Education) (DIAS, 

2005). 

Deste modo, houve recomendação de que a Educação Ambiental deveria se 

tornar uma parte essencial de educação de todos os cidadãos se destacando a 

ecologia aplicada na relação da conservação em um processo pela Biologia. 

No período de 1968, o Clube de Roma em seu Relatório denominado "Os 

limites do crescimento", trouxe dois importantes marcos para o desenvolvimento de 

uma política mundial de proteção ambiental, que foram determinantes para a criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Este clube era 

formado por economistas, os cientistas e os acadêmicos que se reuniam para tratar 

da evidência da crise ambiental, os eventos se tornaram mais frequentes com a 

temática ambiental em âmbito internacional. Nesse contexto, os objetivos dessas 

Conferências eram o de encontrar soluções ´possíveis que estão relacionadas as 

problemáticas ambientais (JACOBI, 2003). 

Em 1968, a UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, fundada em 16 de novembro de 1945, realizou um estudo a 

respeito da Educação ambiental, destacando o processo complexo e interdisciplinar. 

Contudo, em 1972 houve a Conferência de Estocolmo, organizada pelo 

PNUMA evidenciando o caráter das ideias de modo que o princípio 19 da 

Conferência de Estocolmo de 1972 estabeleceu: 

 
É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, 
dirigido, seja às gerações jovens, seja aos adultos, o qual dê a 
devida atenção aos setores menos privilegiados da população, a fim 
de favorecer a formação de uma opinião pública bem informada e 
uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades, 
inspiradas no sentido de sua responsabilidade com a proteção e 
melhoria do meio, em toda a sua dimensão humana (DIAS, 2005, p. 
13). 
 
 

Nesse contexto, a relação entre o meio ambiente e o processo da educação 

escolar por meio do currículo pode ser analisada por meio das questões ambientais. 

De acordo com Dias (2005), a Conferência de Estocolmo estabeleceu os 

princípios voltados para educar os cidadãos comuns para o manejo e controle do 

ambiente, e deste modo estabeleceu metas para enfrentar as crises ambientais. Foi 
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nesse período que o assunto ganhou abrangência mundial nos mais variados 

setores da sociedade  

Contudo, em 1975, a UNESCO, organizou a Conferência de Belgrado, em 

que é lançada a "Carta de Belgrado", cujo desafio esteve em desenvolver ações 

relacionadas ao contexto multidisciplinar, contínuo, visando o desenvolvimento da 

educação ambiental (DIAS, 2005). 

A Carta evidencia um crescimento econômico e o desenvolvimento no 

processo tecnológico para o desenvolvimento dos benefícios sociais e ambientais 

que estabeleceram enormes contribuições para a educação ambiental. Nesta Carta 

destaca-se que os cidadãos devem levar em conta a satisfação das necessidades e 

dos cidadãos da Terra relacionada com a harmonia entre a humanidade e o meio 

ambiente e sua relação entre o crescimento econômico com a ideia da 

sustentabilidade. 

A Carta de Belgrado de 1975 afirmou textualmente que: 

 
Governos e formuladores de políticas podem ordenar mudanças e 
novas abordagens para o desenvolvimento, podem começar a 
melhorar as condições de convívio do mundo, mas tudo isso não 
passa de soluções de curto prazo, a menos que a juventude mundial 
receba um novo tipo de educação. Esta implicará um novo e 
produtivo relacionamento entre estudantes e professores, entre 
escolas e comunidades, e entre o sistema educacional e a sociedade 
em geral (DIAS, 2005, p. 15) 
 
 

Nesta Conferência foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente. Nela se destacam as recomendações para as práticas relacionadas à 

Educação Ambiental de todo o mundo a favor das medidas que permitam de modo a 

melhoria das condições de vida e de qualidade do meio ambiente, propondo uma 

nova ética global de desenvolvimento, através, dentre outros mecanismos, da 

reforma dos processos e sistemas educacionais (DIAS, 2009). 

Em 1977, no período de 14 a 26 de outubro na cidade de Tbilisi, antiga URSS, 

foi realizado um grande evento internacional denominado de "Primeira Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental", inspirada pela Carta de Belgrado, 

na elaboração de princípios, estratégias e ações orientadoras em educação 

ambiental, adotados até os dias atuais, em todo o mundo. 

A Conferência de Tbilisi estabeleceu recomendações para a prática e difusão 

da EA determinando: o desenvolvimento crítico, aquisição de conhecimento, valores 
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e a sensibilização de proteger o meio ambiente; compreensão do meio ambiental em 

sua totalidade, levando em conta a interdependência dos fatores sociais, 

econômicos e naturais das zonas urbanas e rurais; estratégias, objetivos, 

características e princípios, promovendo a Educação Ambiental de modo que venha 

a incorporar os currículos escolares: 

 
1) fomentar plena consciência e preocupação sobre a 
interdependência econômica, social, política e ecológica nas áreas 
urbanas e rurais; 2) proporcionar, a cada pessoa, oportunidades de 
adquirir conhecimento, valores, atitudes, compromisso e habilidades 
necessários a proteger e melhorar o meio ambiente; 3) criar novos 
padrões de comportamento de indivíduos, grupos e sociedade como 
um todo em favor do ambiente (LEME, 2006, p. 13). 
 
 

Deste modo, a ideia era o de desenvolvimento da interdisciplinaridade para 

ações compartilhadas na educação com finalidade de alcançar-se um futuro 

sustentável. Neste evento, buscou-se a análise das Conferências anteriores em que 

foi reconhecido a Educação Ambiental como um processo educativo a ser 

desenvolvido como um saber ambiental. 

Do mesmo modo, a Delegação Brasileira na Conferência de Estocolmo 

informou que o Brasil estava aberto à poluição, pois o que precisava era a de 

dólares e de desenvolvimento e empregos. Nesse contexto, o Brasil liderou os 

países do Terceiro Mundo para não aceitar a “teoria do crescimento zero” proposta 

pelo Clube de Roma. 

Em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, no âmbito 

do Ministério do Interior, que, entre outras atividades, contemplou a Educação 

Ambiental. Criou-se um grupo de trabalho para a elaboração de um documento 

sobre a Educação Ambiental dentro do seu papel no contexto brasileiro. 

Do mesmo modo, os Seminários, Encontros e debates preparatórios à 

Conferência de Tbilisi e a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul desenvolve 

o Projeto Natureza (1978 -1985). Neste período, houve a Criação de cursos voltados 

às questões ambientais em várias universidades brasileiras 

Em 1984, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apresenta uma 

resolução, estabelecendo diretrizes para a Educação Ambiental. A SEMA e a 

Universidade de Brasília organizam o primeiro Curso de Especialização em 

Educação Ambiental (1986-1988) (DIAS, 2005). 
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Por conseguinte, em 1986 realizou-se o I Seminário Nacional sobre 

Universidade e Meio Ambiente Seminário Internacional de Desenvolvimento 

Sustentado e Conservação de Regiões Estuarinas - Lagunares (Manguezais), São 

Paulo. Em seguida, no ano de 1986 foi realizado o II Seminário Universidade e Meio 

Ambiente, Belém, Pará. 

Por sua vez, em 1987 foi aprovado pelo MEC o Parecer nº 226/87, do 

conselheiro Arnaldo Niskier com a inclusão da Educação Ambiental nos currículos 

escolares de 1º e 2º graus (DIAS, 2005). 

A este respeito, as leis federais, decretos e leis municipais que se 

estabeleceram determinaram a obrigatoriedade da Educação Ambiental em que 

seria determinante para o desenvolvimento do Direito ambiental. Nesse contexto, 

ainda houve várias ações como a publicação do “Relatório Brundtland”, também 

denominado de Nosso Futuro Comum”, além da publicação da edição-piloto do livro 

“Educação Ambiental - Guia para Professores de 1º e 2º graus” pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente de São Paulo e a CETESB (Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo) (DIAS, 2005). 

Em 1989 também houve a criação do I Fórum de Educação Ambiental - São 

Paulo com a Criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) com a fusão da SEMA, SUDEPE, SUDHEVEA e IBDF 

em que funcionava a Divisão de Educação Ambiental no Programa de Educação 

Ambiental da Universidade Aberta da Fundação Demócrito Rocha. Do mesmo modo, 

cria-se o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) no Ministério do Meio Ambiente. 

Diante da realidade existente, em 1991, a Comissão Interministerial para a 

preparação da Primeira Conferência mundial do meio ambiente “rio 92” evidenciou a 

Educação Ambiental com a realidade educativa como um dos elementos da política 

ambiental brasileira. Criou-se, então as duas instâncias no poder executivo que 

envolvem a EducaçãoAmbiental que foram destinadas a desenvolver umgrupo de 

Trabalho de Educação Ambiental do MEC, que em 1993 se transformou na 

Coordenação-Geral de Educação Ambiental (Coea/MEC), e a Divisão de Educação 

Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e que se tornaram importantes para o desenvolvimento da 

política de educação brasileira (DIAS, 2005). 

Assim, através da Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento evidenciaram-se preocupações para a resolução dos 
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problemas ambientais, o que permitiu estabelecer o conceito de desenvolvimento 

sustentável diante da mudança de valores e de mentalidades, atitudes e 

comportamentos expresso por meio da Educação ambiental. 

Do mesmo modo, em 1997, após a promulgação da LDB/1996, foram 

estabelecidos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que se constituíram em 

um processo educativo para o desenvolvimento de conteúdos relacionados aos 

procedimentos, valores relacionados aos valores culturais e sociais, os quais se 

denominaram de temas transversais: meio ambiente, ética, pluralidade cultural, 

orientação sexual, trabalho e consumo, com possibilidade de as escolas e/ou 

comunidades elegerem outros de importância relevante para sua realidade. 

Neste contexto, o tema do meio-ambiente foi trabalhado em Escolas por meio 

do ensino teórico e de práticas que puderam ser organizadas por professores na 

sala de aula.  

Em 1999, foi aprovada a Lei n° 9.795, cuja disposição efetivou a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a qual pode ser desenvolvida por meio da 

Coordenação-Geral de Educação Ambiental (CGEA) no Ministério do Meio Ambiente 

(MEC) e da Diretoria de Educação Ambiental (DEA) no Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Por sua vez, em 2002 por meio do Decreto n° 4.281 criou-se um Programa 

do Meio ambiente que anteriormente fora institucionalizada pela Lei n° 9.795/99. 

Neste caso, pode-se desenvolver as competências do PNEA por meio de um órgão 

gestor que definiu as competências e bases da Educação ambiental no Brasil (DIAS, 

2005). 

Assim, em 2002 se estabeleceu a Conferência de Joanesburgo (África do Sul) 

em que houve negociações quanto a manutenção da biodiversidade cujos acordos 

não foram tão significativos, mas puderam ser estabelecidos significados 

importantes para se criar um instrumento internacional de repartição de benefícios 

permitindo que os acordos internacionais a respeito da utilização de suas 

biodiversidades para fins científicos, farmacêuticos ou industriais pudessem ser 

mantidos (DIAS, 2005). 

Assim, a Rio+20 contou com aproximadamente 188 países que ocorreu em 

2012, e teve como objetivo avaliar os resultados alcançados na Rio+10 não foram 

tão animadores, pois muitos países, como os Estados Unidos foram resistentes em 

participar das metas mais ambiciosas para a redução da emissão de gases 
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poluentes. Isso porque tal redução pode comprometer a atividade de indústrias e a 

economia. 

Nesta Conferência, elaborou-se um Relatório final denominado de “O futuro 

que queremos” em que foram definidas algumas ações, dentre elas a de a) lidar 

globalmente com a sustentabilidade; b) Produção e consumo sustentáveis; c) 

Tecnologias ambientalmente saudáveis e transferências destas; d) Medir o 

crescimento sustentável; e) Relatórios de sustentabilidade empresarial, entre outros. 

Estas questões ficam evidenciadas como uma trajetória para a superação da crise 

ambiental, que deve ser tratada por meio de desenvolvimento teórico e prático para 

que se possa investigar e agir contra a crise ambiental. 

 

2.2 A Educação Ambiental na realidade escolar 

 

A constituição da Educação Ambiental, pode ser compreendida diante da crise 

estabelecida no mundo, a qual se tornou cada dia mais um evento internacional e 

globalizado. Esta constatação pode ser analisa por Leff (2001, p.191) ao tratar do 

conhecimento e das adversidades da crise ambiental que afirma: 

 

A crise ambiental é a crise de nosso tempo. O risco ecológico 
questiona o conhecimento do mundo. Essa crise apresenta-se a nós 
como um limite no real, que ressignifica e reorienta o curso da 
história: limite do crescimento econômico e populacional; limite dos 
desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação da vida; 
limite da pobreza e da desigualdade social. Mas também crise do 
pensamento ocidental: da “determinação metafísica” que, ao pensar 
o ser como ente, abriu o caminho para a racionalidade científica e 
instrumental que produziu a modernidade como uma ordem 
coisificada e fragmentada, como formas de domínio e controle sobre 
o mundo. Por isso, a crise ambiental é acima de tudo um problema 
de conhecimento. 

 

Ao utilizar a expressão crise ambiental, Leff (2001) entende que esta crise 

está definida pelo modo de vida em que vivemos atualmente no planeta, mas acima 

de tudo, por evidenciar um problema de conhecimento que dia após dia tornou-se 

uma realidade de um novo saber ambiental, diante das diversas necessidades de 

compreensão das práticas educativas em nossas escolas e instituições de ensino 

superior.  

É importante e significativo compreender que a Constituição Federativa do 

Brasil já anteriormente afirmou:  
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Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.[...] 
VI – promover a Educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para preservação do meio ambiente; 
(BRASIL, CF 2010, p.143). 

 

A preocupação da Constituição do Brasil evidencia os meios relacionados ao 

processo educativo, de modo que a Educação ambiental definida pela Lei 9795 em 

seu art. 1 e 2 representa um avanço significativo para a realização de sua teoria e 

prática: 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 
em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999, p. 1). 
 
 

Estes elementos são significativos para a compreensão de que a Educação 

ambiental deve ser analisada sob o ponto de vista dos valores tendo em vista o 

conceito de sustentabilidade para as gerações presentes e as futuras gerações de 

modo que o saber ambiental, proposto por Leff (2001) seja significativo para que 

ocorram as práticas educativas de Educação Ambiental de modo interdisciplinar. 

Leff (2001) considera que precisamos nos apropriar dos saberes ambientais 

de todos com a finalidade de realizar práticas ambientais pautadas na ética, em 

políticas públicas que promovam relações igualitárias entre indivíduos, sociedade e 

natureza para levar os seres humanos a progredirem em todas as áreas da vida 

política, econômica, social. 

É imprescindível considerarmos que a realidade de cada contexto como um 

processo permanente em que toda a comunidade educativa deve tomar consciência 

em que vive e dos problemas presentes e futuros. Neste caso, a crise ambiental 

deve ser pensada na Escola por meio da Educação Ambiental diante de uma 

aprendizagem qualificada e especializada voltada para uma ação e a prática 

docente na melhoria e na qualidade do meio ambiente promovendo a consciência 

ambiental de todos os estudantes. 
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Guimarães (2013) compreende que a Escola exerce um papel fundamental 

para o desenvolvimento da aprendizagem, pois elas proporcionam o 

desenvolvimento saber ambiental, de tal modo que o campo educativo se torna 

fundamental para a formação da leitura crítica da totalidade sócio-ambiental. Para 

isso é necessário desenvolver na Escola, um processo formativo, o qual deve 

evidenciar uma leitura crítica da totalidade socioambiental. 

Neste contexto, as Diretrizes para a Educação Ambiental devem ter como 

prerrogativas fundamentais a visão integrada, de modo interdisciplinar, considerando 

os aspectos socioambientais e culturais, e a diversidade biogeográfica (BRASIL, 

2012).  

A Educação Ambiental deve ser trabalhada em todos os níveis de ensino de 

modo interdisciplinar, o que exige um processo que envolve a realização de uma 

pratica a qual abranja o desenvolvimento do saber ambiental presente na 

constituição de um ambiente que envolve a realidade em que se vive. Deste modo, a 

lógica da dominação nos prende ao modelo de exploração a respeito do meio 

ambiente em que ser vive (BRASIL, 2012). 

Assim, a Educação Ambiental pode ser entendida como um processo cujo 

objetivo central é a formação de cidadãos capazes de estabelecer critérios e 

condutas acerca do ambiente biofísico e de seus problemas associados, podendo 

alertá-los e habilitá-los a resolver seus problemas (CARVALHO, 2001). 

Deste modo, discute-se o modo de ver a Educação Ambiental diante da 

problemática relacionada com a exploração dos recursos naturais e relegando em 

segundo plano qualquer preocupação com a natureza. A este respeito, Guimarães 

(2006) considera que somente uma educação ambiental crítica pode conduzir a 

discussões pautadas para o desenvolvimento da coletividade que se destacam 

como fundamentais para o desenvolvimento de uma concepção critica envolvendo 

estudantes e professores de modo dialógico presente na esfera educativa. 

Tozoni-Reis (2004) compreende que a Educação Ambiental deve favorecer 

práticas que promovam atitudes críticas de tal modo que ela seja significativa para 

que ocorra um processo voltado a formação humana. Tais atitudes devem ser 

dialogadas diante da diversidade de opiniões que necessitam serem refletidas como 

um trabalho educativo voltado ao campo da diversidade que cerca nossa sociedade. 

Neste aspecto, a Educação Ambiental possui características essenciais que devem 
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nortear a discussão dos problemas socioambientais visando o desenvolvimento das 

práticas sociais capazes de promover a transformação social. 

Examinando o PPI (Projeto Pedagógico Institucional) do IFRO e os PPC‟s 

(Projeto Pedagógico dos Cursos) dos cursos técnico integrados ao ensino médio 

ofertados no pelo IFRO no Campus Ji-Paraná verificamos que a missão, valores, 

são a promoção a partir dos eixos ciência, trabalho, cultura e tecnologia, que atuam 

de forma interligada e interdisciplinar, como princípios norteadores da prática 

educativa, uma educação visando a consolidação e o fortalecimento dos arranjos 

produtivos, culturais e sociais locais. 

Embora todos os documentos analisados anteriormente, apesar de 

apontarem para uma abordagem de formação humanística, interdisciplinar e 

sustentável aos estudantes, em nenhum momento é feita referência explicita à 

Educação Ambiental e muito menos de sua relação com os outros componentes 

curriculares.  
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3 NARRATIVAS GRÁFICAS NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS AMBIENTAIS 

 

 Esta seção trata de contextualizar as práticas educativas ambientais através 

do uso das narrativas gráficas. Apresenta também uma síntese do conceito de 

narrativa e gênero textual para situar o leitor em relação ao tema. Em seguida, 

apresentamos um histórico sintético da origem e evolução das histórias em 

quadrinhos (HQs), assim como do gênero de narrativa gráfica de origem japonesa: o 

Mangá. 

  

3.1 A Linguagem no contexto educativo: caracterização da Narrativa 

 

Narrar é contar histórias sejam elas reais ou fictícias. E nesse ponto, a 

linguagem utilizada como código pode ser a palavra oral, escrita ou imagens. 

Genette (2008, p. 265) considera que a "narrativa é uma representação de  um 

acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais ou fictícios por meio da 

linguagem, e mais particularmente da linguagem escrita”. 

Há de citar-se também a narrativa como expressão literária que segundo 

Houaiss (2009) pode ser a prosa literária e seus gêneros (o conto, a novela, o 

romance, etc.) caracterizados pela presença de personagens inseridos em situações 

imaginárias em que podemos considerar que são inumeráveis as narrativas 

existentes mundo afora e seus gêneros variados. 

Roland Barthes (2011, p. 19) é quem melhor define o conceito de narrativa e 

sua epistemologia: 

 
[...] A narrativa está presente em todos os tempos , em todos os 
lugares , em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria 
história da humanidade; não há em parte alguma, povo algum sem 
narrativas, todas as classes , todos os grupos humanos têm suas 
narrativas, e frequentemente estas narrativas são apreciadas em 
comum por homens de culturas diferentes e mesmo opostas; a 
narrativa ridiculariza a boa e a má literatura: internacional, 
transhistórica, transcultural; a narrativa está aí, como a vida.[...]. 

 
 

Assim narrar é um fenômeno universal, inerente a existência do ser humano 

nesse mundo. Contar histórias, relatar fatos ou imaginá-los é um recurso utilizado 

entre os seres humanos para se instruírem ou promoverem o entretenimento. 

Importante também é conceituar o gênero narrativo dentro deste contexto. Ele 
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caracteriza-se pela forte marca de afetividade e emotividade, apresenta um enredo, 

um conflito, um clímax e um epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo 

são: narrador, tempo, lugar ou espaço, situação ou enredo e as personagens, sendo 

uma característica deste gênero, o emprego dos verbos no tempo pretérito. 

Passemos então, a conceituar cada um dos elementos do gênero narrativo, a 

começar pelo narrador, que pode apresentar as seguintes categorias: onisciente, 

aquele que tem conhecimento de todo enredo, personagens, do que aconteceu ou 

está acontecendo; é o observador e narra em terceira pessoa. 

A segunda categoria de narrador é o narrador-personagem, o qual conta a 

história e toma parte ativa na narrativa, relatando os eventos à medida que 

acontecem, não podendo prever o que acontecerá aos demais envolvidos na mesma 

Assim, o tempo é um momento determinado no qual as personagens vivenciam suas 

experiências e executam suas ações. Ele pode ser cronológico (dia, mês, ano, 

século, milênio, era, etc.) ou psicológico, centrado nas memórias de quem narra, em 

flashbacks do narrador (BARTHES, 2011). 

O Espaço é um lugar onde as ações ocorrem, se desenvolvem, enquanto que 

o Enredo é a trama, a situação inicial que geralmente traz um conflito, uma 

problemática a ser solucionada. Esse elemento apresenta um desenvolvimento, um 

clímax e um desfecho. 

Os personagens são os fatos que geram os conflitos e ações, encadeiam-se 

através das personagens, às quais podem ser fictícias ou não. Ao personagem 

principal dá-se o nome de protagonista, ao seu opositor antagonista e aos demais 

nomeia-se personagens secundários (BARTHES, 2011). 

Os personagens de uma narrativa podem ser pessoas, animais ou objetos. 

Essas são características em comum de todos os gêneros narrativos, cada um tem 

distintamente marcas de construção próprias. O romance, a fábula, o conto, a 

crônica, a novela, o drama, todos apresentam uma característica marcante e que os 

diferencia entre si; contudo tem como elo comum, pertencerem todos a narrativa. De 

mesmo modo, as narrativas gráficas, as popularmente conhecidas histórias em 

quadrinhos (no Brasil “gibis”), pertencem ao gênero narrativo, uma vez que 

apresentam todos os elementos da narrativa e acrescentam um novo elemento: 

imagens iconográficas. No tópico a seguir, discorreremos mais detalhadamente 

sobre esse gênero narrativo, traçando um percurso de sua origem, desenvolvimento 

e evolução (BARTHES, 2011). 
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Segundo Bruner (2002, p. 46), “uma narrativa é composta por uma sequência 

singular de eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres humanos como 

personagens ou autores” e acrescenta, mais à frente que “ela pode ser “real” ou 

“imaginária” sem perder seu poder como história” (BRUNER, 2002, p.47). 

Neste aspecto, o conhecimento voltado a linguagem oral tornou possível a 

construção das narrativas escritas e orais no processo de aquisição e no 

desenvolvimento das capacidades de linguagem para o aprendizado da escrita. A 

este respeito, podemos compreender em Bakhtin (2002) que assume a linguagem 

enquanto um modo real e concreto diante do acontecimento da língua. Este 

processo envolve o argumento de que por meio da língua em que se aparecem os 

discursos. 

Para Bakhtin (2002), é necessário que a linguagem dotada de sentido, sendo 

esta possível conceber concretamente quem é o sujeito de uma argumentação. É a 

partir dessa tese bakhtiniana que se desenvolve daqui em diante a reflexão 

proposta. Entende-se que a linguagem é desenvolvida por uma relação dialógica 

evidenciando o papel do interlocutor que necessita da narrativa, enquanto um 

discurso argumentativo representado no discurso dialógico. 

Nesse sentido, Bakhtin (2002), propõe a ideia de alteridade, enquanto um 

componente estrutural e elementar do diálogo, ideia essa que ele pretende seja vista 

como algo além daquela que compreende a relação dialógica entre dois sujeitos, 

entre o eu e o tu. Assim, no contexto da identidade do sujeito evidenciando no 

discurso, destaca-se a convergência em que os autores de tradições singulares 

encontram problemas e questões comuns quanto àquele que fala um diálogo, isto é, 

quanto a quem é o sujeito do discurso. 

O diálogo compreende a consciência dialógica na intercorrência do discurso: 

alguém capaz de falar de si mesmo como se fosse outro, alguém com quem se 

possa desenvolver uma reflexão razoável, pois “Essa atividade narrativa ocorre no 

interior do processo argumentativo, isto é, na atividade dialógica onde os sujeitos 

visam a um processo recíproco de reconhecimento mediante a interposição de falas 

dotadas de sentidos comuns” (ROSSETTI; ROSSETTI, 2014, p. 81). 

 As questões relacionadas na sede do discurso dialógico evidenciando as 

relações de identidade que pode ser caracterizado como um elemento fundamental 

da lateralidade, pois 
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Nesse sentido, é preciso deixar claro que Bakhtin propõe a ideia de 
alteridade como um componente estrutural e elementar do diálogo, 
ideia essa que ele pretende seja vista como algo além daquela que 
compreende a relação dialógica entre dois sujeitos, entre o eu e o tu 
(ROSSETTI, R. ROSSETTI, R., 2014, p. 81). 

 
 

 A condição da narrativa por meio do discurso dialógico envolve, portanto, as 

relações de identidade dos sujeitos voltados ao discurso, enquanto um caminho 

metodológico para o desenvolvimento da narrativa. 

 A ideia de que é necessário estabelecer o diálogo para a realização de um 

caminho voltado a consciência de modo que a linguagem é necessária para o 

desenvolvimento da narrativa envolvendo o diálogo voltada a construção dos 

sentidos de modo que se estabelece as relações na produção dos sentidos 

Neste contexto, o processo de narrar as histórias por escrito deve estar 

relacionado as experiências evidenciadas pelas categorias estruturais da história em 

que se pode desenvolver a linguagem escrita. Nesse contexto, através das 

narrativas, a língua se manifesta e se estabelece pelo “[...] fenômeno social da 

interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 

verbal constitui assim a realidade fundamental da língua” (BAKHTIN, 2002, p. 123). 

Nesse aspecto, entendemos que as narrativas provocam uma das formas 

mais importantes da interação e comunicação verbal está no diálogo em que 

evidencia as produções escritas e orais. É por meio da narrativa que é necessária 

para compreender a experiência que envolve a realidade. A este respeito, Benjamin 

(1992, p. 57) afirma que “O narrador é a forma na qual o Justo se encontra a si 

próprio”. 

 Neste caso, as narrativas envolvem as experiências e sua consequente 

construção da realidade no ato de pensar, falar e agir. Assim, as narrativas se 

estabelecem pela ideia de que o narrador deve expor o processo do diálogo em que 

se pode pensar em novos rumos para usar a linguagem diante de que a narração 

que pode ser evidenciada no aspecto narrativo de modo que “a decadência da arte 

de narrar ocorre porque o mundo industrializado nem precisa da tradição oral nem 

de histórias muito longas para subsistir” (CASTRO, 2000, p.168). 
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3.2 Narrativas gráficas: origem e evolução 

 

Conceituar as Histórias em Quadrinhos (HQs) ou Narrativas Gráficas, não é 

tarefa fácil em razão da dificuldade em estabelecer-se um limite claro a partir do qual 

uma história ilustrada passa a ser uma HQ. Da mesma forma é difícil determinar qual 

foi a primeira história em quadrinhos, uma vez que diversos países reivindicam para 

si a primazia de tal fato. Durante muitas décadas as histórias em quadrinhos foram 

vistas com certa reserva por parte dos educadores. Nos Estados Unidos chegaram 

ao auge da rejeição na década de 50, a ponto de pais de estudantes e professores 

queimarem-nas em pátios de escolas por serem consideradas danosas à formação 

dos jovens de outrora (VERGUEIRO; RAMOS, 2009, p. 10). Elas foram acusadas de 

serem danosas aos jovens e de prejudicarem seus rendimentos escolares. 

As histórias em quadrinhos (HQs) no Brasil, que popularmente são chamados 

de “gibis”, podem ser uma ferramenta pedagógica eficaz e atraente no processo de 

ensino e de aprendizagem, uma vez que se utilizam de uma mescla de linguagens -

o imagético com as palavras – podendo dessa forma maximizar seu alcance junto 

aos estudantes. Eles atualmente estão entre os maiores e mais importantes 

produtos culturais de massa, movimentam um mercado de milhões de dólares e 

geram milhares de empregos. 

Os quadrinhos (gibis) são uma forma agradável e atraente para estimular os 

estudantes, explorando-se os conteúdos mais diversos no contexto escolar, entre 

eles aqueles que englobam a Educação Ambiental. Assim, ao usar histórias em 

quadrinhos no processo educativo, pode despertar e potencializar muitos talentos 

que estão latentes nos educandos. Deste modo, as diversas temáticas abordadas 

nas histórias em quadrinhos podem promover a reflexão crítica entre os educandos 

de forma mais dinâmica e objetiva (CARVALHO, 2006). 

Criou-se também o paradigma de que seria um gênero inferior de literatura, 

“coisa de criança” em que se desenvolveu o conhecimento relacionado no 

desenvolvimento de hábitos que evidenciam o produto cultural diante da 

manifestação midiática cultural que vem a promover um pacto entre ambas em que 

“[…] já apontava para a necessidade de inserção de outras linguagens e 

manifestações artísticas no ensino fundamental e básico” (VERGUEIRO; RAMOS, 

2009, p. 10). 
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Esta promoção pode ser compreendida como um caminho para o 

desenvolvimento das habilidades artísticas e promoção da afetividade na prática 

docente considerada por Freire (2005, p.142) pelo “[...] despertar, estimular e 

desenvolver nos sujeitos aprendizes o gosto de querer bem e o gosto da alegria sem 

a qual a prática educativa perde todo o sentido”. Abre-se, assim, a perspectiva para 

a exploração deste gênero narrativo no ambiente escolar como um processo 

pedagógico para contribuir no ato de ensinar e de aprender nas diversas áreas do 

saber acadêmico. 

Importante também, é o fato de o educador que se propõe a trabalhar com 

histórias em quadrinhos esteja familiarizado com a sua linguagem. Nesse sentido, 

Vergueiro e Ramos (2009, p. 14) afirmam que “[…] ler quadrinhos é ler sua 

linguagem, tanto em seu aspecto verbal quanto visual (ou não verbal) ”. 

Ressalta-se, ainda, que dominar essa linguagem, “[…] mesmo que em seus 

conceitos mais básicos, é condição para a plena compreensão da história e para a 

aplicação dos quadrinhos em sala de aula e em pesquisas científicas sobre o 

assunto” (VERGUEIRO; RAMOS, 2009, p. 101). 

Ao lançar mão dos quadrinhos/narrativas gráficas como ferramenta 

pedagógica para trabalhar com a disciplina de Educação Ambiental, promove-se 

uma forma de aprendizagem crítico-reflexiva eficaz, a qual pode levar a uma 

transformação nos hábitos dos estudantes e seus círculos sociais de convivência. 

Relevante também é considerar a importância da disciplina de Educação 

Ambiental na formação do indivíduo e de sua participação cidadã consciente no que 

diz respeito às questões ambientais e temáticas relacionadas, na sua 

responsabilidade para com as futuras gerações. Tal relevância está ligada ao 

entendimento de que Educação Ambiental tem a ver com a sobrevivência do ser 

humano no planeta Terra. 

Deste modo, o trabalho com quadrinhos pode contribuir em muito para 

despertar essa alegria pelo saber na busca do aprendizado significativo, que faça 

sentido para o sujeito e o educando. 

 

3.3 Os Desenhos em Quadrinhos e o Mangá como narrativa gráfica 

 

Nesta subseção, falaremos dos quadrinhos de forma geral e em seguida 

discorreremos a respeito dos típicos quadrinhos do Japão, o mangá, o qual é bem 
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diferente da HQ americana e tem gêneros distintos. Primeiro, apresentaremos o 

significado dos desenhos em quadrinhos, e depois a respeito do conceito e da 

cronologia do mangá até os dias atuais. 

As histórias em quadrinhos tratam de um universo à parte e agregam 

linguagens verbais e não verbais. Os quadrinhos tradicionais americanos passam a 

ser explorada como um meio de comunicação em massa, tendo grande circulação 

popular no mundo inteiro. 

Neste aspecto, o desenho é uma das formas de expressão mais antiga que 

demonstra a formação humana de modo que na pré-história, o homem primitivo 

“transformou a parede das cavernas em um grande mural, em que registrava 

elementos de comunicação para seus contemporâneos” (VERGUEIRO, 2012, p. 8). 

Feijó (1997, p. 14) descreve que as narrações criadas por meio da arte 

sequencial apareciam desde a Antiguidade: 

 
[...] tapeçarias, frisos, painéis pintados ou em alto-relevo, mosaicos, 
vitrais etc. cujo objetivo não era apenas decorativo, mas também, e 
principalmente, registrar acontecimentos ou reforçar mitologias e 
crenças religiosas. Por quê? Porque a comunicação por meio de 
imagens reconhecíveis sempre permitiu que se atingisse um público 
muito mais amplo do que aquele capaz de ler no sentido tradicional 
(ler palavras e frases), ou seja, o público alfabetizado. [...] Na Idade 
Média, por exemplo, a Igreja abusava da arte sequencial para 
divulgar episódios da vida dos homens santos ou histórias religiosas 
junto a fiéis de pouca educação formal. 

 
 

Nesse contexto, ao colocar as histórias que eram narradas em alto relevo por 

mosaicos para o desenvolvimento do processo comunicativo reforçando as 

mitologias da Grécia, antiga Roma, antigo Egito, etc. As imagens traziam o processo 

comunicativo como elemento significativo para a realização do processo 

comunicativo tanto na idade antiga como na idade média e que esteve presente na 

civilização europeia. 

Com o aparecimento de técnicas de reprodução gráfica evidenciam a união 

do texto com as imagens em que existiam os desejos de humor, ou seja, as 

caricaturas e com os animais dos contos de fadas (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984). 

As histórias em quadrinhos nos dias de hoje são entendidas como um fruto do 

jornalismo moderno. Tal afirmação justifica-se pelo fato de que no final do século 

XIX, proprietários de várias cadeias de jornais nos Estados Unidos, entre eles, 

Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst criaram narrativas figuradas, cujo objetivo 
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era atrair um público cada vez maior. “Os comics”, suplementos dominicais tinham 

como principais leitores os semialfabetizados e os imigrantes que tinham dificuldade 

com o Inglês, e que era formada em grande parte por imigrantes europeus (GOIDA; 

KLEINERT, 2011, p.9).  

A este respeito, Xavier (2016, p. 4) afirma: 

 
Os quadrinhos ganharam, então, autonomia, criando uma expressão 
própria;– como eram chamados inicialmente por serem quadrinhos 
de humor – alavancaram a venda de jornais. Foi em um destes 
suplementos dominicais que surgiu, em 1895, o personagem The 
Yellow Kid (o garoto amarelo), desenhado por Richard Outcault, e 
que se tornou a principal atração do jornal New York World. No 
princípio, a figura fazia parte de um painel maior. O sucesso levou 
Outcault a produzir algum material semanal, no qual havia pequenas 
histórias distribuídas em quatro ou mais imagens. 
 
 

Inicialmente a série “The Yellow Kid” (O Menino Amarelo) criado por Richard 

Outcault, era um painel único, o qual continha apenas uma narrativa. Nesse começo, 

o personagem central não tinha nome e estava mais para charge do que para uma 

narrativa sequencial. Contudo, em 1896 a série ganhou características de HQ, 

apresentando em suas marcas de construção vinhetas em sequência e diálogos em 

balões. Por essa razão, os especialistas no assunto consideram esse ano (1896) a 

data oficial de surgimentos das histórias em quadrinhos (XAVIER, 2016). 

Assim, as narrativas contidas tanto nas histórias em quadrinhos (HQs), 

quanto nos mangás serão analisadas numa sequência didática e ainda, de acordo 

com o que nos orienta Barthes (2011), mostrando-nos que essas narrativas estão 

além de uma boa ou má literatura, ainda que  essa literatura seja de produção 

nacional ou internacional, pois, as narrativas, conforme Barthes (2011), superam 

fronteiras transhistóricas, transculturais, estando elas, intrinsecamente, ligadas à 

vida, à realidade social, histórica e ideológica por que passamos. 

Nesse sentido, analisaremos as narrativas contidas nos HQs e nos mangás, 

considerando-as parte da vida, do nosso cotidiano, da nossa realidade, apontando 

para as manifestações sociais, históricas e ideológicas que delas depreendemos, 

considerando, em primeira instância, o contexto da Educação Ambiental praticada 

no IFRO – Campus de Ji-Paraná e, especialmente, por meio dos mangás produzidos 

pelos estudantes dos Cursos Técnicos em Informática, Floresta e Química. 
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Isto posto, analisaremos primeiramente, as narrativas contidas nas HQs, pois, 

adotei para a construção dessa pesquisa, os seguintes critérios nas oficinas, 

primeiro: produzi com os estudantes narrativas gráficas (HQs), depois, passamos 

para a produção do mangá, esse procedimento didático-pedagógico por mim 

aplicado, tornou-a produção das narrativas gráficas e dos mangás algo prazeroso, 

que os estudantes amaram, por isso, eles conseguiram produzir com facilidade e 

alegria os mangás, os quais serão mostrados, a posteriori, já que os mangás são o 

produto final resultante das técnicas didáticas pedagógicas realizadas nas oficinas 

por mim feitas com os estudantes. 

Assim, a didática adotada facilitou na construção dos dois tipos de narrativas, 

as quais me propus trabalhar com os meus pupilos e, os resultados serão mostrados 

no transcorrer dessa pesquisa, pois, primeiro, construí com os estudantes Histórias 

em Quadrinhos (HQs), adotando a seguinte sequência didática para a produção do 

produto pedagógico, os mangás, os quais serão mostrados e analisados na Seção 5 

desta pesquisa. De acordo com a orientação de Barthes (2011) relacionando tanto 

as HQs, quanto os mangás com a vida, com o nosso cotidiano, nossa realidade e, 

principalmente com a temática da Educação Ambiental. 

Nessa direção, a primeira edição da revista “The Yellow Kid”, figura 1 é 

significativa neste aspecto: 

 

Figura 1 - The Yellow Kid 

 

Fonte: www.google.com 
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Na figura 1, observamos que a personagem, principal da Yellow Kid, aparece 

sem balões e sem voz; esse quadrinho foi um dos primeiros surgidos nos Estados 

Unidos. Nesse sentido, comparando-os com os quadrinhos atuais, verificamos ser 

uma narrativa simplória, sem as sofisticações tecnológicas modernas. 

Nela, ainda percebemos que ela mostra o quarto de um garoto, jovem 

adolescente, contendo alguns objetos: aparelho de som, microfone e, um gato preto 

em cima da cama, além de papéis colocados dentro de um cesto que de tão cheio, 

os papéis acabam caindo no chão, isto relacionado à vida, mostra o quarto típico de 

um adolescente: bagunçado, sujo, ratificando a realidade de alguns adolescentes 

em qualquer época, pois, essa tendência segue os adolescentes, já que eles 

querem demonstrar que são diferentes, rebeldes, manifestando, assim, os seus 

sentimentos frente à realidade que os cerca, pois, para se identificarem, eles 

precisam mostrar que são resistentes, mostrando aos adultos outros valores: 

desapego, liberdade, e, principalmente, que a vida é passageira, por isso, é preciso 

aproveitá-la. 

Na figura 2 assinalamos outra sequência narrativa gráfica, em que  

mostraremos as possibilidades de análise que ela nos remete: 

Figura 2 - Sequência do The Yellow Kid 

 

Fonte: www.google.com 

 

 Na figura 2, percebemos uma sequência lógica de quadrinhos, como essa 

sequência constitui-se nas primeiras histórias de quadrinhos produzidas no Brasil, 

nela ainda não há voz nem balões, apesar de não seguir as HQs produzidas, 
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atualmente, com toda tecnologia existente, notamos uma sequência longa de 

narrativas, essas narrativas confrontadas com a nossa realidade, apontam a 

preocupação de um jovem adolescente, caso ele tivesse que se virar na vida 

sozinho, primeiro ele tentar ser um policial e, nas sequências narrativas seguintes, 

ele nota que não pode ser um policial, tentando ainda outras profissões, tais como: 

músico, jogador, tocador de instrumentos musicais, nesse caso, harpa, após isso, 

ele percebe que não se identifica com nenhuma das profissões, esse fato atesta a 

indecisão presente no caráter de um adolescente, em qualquer época, pois, na 

sequência narrativa final, o adolescente, da figura 2, declara-se cansado e confuso, 

por isso, afirma que precisa descansar. 

Assim, trazendo as narrativas gráficas da figura 2 para a vida, percebemos 

que em qualquer época, os adolescentes ainda continuam indecisos, confusos, 

especialmente, no que tange à escolha de uma profissão, mas também não têm 

certeza do que, realmente, eles querem para o seu futuro. Isto posto, mostraremos, 

a seguir, a figura 3, as relações que dela depreendemos, de acordo com nossa 

vivência. Nesse sentido, essa figura constitui-se em outra HQ pioneira, cuja autoria 

nos remete a Rudolph Dirks, cujo título é “Os Sobrinhos do Capitão”: 

Figura 3- Os Sobrinhos do Capitão 

 

Fonte: www.google.com 

 

Na figura 3, percebemos que o cachorrinho dos Sobrinhos do Capitão segura 

uma placa com as seguintes afirmações: “ Não é justo, eu só trabalho e você só 

dorme”. Transferindo essas assertivas para a nossa realidade, percebemos que o 
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cão lamenta o fato de que só ele tenha de trabalhar, enquanto os Sobrinhos do 

Capitão brincam e, o Tio dorme. Mais uma vez, percebe-se, por meio dessa 

sequência, narrativa gráfica, que os adolescentes não estão preocupados em 

trabalhar, preocupam-se apenas em brincar, curtir a vida, esse fato também é típico 

dos adolescentes em qualquer época, mostrando a despreocupação deles com a 

vida, com o futuro, enfim, com o trabalho. 

A respeito dos Sobrinhos do Capitão, a figura 4 demonstra uma sequência de 

narrativas gráficas em quadrinhos: 

Figura 4 - Katzenjammer Kids 

 

Fonte: www.google.com 

Essa figura destacam-se os diálogos, que reproduzem o sotaque alemão das 

personagens, apesar de se expressarem em inglês. Na verdade, a sequência nos 

mostra, o começo da imigração alemã nos Estados Unidos, em virtude desse fato e, 

trazendo-o para a vida, deduzimos que há um preconceito não só linguístico, mas 

também um preconceito contra os falantes imigrantes alemães, porque, ao se 

misturar nos balões as duas línguas: inglês e alemão, isso aponta para o fato de que 

os alemães falam muito mal o inglês. 

Além disso, a figura 4 ainda aponta para outro preconceito: o alemão está 

deitado na rede, sua mulher, uma dona de casa, que estava lidando com a limpeza, 

fazendo almoço, enquanto ele dormia, tenta acordá-lo, porém, ele continua deitado. 

Depois de tanto insistir, no quarto quadrinho caem alguns pingos de chuva, então ela 

diz: “Você vai ficar aí dormindo o dia inteiro”? Ele responde: “ Claro que não. ” 

Parece que nesse momento, o marinheiro, esposo da dona de casa, vai se levantar, 
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todavia, depois do “ Claro que não”, dito no penúltimo quadrinho, o marido afirma: 

“Eu vou dormir lá dentro”. 

Assim, voltando ao segundo preconceito, sobre o qual tratávamos, 

relacionando essa HQs à vida, conforme nos assegura Barthes (2011), nesse 

estudo, que toda narrativa está além da cultura, da literatura, seja ela nacional ou 

internacional, ou melhor, as narrativas se constituem na própria vida, sendo assim, o 

segundo preconceito ideológico que emana da narrativa, contida na figura 4 é que 

todo imigrante alemão, principalmente, o homem é preguiçoso e ainda não sabe 

falar direito. Isto posto, lançou-se a moda dos quadrinhos envolvendo a sequência 

das imagens de forma que se estabeleceu com a personagem e como produto de 

comunicação de massa evidenciando um grande público e como tal introduziu o 

balão do diálogo em uma arte sequencial, da qual a série denominada de “Outcault” 

que ganhou um status de verdadeira história em quadrinhos (FEIJÓ, 1997). 

 Nesse aspecto, a configuração do balão expressa as falas e os pensamentos 

dos personagens que venham um círculo como um apêndice que era apontado pelo 

personagem que está falando caracterizando-se pela originalidade e que venham a 

se tornar como um gênero específico (RAMOS, 2010). 

Acevedo (1990, p. 101) analisa o balão e suas características: 

 
[...] o balão possui dois elementos básicos: o continente (corpo e 
rabicho/apêndice) e o conteúdo (linguagem escrita ou imagens). O 
corpo do balão é linha que o contorna, ou seja, a forma delimitada 
em que estão contidos o texto do diálogo ou os pensamentos do 
personagem. 

 
 

 Assim, evidentemente se pode ter um significado relacionado no processo 

que envolve as variações relacionadas na linha do contorno, o que forma um código 

de sentido próprio na linguagem dos quadrinhos: 

 
A linha preta e contínua (reta ou curvilínea) do balão é tida como o 
modelo mais “neutro”, que serve de referência para os demais casos. 
Esse molde simula a fala, dita em tom de voz normal. Por isso, 
convencionou-se chamar de balão de fala ou balão-fala. [...] As linhas 
tracejadas sugerem voz baixa ou sussurro. A forma de nuvem revela 
o pensamento ou imaginação da figura representada. O sentido dos 
traços em zigue-zague varia conforme o contexto situacional. Podem 
indicar, por exemplo, voz alta, gritos, sons eletrônicos (RAMOS, 
2010, p. 36). 

 
 



41 

 Desse modo evidencia-se que as linhas que compõem o balão expressam as 

falas, as suas peculiaridades relacionadas aos balões que compõem os formatos 

das linhas retas que podem representar as emoções voltadas à raiva, ao desejo, ao 

carinho, à alegria, ao medo, ao susto etc. 

 Nesse contexto, Xavier (2016, p. 13) afirma 

 
O conteúdo é a fala ou o pensamento do personagem, que pode ser 
representado tanto na linguagem verbal, por meio de palavras, 
quanto na não verbal, por meio de imagens e símbolos (ponto de 
interrogação, exclamação, reticências, figuras e outros sinais). Neste 
último caso, temos a evocação de imagens mentais (pensamentos 
visualizados) que podem combinar-se ao texto, como se formassem 
um enigma, como é o caso das falas ofensivas e dos xingamentos. 
 
 

 A fala evidenciada nas histórias em quadrinhos deve ser analisada pela 

linguagem verbal em que se podem pensar os desejos e a condição das situações 

presentes no contexto das histórias em quadrinhos que devem ser pensadas a partir 

de um contexto histórico e literário. Diante das questões relacionadas ao processo 

das narrativas, o narrador propõe um processo descritivo diante das narrativas que 

representam as questões mentais, de modo que elas refletem o conhecimento das 

histórias e das representações verbais por meio de imagens visuais. 

A respeito das narrativas verbais, Xavier (2016, p. 17) afirma 

 
Nas narrativas verbais, o narrador é quem conduz o leitor que, em 
contato com as sequências descritiva e narrativa, projetará em sua 
mente representações mentais daquilo que lê de acordo com a 
lembrança de experiências armazenadas na memória. Tal projeção 
mental refletirá, portanto, o conhecimento de mundo do leitor, seja 
acionada pela experiência empírica, por representações verbais ou 
por imagens visuais. Por outro lado, nas narrativas verbo-visuais, as 
imagens são fornecidas visualmente pelo narrador, que parte de uma 
construção objetiva de mundo para realizar uma construção subjetiva 
de mundo. Espera-se daí que o leitor compreenda por meio das 
representações estáticas, muitas vezes estereotipadas, aspectos 
como tempo decorrido, espaço, movimento, som, emoções e 
situações implícitas. 
 
 

As narrativas evidenciam que as imagens são fornecidas pelo narrador e são 

parte de uma construção objetiva da realidade, e por meio dos desenhos, cabe ao 

leitor compreender os aspectos relacionados ao tempo decorrido ao espaço, 

movimento, som, emoções e situações implícitas.  
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De acordo com Barthes (2011), atribuir sentidos as narrativas gráficas, como 

também ao texto iconográfico, assim como ao texto escrito, relaciona ao 

conhecimento de mundo que o leitor tem, as experiências de vida que carrega em si. 

 Assim, como apresentamos as narrativas gráficas de um modo geral, é 

importante descrever o surgimento dessas narrativas no Brasil. 

 

3.4 O surgimento das narrativas gráficas no Brasil 

 

No Brasil, o surgimento da História em Quadrinhos teve início em 30 de 

janeiro de 1869 com a narrativa em quadrinhos “Aventuras de Nhô Quinou as 

impressões de uma viagem à corte” publicada pela Revista “Vida Fluminense” na 

cidade do Rio de Janeiro.  

Figura 5-Aventuras de Nhô Quim

 

Fonte: www.google.com 

É considerada a primeira história em quadrinhos do Brasil. Por sua vez, em 

1905 foram publicadas várias histórias em quadrinhos na Revista “O Tico Tico”. 

Foram publicadas até a década de 30 no Brasil (XAVIER, 2016). 

A imagem apresenta uma página da primeira história em quadrinhos 

brasileira, “Nhô Quin”. Pode-se notar a simplicidade da organização e a estética 

segue um padrão bem conservador. O texto não aparece em balões como nas HQ‟s 

modernas. O elemento monocromático de cores é predominante, contudo, vale 

salientar a natureza cuidadosa dos traços. 
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 A narrativa tem como cenário o Brasil do segundo império e apresenta um 

tom burlesco, satirizando os costumes da época,  destacando as capas de revistas 

do “Gato Felix” (Felix, the Cat) editadas no Brasil: 

Figura 6- Desenho do Gato Félix 

 

Fonte: www.google.com 

 

Na era Vargas, o jornal Gazeta lançou a Gazeta Infantil ou Gazetinha, 

caracterizada pela publicação de quadrinhos tanto estrangeiros quanto nacionais. 

Ela deixou de circular em 1950. Das importadas, as principais eram o Gato Félix e o 

Fantasma. Em 1939, surgiu a revista Gibi. A rigor, a palavra significava "moleque" e 

ficou tão popular entre seus leitores que emprestou seu nome para designar todos 

os tipos de HQ no Brasil. Na década de 40, a editora Brasil-América (EBAL), 

fundada em 1945 por Adolfo Aizen, intensificou a produção dos “comic books”. Entre 

seus títulos, está a Edição Maravilhosa, quadrinização de romances clássicos 

brasileiros, com desenhos de André Le Blanc. 

A Revista “O Fantasma” (The Phantom) cuja capa tem uma das edições da 

revista em Inglês representa a imagem do primeiro herói mascarado dos quadrinhos 

A, com a série clássica do personagem imortalizado por Lee Falk e Ray Moore que 

circulava nos anos 50 nos Estados Unidos. Assim, a figura 7, apresenta a capa da 

Revista Fantasma: 
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Figura 7 -“The Devil Camp Phantom” 

 

Fonte: www.google.com 

 

Observa-se na capa de revista do Fantasma em português as narrativas que 

fizeram parte da adolescência nos anos de 1970 e 1980, e podemos afirmar que o 

personagem foi o primeiro herói ambientalista do mundo das HQ‟s: 

Figura 8 - “O Fantasma” 

 

Fonte: www.google.com 

Suas aventuras estão ambientadas na natureza, em sua maioria combatendo 

grupos criminosos que tentam explorar a floresta e seus recursos de forma 

predatória e ilegal ou escravizar seus habitantes nativos. Na figura 9 apresentamos 

uma pagina contendo uma parte de narrativa do Fantasma. Nela podemos ver a 
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presença de elementos da natureza e de como o personagem se relacionava com a 

mesma e os nativos da Floresta Negra, os pigmeus Bandar. 

Figura 9 -  Narrativa do Fantasma 

 

Fonte: www.google.com 

As aventuras do Fantasma foram um enorme sucesso editorial chegando a 

atingir a marca de 250 mil exemplares vendidos mensais no Brasil (CALLARI,2017) 

Nessa época, destacaram-se as revistas Gibi Mensal, O Gury, O Lobinho e 

Globo Juvenil Mensal..  

A figura 10 apresenta a capa da revista o Gibi, a qual criou o generalismo que 

designaria toda e qualquer revista em quadrinhos no Brasil: 

Figura 10 - Gibi 

 

Fonte: www.google.com 
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Durante a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos se difundiram bastante no 

Brasil, em especial a charge. Contudo, iniciou-se na época uma grande campanha 

contra as HQ no mundo todo, em especial nos Estados Unidos, o movimento pela 

proibição foi mais intenso, justamente eram mais vendidos. A campanha contra as 

revistas em quadrinhos foi tão intensa e atingiu um nível de ferocidade tal, que 

promovia-se a queima pública das mesmas em grandes fogueiras. A questão 

alcançou níveis tais de preocupação, que o senado americano criou uma comissão 

para investigar os efeitos nocivos dos quadrinhos em crianças e adolescentes 

(XAVIER, 2016). 

 A publicação do livro “Seduction of The Innocent” (Sedução do Inocente), de 

autoria do psiquiatra Frederic Wertham, forneceu base cientifica aos que intentavam 

banir as revistas em quadrinhos. Na capa original do livro “serviu de rastilho de 

pólvora para inflamar o cenário que envolvia os quadrinhos nos EUA dos anos 50.  

Figura 11- Seduction of The Innocent 
 

 

Fonte: www.google.com 

 

O livro enumera os malefícios causados pelas histórias em quadrinhos em 

crianças e adolescentes. Ele era o endosso cientifico que faltava para os críticos 

contrários a esse gênero de narrativa.Tem como base uma extensa e detalhada 

pesquisa da produção da época, com descrição de exemplos, reprodução de cenas 

e estudos de caso de delinquência juvenil, área de especialidade do citado 
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psiquiatra germânico. Além disso, aponta os quadrinhos como fatores que 

exerceriam uma forte influência negativa e induziriam os jovens a cometer crimes. 

Dividido em 14 capítulos, cada um deles aborda aspectos explorados pelos 

quadrinhos como desvios de conduta sexual, violência e criminalidade. O objetivo 

era o de reforçar a tese do autor, que defendia um controle no tipo de leitura 

destinada a crianças e jovens. Entretanto ao contrario do que foi propagado na 

época, o Doutor Wertham revelou em entrevista no ano de 1989 ao Comics Journal 

(CHINEN, 2008), que foi favorável à censura dos quadrinhos e sim a um controle 

mais rígido do conteúdo das revistas voltadas ao público infanto-juvenil. 

Assim, a década de 1960 foi dominada pelas HQ de terror. Em 1963, o Brasil 

possuía 37 revistas do gênero. A produção americana foi intensa, chegando ao ápice 

em 1961, com Terror Negro, da editora La Selva. Nas figuras abaixo algumas 

revistas que fizeram sucesso à época. Essas revistam já mostram tecnologias mais 

avançadas, inclusive, no aspecto gráfico dos quadrinhos, percebemos uma mistura 

de cores, desde a preta e branca, que deu origem aos primeiros quadrinhos, até as 

coloridas, as quais são provenientes de quadrinhos mais modernos com alta 

tecnologia, utilizando-se de programas avançados de computares, incluindo também 

um design totalmente moderno, chamativo, atraindo atenção não só do público leitor 

adolescente, mas também do adulto. 

Figura 12 - A Garra Cinzenta 

 

Fonte: www.google.com 
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Assim, antes que o governo americano proibisse as HQs, as editoras se 

reuniram e elaboraram um código de conduta, no qual se comprometeram a eliminar 

cenas e vocabulário impróprio nas publicações. Como consequência muitas revistas, 

aliás, as melhores, deixaram de ser publicadas. Outra consequência decorrente foi o 

fechamento de muitas editoras. O Brasil, influenciado pelos americanos, também 

adotou essa postura negativa, dificultando a produção das revistas em todo o país.  

A partir de outros meios de comunicação, como o rádio, a TV e até mesmo o 

circo, começaram a surgir alguns personagens que re-impulsionaram a venda das 

HQ no Brasil. Do rádio vieram os personagens Vingador e o Capitão Atlas, de 

Péricles do Amaral. O mesmo aconteceu com Jerônimo, o Herói do Sertão, uma 

novela de rádio criada por Moisés Weltman. Da TV, Oscarito e Grande Otelo também 

acabaram passando para as tiras dos quadrinhos, assim como as aventuras do 

caipira Mazzaropi (XAVIER, 2016). 

Deve-se inferir que as HQs estão intimamente ligada à produção dos mangás, 

devido essas narrativas gráficas possuírem, praticamente, a mesma estrutura dos 

mangas: sequência lógica de quadrinhos com balões, retratando as  falas das 

personagens, cenários coloridos ou não, como é o caso dos primeiros quadrinhos, 

além disso, as narrativas tanto dos mangás, quanto dos quadrinhos retrata a 

realidade da vida das personagens, apontando para fatos ideológicos, históricos, 

sociais, parece que só há uma diferença bastante intensa dos mangás com as HQs, 

a questão da arte final.  

Assim, após, apresentarmos anteriormente, algumas características as quais 

aparecem tanto nas HQ‟s, quanto nos mangás, salientando a principal diferença 

dessas narrativas gráficas, totalmente diferente das HQ‟s, e que na próxima 

subseção, mostram também o surgimento dos mangás no Japão e no Brasil. 

 

3.5 A história do surgimento dos mangás no Japão e no Brasil 

 

Os primeiros mangás de que se têm registro datam do século 19, porém os 

primeiros quadrinhos japoneses remontam ao século XI. De fato, passaram-se 

quase 600 anos até que o termo “mangá” fosse consolidado. 

O nome mangá significa “desenhos involuntários” uma vez que são a junção 

de dois vocábulos: “man” (involuntário) e “gá” (desenho, imagem)., 
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Ele tem sua origem no Teatro das Sombras, o Oricom Shohatsu, que percorria 

os vilarejos na época do Japão feudal. Atribui-se ao pintor nipônico Katsushica 

Hokusai a publicação do primeiro mangá, o qual era uma sequência de 15 volumes 

que se intitulava “Hokusai Mangá”, no ano de 1814. A partir dessa data, os 

quadrinhos no Japão passam a serem chamados de “mangás”. Assim, durante o 

período da pós Segunda Guerra mundial, o Mangá consolidar-se-ia, especificamente 

nos anos 1950, com as obras de Osamu Tezuka, considerado o mais famoso e 

importante mangaká (autor/artista de mangás) do mundo (MANHAES,2019). 

Figura 13 -Osamu Tezuka 

 

Fonte: www.google.com 

 

Ele revolucionou o modo de fazer mangás, estabelecendo o estilo de desenho 

até os dias atuais. Tezuka modificou a estrutura física do traço do mangá, as 

questões narrativas e principalmente o método de produção. Ele dedicou 40 anos de 

vida à essa arte. Sua importância não se resume apenas á arte, ele também criou o 

sistema de produção dos mangás que predomina até os dias atuais. Assim, o 

sistema segue as seguintes etapas: contratação de assistentes para auxiliar nas 

partes práticas, tais como colar reticulas, adicionar detalhes como os cenários e 

escurecimento das partes necessárias (MANHAES,2019). 

As principais marcas do que é conhecido atualmente como estilo mangá, foi 

criado pelo artista. Uma das características do mangá é a forma de leitura: sempre 

lê-se da direita para esquerda, a chamada leitura oriental. Os balões também 
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seguem a mesma ordem, de cima para baixo, da direita para a esquerda 

(MANHES,2019).  

O mangá também se divide em gêneros, os quais se seguem: 

a) Kodomo (voltado para o público infantil); 

b) Shoujo (específico para o público infanto-juvenil feminino); 

c) Hentai ou Seijin (de cunho erótico voltado para o público adulto); 

Ecchi (para meninos), 

d) Yaoi (vertentes dos mangás shoujo, para garotas e também público gay 

masculino), 

e) Yuri (voltado para o público gay feminino, também é conhecido como 

mangá Citrus); 

f) Gekigá (surgido nos anos 50 para se diferenciar dos quadrinhos voltados 

para o público infanto-juvenil, tem como público alvo os adultos e seus traços são 

menos cartunescos, mais pesados e as tramas são mais densas) (MANHAES,2019). 

De fato o Gekigá, surge como forma de oposição ao mangá tradicional. O 

Seinei (versão mais atualizada do Gekigá), Josei (Gekigá para mulheres adultas), e 

finalmente o gênero que rompeu as fronteiras japonesas e levou os quadrinhos 

nipônicos mundo afora: o Shounen! (MANHAES, 2019). 

De acordo com Goto (2018), o primeiro mangá lançado no Brasil foi “O Lobo 

Solitário” (Kozure okami em japonês) no ano de 1988.  

Figura 14 – Lobo solitário 

 

Fonte: MANHAES, 2019. 
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O Lobo Solitário voltado para o público infanto-juvenil e tratam sobre temas 

como aventura, comédia e esportes. Os traços de seus desenhos, embora 

cartunescos, são detalhados, precisos e atrativos. É o gênero mais popular no Japão 

e no mundo. 

O personagem Ito Ogami, um samurai errante, juntamente com seu filho 

Daigoro, são os protagonistas da narrativa que atingiu grande sucesso junto ao 

público brasileiro. A série possui mais de trezentos volumes. Nela podemos ver as 

características inerentes ao mangá. O exagero nos traços dos personagens, as 

onomatopéias e o texto disposto em ordem não–linear nos balões. O trecho 

apresenta diálogos entre anciões da ordem da mais alta cúpula  do poder político 

mundial “Os Cinco Anciões Estelares” (Five Elder Stars, em Inglês). 

Figura 15 – Os Cinco Anciões Estelares 

 
Fonte: MANHAES,2019. 

 

Após tratarmos do surgimento dos mangás no Japão, assinalaremos o 

surgimento dessas narrativas gráficas no Brasil. 

No Brasil, o mangá chega com a imigração japonesa no início do século XX. 

Foi uma estratégia encontrada para manter os laços com a língua e cultura da terra 

natal. O reduto do mangá é o bairro da liberdade em São Paulo até a década de 

1960. Sutilmente os quadrinhos japoneses vão se popularizando através das 

dezenas de sebos existentes no citado bairro oriental da capital paulista. A este 

respeito Luyten (2012, p. 192) afirma que “embora o fenômeno mangá tenha se 

manifestado de maneira definitiva nos anos 1990, as condições para tal fenômeno 
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ocorrer estavam presentes desde o início do século XX, quando várias famílias de 

japoneses chegaram ao Brasil [...]”. 

Isto posto, a seguir; falaremos das experiências com os mangás na temática 

voltada à Educação Ambiental. 

 

3.6 Experiências com Quadrinhos e Mangás em Educação Ambiental 

 

Os registros de experiências com histórias em quadrinhos voltadas à temática 

ambiental são significativos e para tanto, escolhemos alguns. O primeiro deles é a 

coletânea “Almanaque Ambiental Menino Caranguejo”, que reúne 24 histórias 

inéditas as abordam a temática ambiental. Elas trazem as aventuras do Menino 

Caranguejo e sua turma. O volume tem 200 páginas coloridas em papel Couché 

Lançado pela editora UFSC – Universidade Federal de São Carlos,em São Paulo. 

Figura 16– Capa de um dos almanaques do Menino Caranguejo  

 

Fonte: Instituto Caranguejo, 2011. 

 

O personagem foi criado em 2010 pelo artista paulista José Francisco 

Peligrino Xavier, mais conhecido como Chicolam. E, segundo seu criador, o Menino 

Caranguejo é o elo entre os humanos e a vida dos manguezais, os mesmos 

manguezais que são ameaçados pelo progresso insustentável, da ganância humana 

por recursos naturais.  

Os poderes do Menino Caranguejo foram adquiridos em circunstâncias 

singulares: este personagem se torna herói no momento em que sua vida estava 
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sob um fio e é salvo pelo manguezal, que se manifestou por meio de seus 

moradores, os caranguejos, que o levaram a uma rocha escondida por milhares de 

anos. Uma rocha com forma de garra que irradia poderes fazendo que um ex-

catador de caranguejo se tornasse um protetor em defesa da vida dos manguezais. 

As tramas abordadas apresentam um garoto nascido no manguezal e de suas 

aventuras na defesa do meio ambiente e de sua consciência com relação á 

conservação do ecossistema para a manutenção da vida. Ele tem superpoderes e os 

usa para defender o mangue e lugar onde vive. 

As Figuras 17 e 18 há uma amostra de personagem Mangá: 

Figura 17– Menino Caranguejo  

 
Fonte: Instituto Caranguejo,2011. 

 

As figuras apresentam os trechos relacionados ao personagem “Menino 

Caranguejo” criado por Chicolam. Nas sequências, o personagem interage com 

figuras do folclore brasileiro, os quais estão ligados à proteção e conservação da 

natureza: o Saci Pererê, o Curupira e a Cuca, personagem criada por Monteiro 

Lobato, que habita o universo do sítio do pica-pau amarelo.  

Outro trabalho do mesmo criador do menino caranguejo é a “Turma do 

Mangué”. As questões apresentadas nesta Cartilha apresentam as aventuras de 7 

(sete) caranguejinhos que lutam para sobreviver no mangue. Nela podem servir para 

evidenciar temas como as Mudanças climáticas com a finalidade de discutir as 

questões voltadas as cidades.  
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Assim, outros temas, como a biodiversidade, das águas e do próprio consumo 

das ações cotidianas de modo consciente na sala de aula.  

Figura 18 - Personagens da Turma do Mangué 

 
Fonte:Instituto Caranguejo, 2015. 

 

Deste modo, fica evidente que a realização relacionada a narrativa gráfica 

com a “Turma do Mangué” diante da narrativa em torno de temas voltados, a 

poluição, o desmatamento e que necessariamente devem ser voltados a 

preservação ambiental para que as crianças possam aprender a ter mais 

consciência ambiental para com a natureza e necessariamente para com o meio 

ambiente.  

A narrativa gráfica com a “Turma do Mangue” diante da narrativa em torno de 

temas voltados, a poluição, o desmatamento e que necessariamente devem ser 

voltados a preservação ambiental para que as crianças possam aprender a ter mais 

consciência ambiental para com a natureza e necessariamente para com o meio 

ambiente. 

Outra iniciativa utilizando quadrinhos é a cartilha “Educação Ambiental e 

Mobilização Social em Saneamento” lançada pelo Ministério das Cidades (2009) fez 

parte das ações do Departamento de Educação Ambiental (DEA), ilustrada pelo artista 

Allan Castilho em que evidenciamos promover uma consciência ambiental relacionada 

a solução de problemas de saneamento básico no Brasil. 
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Figura 19 - Cartilha ambiental em quadrinhos do Ministério das Cidades 

 
Fonte: BRASIL. Ministério das Cidades, 2009 

 

Figura 20 – Página de HQ apresentado personagem da Cartilha 

 
    Fonte: BRASIL. Ministério das Cidades, 2009 

 

A página apresenta uma situação recorrente nas periferias das cidades 

brasileiras: a falta de saneamento básico, conforme a figura 20, que retrata uma cena 

comum na maioria das grandes cidades brasileiras: esgoto a céu aberto, lixo nos 

córregos, nas ruas, evidenciando a inexistência de coleta seletiva, proliferação de 
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roedores vetores de doenças e crianças brincando nesse ambiente danoso sem terem 

noção do risco ao qual estão expostas 

Destaca-se o personagem adolescente que presume-se estar voltando da 

escola, pois esta usando uma bolsa escolar e o que aparenta ser um uniforme. Ele se 

queixa de dor, talvez decorrente de fator relacionado ao meio degrado no qual vive. Há 

mosquitos voando sobre sua cabeça, o que nos remete a uma possível doença 

infecciosa transmitida por picadas de inseto, tais como  dengue, chicungunha, febre 

amarela ou malária.   

Outra iniciativa de destaque é a cartilha lançada pelo Ministério Público de 

Pernambuco (2009), intitulada “Poluição Sonora- Silento e o barulho”. Na ilustração 

da cartilha: 

Figura 21 – Página da cartilha “Silento e o Barulho” 

 
Fonte: PERNAMBUCO, 2009.  

 
O objetivo era enfatizar o combate à poluição sonora nas cidades. A cartilha 

com 25 (vinte e cinco) páginas quadrinizadas conta a história do personagem 

Silento, o qual nunca consegue descansar adequadamente em razão do barulho 

excessivo da cidade.  

Na quadrinização, podemos acompanhar o enredo da trama na qual o 

personagem "Silento" se vê cercado pelo barulho das mais diversas fontes. Os ruídos 

estão tirando-lhe o sossego e a saúde. O trecho evidencia também que a poluição 

sonora tem origem nas mais diversas fontes. Sejam elas fontes artificiais ou naturais.  
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A criação da cartilha em quadrinhos objetivava conclamar a população quanto 

a uma problemática que atinge os grandes centros urbanos: o excesso de barulho 

produzido pelas mais diversas fontes e que afetam a saúde auditiva e mental dos 

habitantes. A narrativa apresenta situações que são rotineiras nos centros urbanos e 

chamam atenção principalmente para a poluição sonora e as fontes de produção.  

Deste modo, fica evidente que o processo da realização relacionada a narrativa 

gráfica com a “Turma do Mangue” e do “Silento” evidencia a narrativa em torno de 

temas voltados, a poluição, o desmatamento e que necessariamente devem ser 

voltados a preservação ambiental para que as crianças possam aprender a ter mais 

consciência ambiental para com a natureza e necessariamente para com o meio 

ambiente.  

Outra iniciativa bem-sucedida veio com Maurício de Souza ao criar a “A Turma 

da Mônica” em 1965, Chico Bento (1970) entre outros personagens dos quadrinhos nos 

quais seus personagens falam sobre questões ambientais diversas. Na Turma da 

Mônica, podemos observar na figura 8, o personagem de Chico Bento chama a 

atenção na placa “Proibido Caçar”.  

Figura 22– Personagem Chico Bento  

 
Fonte: SOUZA, 2014.  

 

O discurso apresentado configura claramente uma atitude de reprovação ao 

ato de caçar animais nas florestas brasileiras. Estes quadrinhos representam a ideia 

conservacionista da Educação ambiental em que o personagem chama a atenção para 

a necessidade de preservação das espécies animais silvestres brasileiras.  
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Observe-se também a reação das árvores que são personificadas para criar 

um efeito dramático mais contundente junto ao receptor da narrativa. 

Figura 23 – Turma do Chico Bento 

 
Fonte: SOUZA, 2015.  

 
Na figura do Chico Bento e seus amigos fazem um apelo ao presidente do 

Brasil para que preserve o meio ambiente. Note-se que o personagem reforça a falta 

de politização, mas que sabe das necessidades para que haja sobrevivência de vida 

no planeta. Os personagens criados por Mauricio, contribuem para conscientizar 

crianças e adultos a respeito da importância de preservar o meio ambiente. 

Outro grande e consagrado autor brasileiro é o cartunista e escritor Ziraldo. 

Ele criou “A Turma do Pererê”, composta por pessoas, bonecos e animais que 

habitam a Mata do Fundão. 

Figura 24–Turma do Pererê 

 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PINTO, 1999. 
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Nesse cenário imaginário e fantástico, eles revivem lendas e costumes do 

folclore brasileiro, além de ensinarem crianças e adultos a preservarem o meio 

ambiente. A seguir alguns dos personagens e trechos de quadrinhos dos personagens 

de Ziraldo. Salientando que Ziraldo é o criador do sucesso “O Menino Maluquinho”, 

vencedor de vários prêmios nacionais e internacionais. O personagem também já fez 

parte de várias campanhas educacionais sobre a preservação ambiental. 

Figura 25– Turma do Pererê 

Fonte: PINTO, 1999. 

 

Na turma do Pererê, Ziraldo chamava a atenção, ainda que de forma lúdica e 

bem-humorada para as questões ambientais no Brasil nos anos 1960. 

Figura 26 - A Primavera 
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Fonte: PINHEIRO, 2011. 

Ressaltando que aqueles eram anos em que o Brasil passava por um regime 

de governo militar e abordar determinados temas publicamente nos meios de 

comunicação de massa exigia coragem, uma vez que o governo censurava qualquer 

iniciativa que fosse entendida como campanha contra o regime vigente.  

O colorido e a linguagem simples são a marca registrada da narrativa. Sempre 

tendo como espaço de ação a natureza e suas temáticas mais diversas. 

Criada pelo artista paraense Rosinaldo Pinheiro em 2011, a “Turma do Açaí” 

apresenta personagens vivendo o cotidiano e a cultura do Pará nas narrativas 

apresentadas com muito bom humor e linguagem característica do ribeirinho 

paraense. Essa escolha linguística do autor aproxima o leitor da trama, uma vez que 

o mesmo enxerga na narrativa gráfica a sí mesmo e suas vivências.   

Figura 27 – Turma do Açaí 

 
Fonte: PINHEIRO, 2011. 

 

É um belo exemplo de valorização da cultura regional através de uma 

linguagem iconográfica de penetração mundial. A narrativa é inspirada em pessoas 

da vida real do autor. Utiliza-se de uma linguagem regional chamada de 

“Papachibé”, o modo peculiar de fala do habitante daquela região. 

Na narrativa, personagens inspirados em figuras típicas da região amazônica 

vivem diversas aventuras tendo como cenário a maior floresta tropical do mundo, 

sempre chamando a atenção para uma problemática ambiental e convidando o leitor à 

reflexão sobre a mesma.  

Nos quadrinhos abaixo podemos acompanhar o desenrolar de uma situação 

envolvendo os personagens na qual um deles engoliu bolinhas de gude (no Pará 

chamadas de petecas). logo a senhora que é pescadora e moradora ribeirinha 
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apresenta uma solução baseada no seu conhecimento de mundo: a ingestão de 

laxante para expelir as bolinhas. ObservaM-se alguns trechos das histórias:  

Figura 28–Turma do Açaí 

 
Fonte: PINHEIRO, 2011. 

 

As figuras apresentam os personagens da turma do Açaí em seu ambiente 

natural: uma comunidade ribeirinha no interior da Amazônia paraense. Na ilustração 

aparecem o menino Açaí, sua mãe, seu melhor amigo, biribinha, seu cachorro de 

estimação, Tralhoto; Seu Manduca e Nairá, uma menina de origem indígena. A cena 

também apresenta a moradia típica do ribeirinho: a palafita, e sempre construída 

acima do chão para evitar as alagações durante o período chuvoso. 

Figura 29 –Turma do Açaí 

 
Fonte: PINHEIRO, 2011 
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Nessa HQs, percebemos que a temática está totalmente relacionada com a 

Educação Ambiental, além disso, pelo título dessa sequência gráfica, notamos que 

essas preocupações ambientais aparecem regionalizadas, diretamente, ligadas com o 

meio ambiente no espaço amazônico. 

Além disso, essa HQs ainda mostra a deficiência no meio de transporte típicos 

das populações das populações ribeirinhas na Amazônia, realizado na maioria das 

vezes, por meio de canoas. Por isso, além da crítica ao meio de transporte, a HQs 

citada acima, ainda nos mostra a preocupação com o meio ambiente na territorialidade 

da Amazônia. Isso a torna ímpar, singular, diferentes das demais sequências gráficas 

assinaladas anteriormente, pois, além de mostrar fatos da realidade inerentes à 

regionalização do meio ambiente, a sequência narrativa citada ainda denuncia fatos 

pertencentes à realidade dos ribeirinhos: precarização do meio de transporte, que, 

muitas vezes, pode causar acidentes e, até a morte de alguns membros dessa 

população. 

Assim, após mostrar as HQs, anteriormente, somente aquelas que se 

relacionam diretamente com a temática ambiental, a seguir, apontaremos na subseção 

seguinte: o delineamento da pesquisa ação. 

.
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4. DELINEAMENTO DA PESQUISA AÇÃO 

 

4.1 Enfoque metodológico 

 

O enfoque metodológico desta pesquisa é caracterizado como Pesquisa-

ação, uma vez que investiga a realidade da Educação Ambiental por meio das 

narrativas gráficas produzidas pelos estudantes do ensino médio técnico integrado 

do Campus Ji-Paraná, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia. Nesta pesquisa, o uso da pesquisa-ação tem as seguintes características: 

a) Propor uma intervenção com o objetivo de transformação da realidade; 

b) Promover a construção de um novo conhecimento; 

c) Propor uma mudança de comportamento em relação às questões 

ambientais e levar os participantes da pesquisa a multiplicarem os saberes 

adquiridos no processo nas suas comunidades (THIOLLENT, 2011). 

A pesquisa é de caráter qualitativo pois tem como objetivo entender certos 

fenômenos inerentes ao processo educativo nela o pesquisador é obrigado a 

aproximar-se da realidade, ou seja, ele tem que interagir com os sujeitos da 

pesquisa, e também com o objeto que está sendo alvo de estudos (BARBIER, 

2002).  

Desse modo, busca-se aproximar da realidade atual os sujeitos participantes 

e torná-los conscientes de seu papel como agentes de transformação de suas 

comunidades através de condutas pautadas na conduta ética no que diz respeito à 

preservação do planeta em todos os seus aspectos.  

Assim a proximidade entre pesquisador e pesquisados é de suma importância 

para estabelecer conexões entre os diversos saberes da escola e a Educação 

Ambiental como também levar os sujeitos a refletirem sobre sua papel dentro do 

processo educativo de práticas ambientais, dando-lhes autonomia para chegarem a 

soluções das problemáticas que envolvam questões de ordem ambiental em seus 

espaços sociais de convivência (THIOLLENT, 2011). 

 

4.2 Procedimentos metodológicos da Pesquisa-ação 

 

Esta pesquisa de intervenção foi realizada no IFRO- Campus Ji-Paraná, o 

qual está localizado no município de Ji-Paraná, região central do estado de 
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Rondônia. O referido Campus é a segunda unidade mais antiga entre o dez campi 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 

 O campus está em funcionamento desde o ano de 2009, e está localizado na 

zona urbana do município. Atualmente oferta cursos nas modalidades de nível médio 

técnico integrado e graduação. Estes, serão descritos adiante no trabalho de 

pesquisa. 

Primeiramente, o pesquisador contatou a Diretora Geral do Campus Ji-

Paraná, com a finalidade de apresentar a carta de pesquisador e de igual modo a 

proposta de pesquisa e dos procedimentos que seriam adotados para a sua 

execução. A diretora se mostrou bastante solicita e julgou ser relevante realizar tal 

trabalho junto às turmas dos cursos técnicos e de seus benefícios para o processo 

educativo no Campus. Na ocasião a diretora assinou a carta de anuência, 

autorizando a realização da pesquisa institucionalmente. 

Inicialmente foi realizada a pesquisa bibliográfica por meio de leituras por 

meio de livros, anais, artigos de revistas, e outros textos que tratam a respeito da 

Educação ambiental para o desenvolvimento e aprofundamento dos temas 

destinadas ao conceito e o processo histórico da mesma. com a finalidade da 

elaboração do referencial teórico.  

Neste contexto, envolvendo as relações destacadas a temas como, a 

investigação a respeito da biodiversidade, sustentabilidade, saneamento, questões 

climáticas, desmatamento, questões amazônicas, entre outros temas. O estudo 

bibliográfico desempenhou extrema importância para a teorização da pesquisa 

focalizada em questões práticas da Educação Ambiental e suas relações com as 

narrativas gráficas.  

Do mesmo modo, teve início a realização da pesquisa-ação a respeito das 

narrativas e da compreensão de como isto se relaciona com a temática ambiental 

voltada no contexto da prática educativa, as questões da percepção dos estudantes 

que concebem a Educação Ambiental. 

Foi desenvolvida a pesquisa documental relacionada ao Instituto Federal de 

Rondônia e do mesmo modo com a caracterização e compreensão específica do 

processo dos materiais selecionados tiveram como finalidade a elaboração das 

análises do projeto pedagógico e dos planos das disciplinas dos professores. 

A realização da pesquisa ocorreu no campus de Ji-paraná com estudantes  do 

ensino médio técnico integrado dos cursos de Informática, Química e Florestas. 
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Foram realizadas três intervenções nas turmas de ensino médio técnico 

integrado dos cursos de Informática, Química e Florestas. Nas mesmas foram 

introduzidos aos estudantes os conceitos de natureza, meio ambiente e Educação 

Ambiental. Também foram introduzidos os conceitos básicos de narrativas gráficas 

(Histórias em Quadrinhos – HQs), como também uma síntese de suas origens e 

evolução até os dias atuais.  

O pesquisador trabalhou com grupos focais após cada intervenção, onde os 

estudantes respondiam livremente, de forma espontânea aos questionamentos. Em 

seguida às intervenções, ocorreram oficinas nas quais foram trabalhados os mais 

diversos temas dentro da temática ambiental, fornecendo assim conhecimento aos 

estudantes sobre o tema. Em seguida, foram realizadas oficinas nas quais eles 

produziram narrativas gráficas autorais inéditas com temas escolhidos pelos próprios 

estudantes. 

Durante o processo, os estudantes foram instruídos de como procederem nas 

diversas etapas de construção das narrativas, sejam elas físicas (modelo 

tradicional), sejam no formato digital,  

Ao final de todas as etapas, os trabalhos serão reunidos e estarão disponíveis 

para serem usados como recurso pedagógico para o ensino de Educação Ambiental. 

A metodologia utilizada para a análise dos dados desenvolveu-se na “Análise 

de Conteúdo” proposta por Bardin (2011, p. 42) que define como objetivo da análise 

de conteúdo: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens  

 
 

A análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011) para tratamento dos dados 

coletados consistiu em pré-análise, a exploração do material e, por fim, o tratamento 

dos resultados através de inferência e interpretação. 
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5 PRÁTICAS EDUCATIVAS DAS NARRATIVAS GRÁFICAS EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, CAMPUS JI-PARANÁ 

 

Esta seção aborda as práticas educativas utilizando-se de narrativas gráficas 

em Educação Ambiental em turmas do ensino médio técnico integrado do instituto 

federal de educação ciência e tecnologia de Rondônia, no campus Ji-Paraná, 

localizado na cidade de mesmo nome. Também traz o relato dos resultados das 

intervenções e oficinas realizadas com os estudantes. Inicialmente far-se-á um breve 

histórico da criação e implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

tecnologia de Rondônia assim como a criação do campus de Ji-Paraná. 

 
5.1 Contexto Histórico dos Institutos Federais  

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica teve início 

em 1909, quando houve a criação de 19 escolas de Aprendizes e Artífices. Esta 

criação ocorreu na gestão do Presidente da república, Nilo Peçanha. Contudo, ao 

longo dos anos, os estabelecimentos de ensino federais receberam múltiplas 

nomenclaturas subsequentes: Escolas de Aprendizes e Artífices (EAA – 1909), 

Liceus Profissionais (LP – 1937), Escolas Industriais e Técnicas (EIT – 1942), 

Escolas Técnicas (ET – 1959), Centros Federais de Educação Tecnológica (CFETs – 

1978) e Institutos Federais de Educação Científica e Tecnológica (IFETs, 2008) 

(GARCIA, et. al. 2011) 

Para Kuenzer (2001), essas Escolas tinham como objetivo proporcionar uma 

formação a todos os estudantes advindos de classes menos privilegiadas, como os 

pobres e marginalizados que não tinham um emprego desde o período da 

escravidão. Assim, no período de 1920 a 1930, o Brasil passou por um 

desenvolvimento industrial cuja preocupação era a de formar operários 

especializados para a efetivação da formação de mão de obra especializada, nas 

instituições dedicadas ao ensino técnico. Surgem, assim, as Escolas de Aprendizes 

e Artífices que se fizeram necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem 

para a construção dos saberes relacionados à preparação naquela época para o 

mercado de trabalho. 

Os Liceus Industriais se destacam por volta de 1940, e em 1942 surgem as 

Escolas Industriais e Técnicas. Por sua vez, em 1959 houve um reconhecimento das 

Escolas Técnicas Federais (ETFs) no contexto da Lei nº 3.552/1959 que se 
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estabelecem com uma personalidade jurídica como autonomia didática voltada às 

questões administrativas, técnica e financeira. 

O objetivo dessas escolas era o de atender às demandas do mercado cada 

vez mais globalizado, com qualificação da mão de obra, tornando-os mais 

sofisticados e competentes. A partir da era Vargas, as instituições de ensino se 

efetivaram, cuja finalidade era a de acolhimento do processo de filantropia cujo foco 

estava centrado na preparação profissional para o trabalho daqueles que saiam do 

campo e iam para as grandes cidades. 

Ao longo do século XX, a formação dos trabalhadores era exigida pela 

indústria diante do sistema capitalista cuja demanda aumentou sensivelmente. Deste 

modo, nos anos de 1978, a lei 6545 criou os Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs) incorporada pelas três Escolas Técnicas Federais (Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro). Os cursos técnicos eram de Engenharia Industrial, 

tecnológicos e licenciaturas voltadas para a formação de professores do ensino 

técnico e para os cursos de Tecnólogos. 

Além do Ensino, os CEFETs assumiram uma tarefa primordial, a de promover 

atividades de extensão e de pós-graduação lato sensu bem como em realizar 

pesquisas na área técnico-industrial. Com o passar do tempo, essas instituições 

passaram a oferecer também a pós-graduação stricto sensu nos níveis mestrado e 

doutorado (FRIGOTTO, 2005). 

No início da década de 1990, houve várias reformas educacionais que 

ocorreram, sobretudo nas Escolas Técnicas Federais e nas Escolas Agrotécnicas 

Federais que foram reorganizadas em CEFETs. Isso se deu por meio da Lei 8.948, 

de 08 de dezembro de 1994 a qual instituiu o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica. A importância dos CEFETS está relacionada ao desenvolvimento dos 

cursos em todos os níveis, considerando de graduação e de pós-graduação, além 

de estabelecer a formação de professores para as disciplinas científicas e 

tecnológicas relacionadas ao ensino médio. 

Com o decreto federal no 2.406, de 27 de novembro de 1997, que 

regulamentou a lei nº 8.948, que atribuiu entre os objetivos estabelecidos para os 

CEFETs, “ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como 

programas especiais de formação pedagógica, para as disciplinas de educação 

científica e tecnológica” (BRASIL, MEC, Dec. 2.406/97, p. 2). 

Gouveia (2006) compreende que outro fato histórico envolvendo os Institutos 
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Federais, ocorreu em outubro de 2004, em Brasília, o “Seminário Nacional CEFET” e 

Universidade Tecnológica, realizado pelos CEFETs do Paraná, Minas Gerais, Bahia 

e Rio de Janeiro. Este Encontro, fundamentou-se no debate sobre a transformação 

dos CEFETs em Universidades Tecnológicas. 

Por meio da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 criou-se a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e consequentemente os 

Institutos Federais, cujo objetivo se caracteriza como instituições de educação 

básica, profissional e superior, e são constituídas por um conjunto de campus 

organizados e sedimentados em várias regiões do país, com a finalidade de 

promover a sustentabilidade ambiental, além de serem trabalhados os processos 

produtivos, sociais culturais e educacionais. Assim, no período de 1909 a 2002 o 

Brasil construiu 140 escolas técnicas. Entre os anos de 2003 a 2010 inaugurou-se 

214 novas unidades previstas após o lançamento do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional. 

A respeito dos Institutos, Pacheco (2010, p. 79) salienta: 

 
Os Institutos nascem, assim, pelo menos no seu formato jurídico-
institucional, procurando distinguir-se da universidade clássica 
(embora nela se inspirem), assumindo uma forma híbrida entre 
Universidade e CEFET e representando, por isso mesmo, uma 
desafiadora novidade para a educação brasileira. São instituições de 
educação superior, mas também de educação básica, e, 
principalmente, profissional, pluricurriculares e multicampi; terão na 
formação profissional, nas práticas científicas e tecnológicas e na 
inserção territorial os principais aspectos definidores de sua 
existência. Traços que as aproximam e, ao mesmo tempo, as 
distanciam das universidades. 
 
 

Deste modo, é importante caracterizar que os Institutos evidenciam as 

relações da formação profissional nos cursos de ensino de ensino médio, e como tal 

podem ser melhor trabalhados na questão do currículo, e necessariamente da 

Educação Ambiental. 

 

5.2 O Instituto Federal de Rondônia  

 

No estado de Rondônia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO) surgiu como um resultado da integração da Escola 

Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de implantação com Unidades 
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em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena) e da Escola Agrotécnica Federal de 

Colorado do Oeste. Estes Institutos, criados pela Lei n. 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008 e atualmente, possui 10 (dez) campi com a atuação no ensino presencial e 

de Educação a Distância para atender a Graduação e a Pós-Graduação. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) afirma que: 

 
Os cursos FIC têm como finalidade a inserção produtiva e exitosa de 
trabalhadores, independente do nível de escolaridade, no mundo do 
conhecimento e do trabalho. Visam promover a formação inicial e 
continuada técnica, tecnológica e científica, em atendimento às 
demandas de mercado e setores produtivos, em consonância com a 
realidade local, regional e nacional (IFRO, 2014, p. 93). 
 
 

Os Institutos Federais, enquanto aparelho estatal produtor e reprodutor 

ideológico, fazem parte de um sistema em que o conhecimento científico está 

fortemente atrelado ao treinamento e capacitação para a produção capitalista, ou 

seja, especializa as pessoas em determinada área de trabalho, produzindo desta 

forma mão-de-obra qualificada (IFRO, 2014). 

Criada no início com o intuito de atender, principalmente, as consideradas 

„classes desfavorecidas‟, a rede federal se consolida atualmente como importante 

fonte de divulgação do conhecimento científico, técnico e tecnológico, procurando 

oportunizar a muitos indivíduos de diversas classes o acesso ao conhecimento e a 

tecnologia, inserindo o indivíduo no mercado no trabalho, dando-lhe uma nova 

perspectiva de vida e garantindo-lhe uma profissão e carreira sólidas, pois, 

atualmente, o Brasil passa por várias transformações especialmente na área da 

economia, por isso, as empresas precisam de mão de obra especializada e, mesmo 

com a criação dos Institutos Federais ainda não é possível suprir toda a necessidade 

de mão de obra especializada que o mercado brasileiro exige (IFRO, 2014). 

De acordo com o site do IFRO, era preciso melhorar a educação brasileira, 

por isso, o Governo Federal criou a rede federal de educação profissional, científica 

e tecnológica que começou em 1909, quando o então presidente da República, Nilo 

Peçanha, criou 19 escolas de Aprendizes e Artífices que, “a posteriori”, gerara, os 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (CEFETs) (IFRO, 2014). 

Em 16 de julho de 2008, foi aprovada a Lei nº 11892/2008 em que se instituiu 

a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica criando os 38 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país. Os Institutos além de 
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visarem ao mercado do trabalho, também investem pesadamente na área de 

pesquisa e extensão, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas e estendendo seus benefícios à comunidade (BRASIL, 2008). 

Nesse sentido, cinquenta por cento das vagas abertas será destinada à oferta 

de cursos técnicos de nível médio, em especial; cursos de currículo integrado. Na 

educação superior, o destaque fica para os cursos superiores de tecnologia de 

engenharias e de licenciaturas, em ciências: física, química, matemática e biologia. 

Ainda serão incentivadas as licenciaturas de conteúdos específicos da educação 

profissional e tecnológica, como a formação de professores de mecânica, 

eletricidade e informática (IFRO, 2014). 

Ainda em consonância com o site anteriormente mencionado, os Institutos 

Federais terão autonomia, nos limites de sua área de atuação territorial, para criar e 

extinguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos por ele oferecidos, 

mediante autorização do seu Conselho Superior. Também exercerão o papel de 

instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Cada 

Instituto Federal é organizado em estrutura com vários campi, com proposta 

orçamentária anual identificada para cada campus e reitoria, equiparando-se com as 

Universidades Federais (IFRO, 2014). 

Cobrindo todo o território nacional, a rede federal presta um serviço à nação 

ao dar continuidade à sua missão de qualificar profissionais para os diversos setores 

da economia brasileira, realizar pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e 

serviços em colaboração com o setor produtivo. 

As escolas da rede ocupam posição de referência educacional e se integram 

com a sociedade nas regiões em que estão localizadas. Dispõem de ampla 

infraestrutura física, laboratórios, equipamentos, bibliotecas, salas de aula e parques 

desportivos. Além disso, atendem os níveis básico, técnico e tecnológico de 

educação profissional, o nível médio, o ensino superior e a pós-graduação 

tecnológica. Destacam-se ainda pela autonomia na pesquisa aplicada e no 

desenvolvimento de parceria com a comunidade e com o setor produtivo  

O IFRO vem adotando uma política de implantação de um sistema integrado 

de educação a distância relacionada a um potencial relacionado ao desenvolvimento 

do conhecimento. Possui uma autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar, equiparado às Universidades Federais e está 

vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Ele tem como missão, “o de promover a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cursos_superiores_de_tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Física
http://pt.wikipedia.org/wiki/Química
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matemática
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educação_profissional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educação_profissional
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educação científica e tecnológica de excelência no Estado de Rondônia voltada à 

formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a sustentabilidade 

da sociedade” (IFRO, 2014, p. 28). 

Nos termos da Lei nº 11.741/2008, o IFRO, possui a prerrogativa de atuar na 

educação básica e superior, em diferentes níveis e modalidades do ensino, atuando 

em diversos eixos tecnológicos e áreas de conhecimentos, incorpora o ensino, a 

pesquisa e a extensão na área de ciência e tecnologia, e possui como valores, o de 

estabelecer um compromisso ético com a responsabilidade social, o respeito à 

diversidade, à transparência, a determinação em suas ações observados os 

preceitos básicos de cidadania e humanismo, respeito à ética, à solidariedade, à 

cultura e à inovação relacionada à sustentabilidade social e ambiental (IFRO,2014). 

Desenvolve programas de pesquisa e extensão voltados para a produção 

cultural, empreendedorismo, cooperativismo, inovação e transferência de 

tecnologias com ênfase no desenvolvimento da sociedade regional e na preservação 

do meio ambiente. 

No campo do Ensino, o IFRO atua na oferta de educação presencial e a 

Distância (EaD). No ensino básico, oferta cursos técnicos profissionalizantes, 

integrados ao ensino médio e cursos subsequentes a este; no Ensino Superior atua 

na oferta de cursos presenciais de graduação nas áreas tecnológicas, licenciaturas e 

bacharelado. Na modalidade EaD, destaca-se a oferta de cursos de Formação inicial 

e continuada, técnicos profissionalizantes e de Especialização Lato Sensu com a 

finalidade de capacitar, aperfeiçoar, especializar e atualizar profissionais em todos os 

níveis de escolaridade (IFRO, 2014). 

O Instituto investe em programas e parcerias para a oferta de mestrado e 

doutorado, busca de inovações tecnológicas e difusão de conhecimentos científicos 

bem como de formação inicial e continuada, especialmente através das escolas de 

governo na modalidade de Educação a Distância. Assim, o Instituto, promove 

pesquisas básicas e aplicadas, apresenta seus resultados em congressos e eventos, 

bem como os publica em periódicos e revistas, especialmente em meio eletrônico. 

Na extensão, com os princípios e finalidades da educação profissional e 

tecnológica e em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, o 

Instituto atua fortemente na oferta de cursos do catálogo Nacional de Cursos da 

Rede E-TEC, considera as potencialidades dos Arranjos Produtivos Locais, com 

especial atenção às localidades afastadas dos centros urbanos (IFRO,2014). 
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5.3 IFRO de Ji-Paraná: histórico e características  

 

 No campus de Ji Paraná, em 2007 ocorreu uma visita as instalações da 

“Escola Silvio Gonçalves de Farias” com a finalidade de implantar uma Escola 

Técnica Federal. Na visita, realizou-se uma avaliação da estrutura física da escola, a 

qual foi doada com toda a sua infraestrutura pelo governo do Estado de Rondônia, 

para a implantação da Escola Técnica Federal de Educação Tecnológica de Ji-

Paraná (RO). 

No ano de 2008 foi realizado o Concurso Público para provimento dos cargos 

para a Unidade de Ensino de Ji-Paraná, por meio de prova escrita. Em seguida, 

houve a realização do Exame de Seleção dos estudantes para os cursos “Técnicos 

de Móveis” na modalidade subsequente, “Florestas” e “Informática”, estes nas 

modalidades integrada e subsequente. 

Por sua vez, em 22 de agosto de 2008 foi nomeado para Direção-Geral Pro 

Tempore do Campus Ji-Paraná, o professor Jorge Luiz dos Santos Cavalcante, 

responsável inicial pela implantação da unidade. 

Assim, o Campus de Ji-Paraná iniciou suas atividades pedagógicas em 02 de 

março de 2009, com um Quadro de 41 servidores, ofertando cursos eleitos pela 

comunidade, nas modalidades integral e subsequente ao Ensino Médio. O Campus 

está localizado na área urbana do município, no bairro Jardim dos Migrantes. Ocupa 

uma área de 7.400 m² de área construída, conforme se pode observar na foto 1: 

Foto 1- Vista aérea do campus do IFRO de Ji-Paraná 

 

               Fonte: www.Ifro.br. 2019 
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Ainda, em 2009 iniciaram-se as de reforma e ampliação do Campus Ji-Paraná 

e o início do ano letivo. Por meio de comissão e audiência pública, foi definido o 

Curso de Graduação em Química a ser implantado a partir do ano de 2010. Por sua 

vez, em 2011, o campus iniciou alguns Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Educação de Jovens e Adultos e Informática na Educação. Os cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), como Biojóias e Beleza e Estética (Mulheres Mil) foram 

ofertados a partir de 2012. Já a Escola de Conselho e o curso de Design Mobiliário 

iniciou em 2013. Na foto 2 podemos ver a entrada frontal do IFRO Campus Ji-

Paraná: 

Foto 2 - Entrada frontal do IFRO do campus de Ji-Paraná 

 

       Fonte:www.Ifro.br.,2019 

 

Atualmente, o Campus oferece também cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC), três cursos de graduação: Engenharia Florestal, Licenciatura em 

Química e bacharelado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). Oferta 

também cursos de Pós-graduação, inclusive na modalidade a distância, bem como 

realiza pesquisas e atividades de extensão. 

A unidade conta hoje com cerca de 170 servidores e atende 

aproximadamente 1.500 estudantes oriundos não apenas de Ji-Paraná, mas de todo 

o estado de Rondônia, inclusive estudantes de reservas indígenas. 
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5.4 Percepção ambiental com os estudantes: intervenções na sala de aula 

 

 Nesta seção apresentamos o relato das atividades desenvolvidas junto aos 

estudantes do ensino médio técnico integrado nos três cursos em funcionamento no 

campus Ji-Paraná. Tais ações objetivaram fornecer feedback aos estudantes, assim 

como verificar seus conhecimentos sobre as questões ambientais tanto em nível 

regional, nacional e internacional. Também foi possível, determinar o nível de 

percepção que tinham sobre a Educação Ambiental e sua relevância dentro do 

currículo acadêmico. 

 

5.4.1 Primeira intervenção 

 

A pesquisa foi delineada em três etapas. A primeira contou com a realização 

de duas intervenções. Ocorridas nos meses de outubro e novembro de 2018. 

Na primeira intervenção o pesquisador encontrou estudantes do primeiro ano 

dos cursos de técnico em informática e Técnico em Química. A intervenção foi em 

formato de grupos de debate, três grupos no total, nos quais um líder coordenava as 

ações de intervenção. 

Cada turma era composta de aproximadamente 25 estudantes, cuja faixa 

etária oscilava de 14 a 17 anos, com diferentes origens sociais e realidades 

econômicas diversas. Algo a se destacar é o numero de meninas superior ao dos 

meninos, chegando em algumas turmas a serem 70 (setenta) por cento do efetivo. 

Nesse encontro houve a sensibilização e conscientização quanto as questões 

ambientais. Foi debatido a respeito da questão urgente de conservação do meio 

ambiente. Nas discussões, os estudantes apresentaram conhecimento superficial 

das temáticas ambientais, ficando evidente a necessidade de serem orientados e 

instruídos quanto às temáticas pertinentes à Educação Ambiental, a fim de 

desenvolverem uma consciência crítica e um comportamento ético na construção de 

valores sociais, habilidades, atitudes e competências necessárias à conservação do 

meio ambiente (BRASIL,1999). 

Do mesmo modo, o Professor destacou a relevância da disciplina de 

Educação Ambiental como promotora da transformação de comportamentos em 

relação á realidade do meio ambiente que nos cerca. Os conteúdos ambientais 

devem estar no currículo dos cursos e serem desenvolvidos de forma interdisciplinar, 
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conforme a Lei 9795/1999 (BRASIL,1999). 

A respeito da interdisciplinaridade na Lei pode-se considerar a afirmativa de 

Oliveira (2009, p.12): 

 
A lei nº 9.795/99, que regulamenta a educação ambiental, estabelece 
que a mesma deve ser trabalhada em caráter interdisciplinar em 
todos os níveis e modalidades de ensino de modo a formar sujeitos 
com conhecimentos, valores e habilidades com vistas ao manejo 
sustentável do meio ambiente. Entende-se, assim, ser importante 
verificar como tem sido trabalhada a temática ambiental nas escolas. 

 

Foi introduzido pelo pesquisador vocabulário em língua inglesa com palavras 

e expressões da temática ambiental. Aos estudantes foi inquirido se eles conheciam 

algumas daquelas palavras e expressões. A maioria respondeu negativamente. Logo 

depois o pesquisador perguntou se tinham ideia de que área do conhecimento se 

tratavam aquelas expressões e palavras, poucos se manifestaram positivamente: 

 
- Tem a ver com poluição professor! (E1, G1) 
- Aquela “greenhouseeffect” tem a ver com florestas? (E2,G2) 
tem alguma expressão dessas que se refere ao aquecimento global? 
(E3, G3) 
 
 

Depreende-se daí a necessidade de promover ações que enfoquem o 

conhecimento específico da área ambiental e da Educação Ambiental junto aos 

estudantes. Apesar da publicidade que se dá diariamente as problemáticas 

ambientais e vocabulário especifico que é repetido e replicado nas mídias 

tradicionais (rádio, televisão) assim como nas mídias sociais(redes sociais na 

internet), os estudantes não estão familiarizados com os termos em inglês no que 

tange ao meio ambiente. 

Os estudantes responderam às perguntas apresentando conhecimento 

superficial das questões ambientais e pouco sabiam sobre a disciplina de Educação 

Ambiental. Eles apontaram para questões pontuais e clichês. Interessante salientar 

que a maioria respondeu a pergunta “o que você entende por educação ambiental?" 

com assertivas como: 

 
- Educação Ambiental é reciclagem de lixo! – (E1, G1) 
- E2: É poluição do ar! (E2, G2) 
- E3: é desmatamento! (E3, G3). 
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Foram elencados alguns problemas ambientais existentes no município de Ji-

Paraná, apontados pelos estudantes, tais como: poluição dos rios, a falta de postos 

de coletas de lixo eletrônico, a ausência de estações de tratamento do lixo, o aterro 

sanitário que ainda não funciona na cidade, o que está em desacordo com a 

legislação vigente. 

O pesquisador fez mais inquirições para determinar o grau de conhecimento e 

entendimento dos estudantes a respeito do tema enfocado. Ulteriormente, 

apresentou-se aos estudantes uma explanação sobre o conceito de meio ambiente e 

a caracterização de Educação Ambiental. Realizou-se também perguntas para 

mesurar o grau de conhecimento dos estudantes acerca da Educação Ambiental, 

bem como de outras problemáticas ambientais além das apontadas por eles 

anteriormente, existentes no município de Ji-Paraná. 

 

5.4.2 Segunda intervenção 

 

A segunda intervenção aconteceu na segunda semana de outubro. Na 

ocasião foi apresentado um documentário sobre esportes e meio ambiente, de como 

se pode aliar a prática de esportes em consonância com o meio ambiente, 

respeitando-se a natureza. Tal tema foi escolhido por considerar que esportes e 

meio-ambiente estão relacionados no contexto das práticas interdisciplinares. 

O documentário “esportes e meio ambiente” foi produzido por uma ONG 

brasileira ,a “Tag Ambiental” em parceria com as ONG “Mestre dos Mares” e a “Transpire 

Esporte”, cuja sede esta localizado no rio de janeiro (www.youtube.com.br) em que se 

chama a atenção para a importância de práticas esportivas sustentáveis. Após 

assistirem ao documentário foi feita uma roda de conversa para ouvir as 

contribuições e considerações dos estudantes sobre as situações expostas no vídeo 

ao qual assistiram. 

Nesta etapa apresentamos pela primeira vez alguns exemplos de quadrinhos 

como recurso pedagógico nas práticas educativas ambientais. Também foi 

explanado a intenção do pesquisador de realizar oficinas nas quais os estudantes 

pudessem aprender como se dá todo o processo de produção de uma narrativa 

gráfica e consequentemente produzissem suas próprias histórias em quadrinhos 

com temáticas ambientais. 

http://www.youtube.com.br/
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O pesquisador fez questionamentos de como um esporte poderia contribuir 

para a degradação ambiental e obteve respostas como: 

 
- Através do descarte de materiais descartáveis! (E1, G1) 
- Dependendo da modalidade, como por exemplo ciclismo, corrida, 
cross-country, as garrafas plásticas são jogadas nas ruas e no solo 
dos locais de competição(E2, G2); 
- Nas competições de Rallies os carros jogam fumaça que contamina 
o ar e óleo que cai dos motores contamina o solo! (E3, G3). 
 
 

As respostas apresentadas pelos estudantes evidenciam certo grau de 

conhecimento a respeito dos malefícios que a prática esportiva sem consciência 

ambiental pode acarretar. 

A seguir o pesquisador perguntou como o esporte pode contribuir para a 

conservação do meio ambiente e promover uma conscientização sobre um modo de 

vida sustentável, que respeite a natureza. Os estudantes fizeram os seguintes 

apontamentos: 

- A prática do esporte promove uma boa saúde física e mental! (E1, 
G1); 
- Alguns esportes, como aqueles praticados ao ar livre ajudam a 
conservar espaços naturais de áreas verdes e fontes de agua! (E2, 
G2); 
- Os atletas famosos podem ajudar nas campanhas de 
conscientização sobre a conservação do meio ambiente! (E3, G3) 

 

Aqui pode-se constatar que os estudantes percebem como a pratica de 

esportes e a natureza estão conectadas em que o esporte pode contribuir para 

conscientizar a coletividade quanto a conservação do meio ambiente. É fundamental 

entender que a boa saúde não vem apenas pela prática de atividades físicas ou só 

de uma alimentação saudável, é um conjunto de fatores, inclusive o equilíbrio da 

natureza. 

 

5.4.3 Terceira intervenção 

 

A terceira intervenção foi realizada na primeira semana de novembro de 2018, 

nas turmas dos primeiros anos do Curso Técnico em Florestas e do curso técnico 

em Química, cujo objetivo era mostrar aos estudantes a relação da prática de 

esporte com o meio ambiente e, como o esporte pode ser uma estratégia utilizada 

nas boas práticas ambientais, por outro lado, demonstrou-se o esporte também 
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prejudicar, dependo da forma que é utilizado. 

O pesquisador levou para a sala de aula alguns equipamentos de proteção 

utilizados na prática de esportes de luta. Esses equipamentos são itens de uso 

obrigatório em modalidades como Caratê, KickBoxing, MuayThay, Taekwondo e 

Judô. Os itens levados para a sala de aula foram os seguintes: 

a) Protetores bucais de silicone; 

b) Protetores de canela e peito de pé; 

c) Protetores de cabeça( também chamados de capacetes); 

d) Protetores de mão (ou luvas ); 

e) Protetores externos de tórax; 

f) Protetor interno de tórax; 

g) Quimonos (uniformes) etc; 

 

Os estudantes puderam manusear os equipamentos e vivenciar a experiência 

de utilizá-los. Em seguida o pesquisador lançou um questionamento aos estudantes. 

Se tinham conhecimento do que acontecia com os equipamentos quando não 

apresentavam mais condições de uso, de como eram descartados. Os estudantes 

responderam que desconheciam o destino que era dado aos mesmos. O 

pesquisador continuou discorrendo sobre a importância da prática consciente do 

esporte , respeitando e contribuindo para a conservação e manutenção do meio 

ambiente. O pesquisador reforçou também que a situação de degradação da 

natureza tem a ver com a intervenção direta do ser humano ao fazer mau uso dos 

recursos naturais, conforme podemos observar em Tozzoni Reis (2004, p. 23): 

 
O processo educativo ambiental pode ser compreendido com base 
nas reflexões empreendidas sobre as relações entre o homem e a 
natureza e sobre a educação. Quanto mais abstrações (teoria) 
pudermos pensar sobre essas categorias simples (relação homem-
natureza e educação), mais próximos estaremos da compreensão 
plena do processo educativo ambiental. 

 

Diante desse contexto, essa intervenção fundamentou-se sobre dois pilares: 

reutilizar e reciclar. A partir de um grupo focal o pesquisador explicou como os 

materiais descartados nas modalidades esportivas podem ser reaproveitados ou 

reutilizados. Citou ainda que na maioria dos casos o descarte é feito no lixo comum, 

o que acarreta a poluição do meio ambiente. 
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Questionados de como deveria ser feito o descarte dos equipamentos, os 

estudantes responderam: 

 
- Devia doar para projetos sociais (E1, G1) 
- Levar para quem faz aproveitamento de descartáveis (E2, G2) 
- Transformar em outros utensílios úteis! (E3, G3). 
 
 

Mediante as respostas dos estudantes, pode-se afirmar que os mesmos tem 

consciência das questões relacionadas ao destino que deve ser dado ao material 

que não é mais utilizado. Também deve-se ressaltar a criatividade nas respostas 

sugeridas para minimizar o impacto ambiental provocado pelos matérias quando 

descartados e aproveitados de maneira adequada. 

 
5.5 Sensibilização ambiental na construção das narrativas gráficas 

 

5.5.1 Primeira Oficina 

 

A primeira oficina foi realizada com as turmas dos cursos de informática e 

florestas no dia 19 de novembro de 2018. Na ocasião relembramos alguns pontos 

importantes das intervenções anteriores a respeito da Educação Ambiental, como 

também das etapas de produção de uma história em quadrinhos. 

Foto 3–Realização da Primeira Oficina 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019  

 

Inicialmente, o pesquisador dividiu a turma em grupos de cinco(5) estudantes. 
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Cada grupo escolheu um líder, o qual se dirigia ao pesquisador em caso de dúvidas 

ou questionamentos. A seguir fizemos um “brainstorm” sobre diversas problemáticas 

ambientais que assolam o planeta. Após isso, cada grupo recebeu materiais tais 

como papel, lápis para colorir, canetas de cores, borrachas  para fazer as narrativas. 

A primeira etapa foi dedicada à elaboração do roteiro/argumento da narrativa. 

O argumento teria como ponto de partida uma temática escolhida pelo grupo. Eles 

tiveram autonomia para distribuir as etapas de produção da narrativa. Aqueles que 

não possuíam habilidades para o desenho, escreviam, outros ficavam responsáveis 

pela colorização das imagens. Antes de esgotar –se o tempo previsto para o termino 

dos trabalhos, o pesquisador convidou alguns estudantes para ficarem e formarmos 

um grupo focal. o restante foi dispensado. Os estudantes que permaneceram o 

fizeram voluntariamente. Eram um número de cinco (5).  

O pesquisador perguntou-lhes como se sentiam em relação ao trabalho 

realizado e de como encaravam as problemáticas ambientais.  

A foto 2 apresenta alguns dos assuntos explorados quando da realização da 

primeira oficina. Os estudantes se apropriaram de vocabulário específico da área 

dos quadrinhos assim como da área ambiental. Analisando as ações desenvolvidas, 

cremos que os estudantes atingiram o objetivo da atividade proposta. 

Foto 4 –Realização da Primeira Oficina 

 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2019 

 

Na Imagem 2, os componentes de um grupo apresentam o esboço de uma 
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proposta de narrativa gráfica, cuja temática é a reciclagem a partir da coleta seletiva 

do lixo urbano. Podemos inferir, a partir da temática escolhida pelos estudantes que 

há uma preocupação especificamente com a reciclagem do lixo produzido nas 

cidades e de como deve ser feito o descarte adequado. Os estudantes de maneira 

geral perceberam que as questões ambientais precisam de mais espaço nas 

discussões em sala de aula. Eles notaram que em sua cidade há demandas que 

apesar de óbvias, tais como: descarte adequado do lixo, coleta seletiva de fato, 

aterro sanitário etc, não recebem a devida atenção do poder público. 

 

5.5.2 Segunda Oficina 

 

A segunda oficina foi realizada uma semana após a primeira. Nesta etapa, 

continuamos com a mesma abordagem: as turmas formaram grupos com os 

mesmos componentes da semana anterior: 

 
Foto 5 – Participação dos Estudantes na Segunda Oficina 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2019 

Alguns grupos não haviam conseguido concluir seus trabalhos e deram 

continuidade. Antes, porém, o pesquisador apresentou aos estudantes alguns 

trabalhos (obras) em quadrinhos do artista e escritor internacionalmente consagrado 

Scott Mccloud e alguns exemplos de HQs do gênero japonês,  o mangá.  

O pesquisador também levou exemplares de revistas em quadrinhos, mangás 

e almanaques com narrativas gráficas, para que servissem como parâmetros para 

suas produções autorais, conforme a foto 6: 
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Foto 6 –Participação dos Estudantes na Segunda Oficina 

 
Fonte: Coleta de Dados, 2019 

 

Os estudantes apresentavam grande entusiasmo na realização das tarefas e 

realizavam pesquisas na internet utilizando os “smartphones” e outros dispositivos 

eletrônicos a respeito do tema por eles escolhido.  

Durante a segunda oficina, os estudantes utilizaram-se de dispositivos 

eletrônicos para elaborar e produzir as histórias em quadrinhos. Os estudantes do 

curso de informática no processo de elaboração do argumento de uma narrativa 

gráfica durante oficina realizada sob orientação do pesquisador. 

Nessa segunda oficina, podemos destacar a interatividade entre os 

estudantes, o trabalho em equipe levou-os a perceber os benefícios do trabalho 

colaborativo ocorrendo o processo de sensibilização no que tange às temáticas 

ambientais ocorreu de forma tranquila. Os estudante reagiram de forma positiva aos 

estímulos fornecidos. 

 

5.5.3 Terceira Oficina  

 

A terceira oficina foi ministrada no mês de agosto de 2019, com as turmas A e 

B de Informática . Fizemos uma parceria com a professora de Língua portuguesa, 

que foi muito solícita em aceitar contribuir com o trabalho de pesquisa. Com a devida 

permissão da professora, ela concordou em ter o seu nome divulgado, neste 

trabalho.A professora Georgia atua como professora de língua portuguesa há mais 

de duas décadas em diferentes níveis e sistemas de ensino. No momento, ministra 

aulas como professora substituta no Instituto FederaL de Educação, Ciência e 
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Tecnologia de Rondônia, Campus Ji-Paraná: 

Foto 7 – Realização da terceira Oficina 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019. 

 

A atuação da docente iniciando o processo de orientação em como produzir 

uma narrativa gráfica/HQ com os estudantes dos cursos técnicos integrados em 

Química, Informática e Florestas. A proposta foi abordar a educação ambiental de 

forma interdisciplinar, a disciplina de língua portuguesa entrou na realização das 

oficinas de HQ‟s, como sugerem os PCN‟s.  

Foto 8 - Roteiro da Realização da terceira Oficina 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019. 

Na foto 8 podemos acompanhar o passo-a-passo de um exemplo de escrita 
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de uma história em quadrinhos. O slide foi elaborado pela professora de português e 

explanado por ela. Houve um detalhamento de um roteiro apresentado como 

exemplo pela professora de português durante oficina de HQ‟s na turma do 2ºano B 

de informática.  

A oficina dividiu-se em dois momentos: o primeiro com a professora de 

Português trabalhando a parte teórica que introduziu às turmas os aspectos 

linguísticos que marcam as histórias em quadrinhos, ou seja suas marcas próprias 

de construção. 

Em um segundo momento com o pesquisador, no qual foi levado a efeito a 

parte prática da oficina. Nesse momento apresentamos vídeos e material para 

orientar a elaboração das narrativas. Foram abordados os elementos básicos de 

construção de um personagem: desenho da face, olhos, construção do corpo. Todos 

esses elementos seguindo o estilo  japonês de quadrinhos, o Mangá. 

A argumentação a partir da elaboração de um roteiro e na sequencia a 

criação de um storyboard (rascunho), já ilustrando a narrativa com imagens 

pertinentes a parte verbal. 

Foto 9 - Realização da terceira Oficina 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 

 

Na foto 9, registro da etapa final do primeiro momento da oficina de 

quadrinhos estilo Mangá. Nele,  a professora chama a atenção para a disposição e 

formato das paginas da narrativa em quadrinhos. Enfatizou a importância do senso 

estético e do cuidado com o texto que  será escrito. O texto é primeiramente escrito 

de forma livre e somente após isso é que se colocam os balões de diálogos. Após a 
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conclusão da primeira parte da oficina, passamos à pratica.  

O professor pesquisador apresentou um vídeo com material introdutório sobre 

a elaboração da arte propriamente dita: 

Foto 10 - Realização da terceira Oficina 

 

Fonte : Coleta de Dados, 2019 

 

Na foto 11 apresentação de vídeo sobre oficinas de mangá. O primeiro vídeo 

ensinou técnicas de como dobrar e numerar as páginas de forma simples e prática.  

Foto 11 - Sequência da Realização da terceira Oficina 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019. 

 

Na imagem, o professor apresenta os passos de construção de um 

personagem de mangá e, suas características peculiares. Apresentou os passos de 
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como desenhar um personagem de mangá. apresentam o desenrolar das atividades 

preliminares da parte prática da oficina de quadrinhos em que os estudantes tinham 

liberdade para interromper  a exibição do vídeo a qualquer momento. 

 

5.6 Análise do Produto: desenhos e mangás produzidos pelos estudantes do 
IFRO, campus Ji-Paraná 

 

Nesta sub seção, conforme afirmamos anteriormente, no transcorrer dessa 

pesquisa, analisaremos os mangás produzidos pelos estudantes do IFRO – Campus 

Ji-Paraná nos Cursos de Floresta, Informática e Química. Por isso, para essa 

análise, escolhi três mangás que julgo relevantes para delinear essa pesquisa 

Assim, a figura 30, corresponde a um desenho a respeito do meio ambiente 

em que os estudantes destacaram uma sereia com um olhar alegre e uma paisagem 

que demonstra o bem estar diante da água, das montanhas, enfim de um meio 

ambiente que pode ser compreendido de modo em que se estabelece a dinâmica da 

própria complexidade da vida: 

Figura 30 - Primeiro mangá 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 

 

Neste mangá observa-se a preocupação dos estudantes voltada para a 
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preservação e a conservação do meio ambiente. É importante demonstrar que na 

análise de Barthes (2011) nos recomenda que toda narrativa gráfica deve ser 

analisada, considerando o nosso conhecimento de mundo e, principalmente, 

relacionando-a com a vida.  

O segundo mangá retrata a poluição das praias: 

Figura 31 - Segundo Mangá 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 

Neste mangá há este diálogo:  

Primeiro balão: -Mal posso esperar para chegar à praia. Será divertido 

relembrar aquela água azul. 

Segundo balão: - Azul? 

Terceiro balão: - É só maneira de falar meu bem. Temos ótimas memórias de 

lá querida. 

A reflexão a respeito dos impactos ambientais relacionado com a  temática da 

água envolve uma proposta didático-pedagógica que evidencia as competências no 

processo da educação sócio ambiental de modo que venha a refletir o contexto 

escolar, conforme afirmam Cavalcante et al. (2015, p. 74): 

 
[...] as HQ como material de divulgação científica, que trazem situação- 
problema, permitem ainda que os educadores, por exemplo, usem-nas 
para serem confrontadas com o tema gerador de discussão, sendo pos-
sível enxergá-las além da diversão e reconhecendo-as como material 
capaz de formar consciências. 
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Neste caso, as histórias em quadrinhos produzidas pelos estudantes refletem 

ser a constituição da linguagem da conservação do meio ambiente, como a temática 

da poluição da água com a finalidade de formar espíritos críticos voltados aos 

problemas ambientais. 

Figura 32 - Segundo Mangá 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 

 

Trazendo esse diálogo para a vida, de acordo com o que Barthes (2011) nos 

sugere, notamos que no que tange à Temática Ambiental, o texto é construído, a 

partir de uma ironia e relações metafóricas, as quais asseguram ao texto que os 

sentidos são outros e, ainda há intenção previamente estabelecida pelos estudantes 

demonstrando que a água do mar já não é mais azul, o azul da água só ficou na 

memória.  

Por isso, considerando esse diálogo, embasado ainda no nosso 

conhecimento de mundo, asseguramos que o mangá da figura 33, tece uma crítica 

às pessoas que vão à praia: 
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Figura 33 - Segundo Mangá 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 

A mãe: Você não tem ideia, nós estávamos apenas recordando momentos... 

A filha: O que aconteceu com a praia? Onde está a água azul? O que as 

pessoas pensam que estão fazendo? Como podemos consertar essa bagunça? 

A mãe: Minha querida uma das soluções poderia ser utilizar Assim, a  coisa 

mais interessante é que na praia, os coletores de lixo devem ser identificados para 

diferentes materiais de descarte. 

Figura 34- Segundo Mangá 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 

Este diálogo representa que as pessoas não têm responsabilidade, 
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compromisso, com o meio ambiente, sujam, poluem, muitas vezes, urinam na água 

e, jogam uma quantidade enorme de lixo na praia, por isso, a água já não é mais 

azul. Nessa perspectiva, os estudantes do IFR apresentam o problema de forma 

muito prática 

Figura 35 - Segundo Mangá 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 

Neste contexto, ao propor a intervenção envolvida pelas práticas educativas 

envolvem conteúdos que devem ser contextualizados em propostas ambientais na 

sala de aula que devem estar relacionadas ao currículo escolar; 

Figura 36 - Segundo Mangá 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 
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A perspectiva do problema evidencia por meio deste segundo mangá, uma 

solução para o problema acima apontado, atestando esse fato na sequência de 

diálogos que se seguem. 

Estes mangás refletem a ideia de preservação ambiental que os estudantes 

possuem diante dos vários problemas ambientais. Diante deste contexto, é 

importante observar a dimensão educativa que os cursos devem ter em função do 

processo formativo em que se demonstra os conteúdos relacionados a uma prática 

educativa que contemple a interdisciplinaridade como um processo que ainda está 

em construção nos cursos de graduação.   

Diante da proposta formulada pelos estudantes a respeito da coleta seletiva, 

todos trabalharem juntos para preservar a praia, encerra-se o terceiro mangá, o qual 

não só apresenta uma crítica ao problema detectado, como também oferece uma 

solução para evitar a poluição na praia e, preservar a água azul, preservando, dessa 

forma, também o meio ambiente. 

O Terceiro Mangá revela no primeiro quadro, que o planeta pede “Socorro”:  

Figura 37 - Terceiro Mangá 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019 

Neste mangá revela e demonstra a ideia de que o planeta Terra está doente, 

por isso, é preciso tomar uma atitude urgente, socorrer nosso planeta, adotando 

atitudes as quais possam garantir aos nossos descendentes um ambiente saudável, 

preservando a natureza. 

Deste modo, devemos destacar que o estado de Rondônia convive com uma 

grande preocupação de preservar os recursos naturais, mas, infelizmente os dados 
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apontam no período entre 2002 a 2011, o desmatamento aumentou 400%, dentro de 

áreas protegidas em Rondônia  (PIONTEKOWSKI et al. 2014) 

Assim, desde 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, a Carta da Terra, a Convenção sobre a Biodiversidade, a 

Convenção sobre as Mudanças Climáticas e a Agenda 21, a questão da 

preservação é fundamental para manter a floresta amazônica em pé. 

Figura 38 - Terceiro Mangá 

 

Fonte; Coleta de dados, 2019 

 

Essa tese é ratificada no segundo e último quadro, que apresenta os 

seguintes dizeres: “Toda ação, tem uma reação”.  

Figura 39 - Terceiro Mangá 

 

Fonte: coleta de dados, 2019 

Assim, os estudantes, destacam que “toda ação tem uma reação”, o que 
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significa que se agravam o desmatamento, os furacões, inclusive até recentemente 

observado perto de Jaci-Paraná, no rio madeira.  

A este respeito Giesta (2012, p 161) afirma 

 
Em paralelo às iniciativas de educação formal via currículo escolar, 
iniciativas de educação informal vão ganhando corpo. Textos 
propagando mensagens de atenção ao meio ambiente, no que se 
refere à proteção, preservação, conservação e recuperação 
ambiental são cada vez mais presentes em reportagens, 
propagandas, letras de músicas, embalagens de produtos 
industrializados, histórias em quadrinhos e tantos outros“portadores 
de textos”. 

 

Outros problemas, como o derretimento das geleiras, inundações, enchentes, 

o que é pior: a reação da natureza pode ser tão catastrófica, culminando, inclusive, 

com a destruição de nosso planeta. que é urgente fazer algo pelo meio ambiente, 

como se pode observar no 4º mangá, contido na figura 41 demonstra no desenho: 

Figura 40 – Quarto Mangá  - Reciclagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de dado, 2019 

 

Estas questões revelam que neste mangá, os estudantes do IFRO produziram 

uma forma de demonstrar a preocupação com a reciclagem, evidenciando a 

sequência dos quadrinhos. Além disso, eles assinalam um problema muito sério que 

afeta o meio ambiente do mundo inteiro: o problema do lixo urbano, todavia, o que 

torna esse mangá mais interessante é a proposta apresentada como solução para o 
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problema apontado: a reciclagem do lixo. 

Deste modo, a história em quadrinhos se torna um recurso necessário, como 

um recurso fundamental para a aprendizagem em Educação Ambiental se for bem 

aplicada e criada nas relações do conhecimento que possam revelar uma proposta 

interdisciplinar de forma dinâmica com temas voltados ao meio ambiente. Disso 

resulta que os materiais trabalhados em sala de aula pelos estudantes revelam que 

as histórias de quadrinhos são materiais necessários e importantes visando um 

importante potencial de gerar aprendizagens significativas aos estudantes do ensino 

Médio do IFRO. 

O terceiro Mangá retrata a possível solução em relação ao lixo na perspectiva 

da reciclagem: 

Figura 41– Quarto Mangá   Reciclagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019 

 

Assim, este mangá revela de uma maneira criativa revela que os estudantes  

apontam o problema, assinalam uma solução inovadora e já testada, a qual garante 

resultados eficazes com a finalidade de reciclagem voltado a preservação do meio 

ambiente por meio da coleta selecionada sugerida pelos estudantes. Os estudantes 

percebem, ainda, o processo da economia, como o trabalho em cooperativas, criar 

associações, a venda de lixo para ganhar um lixo e melhoria na qualidade de vida. 

A este respeito Sato, Gauthier e Parigipe (2005, p. 109) afirmam:  



95 

Se internacionalmente a EA é orientada para contenção de consumo, 
mudança de estilos de desenvolvimento e reciclagem das velhas 
latinhas de alumínio, além do repetitivo marco histórico internacional, 
para além de Estocolmo, deve existir outra morada. Nossa sociedade 
brasileira parece querer consumir, mais do que propriamente conter. 
A atenção aos projetos em EA deve esclarecer, neste contexto, que 
mais do que uma EA para os ricos, devemos buscar uma EA 
adequada à realidade brasileira, que se atente à produção científica 
contemporânea, que legitime a linha de dignidade na perspectiva da 
diversidade cultural e biológica e que, sobremaneira, saiba 
posicionar-se criticamente diante dos modelos importados da 
sociedade industrial. 

 

Neste contexto, a ideia do consumismo nos leva aos estudantes terem uma 

crítica ao processo voltado a sociedade industrial, entendo ser este um caminho 

relacionado ao posicionamento crítico voltado ao capitalismo, mas que deveria 

existir por um processo da dignidade e da solidariedade. Tais elementos podem ser 

identificados por meio de uma educação ambiental que visa a desenvolver a 

reciclagem na sociedade e na Escola. 

Na sequência das imagens, os estudantes apresentam uma situação 

recorrente: em que o discurso se faz presente na prática: 

Figura 42– Quarto Mangá   Reciclagem 

 

Fonte: coleta de dados, 2019. 
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Figura 43 - Quarto Mangá - Reciclagem 

 

Fonte: coleta de dados, 2019 

Figura 44 - Quarto Mangá - Reciclagem 

 

Fonte: coleta de dados, 2019 
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O personagem protagonista do mangá apesar de conclamar palavras de 

ordem em relação à preservação do meio ambiente culmina por se comportar 

contrariamente ao seu discurso: joga a garrafa de água vazia no chão, fora do 

coletor apropriado para tal fim, o que podemos confirmar nas sequencias que se 

seguem: 

Figura 47 - Quarto Mangá -Reciclagem 

 

Fonte : coleta de dados, 2019 

Figura 48 - Quarto Mangá -Reciclagem 

 

Fonte: coleta de dados, 2019. 

 

Os autores concluem sua narrativa com uma indagação : hipocrisia ? o que 

abre possibilidades de leituras várias. Hipocrisia apenas do personagem? Da plateia 

ou um comportamento da sociedade como um todo?  

As ideias aqui apresentadas pelos estudantes demonstram que as questões 
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ambientais devem levar em conta os problemas socioambientais contundentes e que 

devem ser necessários para a formação de seres humanos conscientes da sua 

inserção em nosso ambiente. 

A este respeito podemos considerar a afirmação de Guimarães (2013, p. 12). 

 
 Com o passar do tempo, a humanidade vai afirmando uma 
consciência individual. Paralelamente, cada vez mais, vai deixando 
de se sentir integrada com o todo e assumindo a noção de parte da 
natureza. Nas sociedades atuais o ser humano afasta-se da 
natureza. A individualização chegou ao extremo do individualismo. O 
ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as 
relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente 
desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios 
ambientais. Essa concepção alienada se concretiza em diferentes 
espaços, acarretando problemas de grandes proporções, por isso a 
necessidade de se trabalhar, de modo crítico, essa temática em 
diferentes setores, como a educação. 

 

A consciência individual em prol da defesa do meio ambiente a qual se refere 

Guimarães deve ser a tônica de todos os estudantes na vivência para buscar o 

desenvolvimento do saber na sala de aula e na vida em sociedade. 

Assim, após a analisar os quatro mangás, anteriormente mencionados, 

escolhi somente esses, pois, foram os mais interessantes e relevantes para a 

construção dessa pesquisa, além de tratarem da Educação Ambiental de uma forma 

mais lúdica, singular e atraente. 

Isto posto, os argumentos apresentados na Introdução e no desenvolvimento 

desta pesquisa relacionam-se com o objeto primordial desse estudo: a produção de 

mangás relacionados à temática da Educação Ambiental e, como essa produção 

tornar-se-á numa ferramenta poderosa didática-pedagógica para o ensino e 

aprendizagem da Educação Ambiental no IFRO e, ainda em outras instituições 

educacionais que se interessarem por esse trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal ao produzir este trabalho é mostrar o lugar de destaque 

que merece a Educação Ambiental, pois, apuramos, no decorrer dessa pesquisa, 

que a educação ambiental, sequer é citada, principalmente, quando analisamos os 

currículos dos cursos técnicos nos quais trabalhamos: Técnico em Informática, 

Química e Florestas do IFRO – Campus Ji-Paraná – Rondônia. 

Assim, pretendemos chamar a atenção para a relevância da Educação 

Ambiental no contexto escolar, utilizando-nos para isso de uma manifestação 

iconográfica cultural de caráter mundial: as narrativas gráficas, popularmente, 

conhecidas como histórias em quadrinhos. Exploramos, principalmente, o gênero 

oriundo do Japão: o Mangá. 

Contudo, abordamos também outros gêneros de quadrinhos que retratam em 

suas tramas questões e temáticas ambientais. Defendemos que utilizar as narrativas 

gráficas como instrumento pedagógico seria uma forma eficiente de abordar as 

diversas temáticas existentes no amplo campo de conhecimento da Educação 

Ambiental por meio das histórias, os leitores são levados a repensar seus modos de 

vida na sociedade, pois a educação ambiental tem a ver com sensibilizar os 

indivíduos, para que percebam o mundo ao seu redor, sua atuação como agentes 

transformadores do meio em que vivem.  

.Nesse sentido, as problemáticas ambientais somente terão soluções 

satisfatórias se e somente se os indivíduos solidarizarem-se e enfrentarem juntos os 

desafios de viver em um mundo cada vez mais insensível no tocante à exploração 

dos recursos naturais e um sistema onde o capitalismo selvagem impera, ignorando 

quase, completamente, o princípio da sustentabilidade e priorizando o lucro a 

qualquer custo, independentemente das consequências prejudiciais à natureza e 

aos seres humanos. 

Por isso, os quadrinhos seriam os instrumentos que conduziriam às 

informações e de maneira lúdica tratariam de temas sérios, sem polemizar, mas com 

o objetivo de suprir com orientações adequadas e sensatas sobre os mais variados 

temas dentro do escopo da Educação Ambiental. Além disso, abordar de forma ética 

e respeitando os valores sociais, ou seja, uma prática voltada para o exercício da 

cidadania e autonomia dos educandos como protagonistas do processo educativo. 
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Assim, a prática educativa com os mangás com os educandos do IFRO 

evidenciou o processo da construção do saber ambiental voltado a sua 

aprendizagem. Os esforços engendrados durante a realização deste trabalho 

visaram principalmente despertar nossos estudantes para a Educação ambiental, 

além de contribuir para um processo de aprendizagem voltado à construção do 

conhecimento. Deve-se também chamar atenção para a falta de diálogo dentro do 

currículo do IFRO entre as disciplinas do núcleo comum, diversificado e técnico com 

a disciplina Educação Ambiental, pensamos ser necessária uma aproximação entre 

os núcleos, a fim de atenderem aquilo que a legislação vigente recomenda: o 

trabalho interdisciplinar. 

Finalmente, acreditamos que através deste trabalho, contribuímos para 

sensibilizar os estudantes no que tange ás temáticas ambientais, ajudando-os a 

perceberem com um olhar crítico-reflexivo o mundo que os cerca e a mudarem 

comportamentos quanto ás questões envolvendo o meio ambiente, assim como a 

busca por um mundo mais justo e sustentável.   
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa  

“O USO DAS NARRATIVAS GRÁFICAS NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM TURMAS DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

INTEGRADO DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA CAMPUS JI-

PARANÁ”, que tem o objetivo de promover boas práticas ambientais e conduzir a um 

novo comportamento em relação ás problemáticas ambientais embasados em 

condutas éticas.Para tanto, esclarecemos: 

1.Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um Termo de Consentimento.Garantia do cumprimento da Carta Circular 

nº. 003/2011CONEP/CNS Brasília-DF, 21 de março de 2011. 

 

 2- Sua participação consistirá em participar das intervenções e oficinas a serem 

realizadas no Campus do IFRO Ji-Paraná. 

3- Sua identidade será mantida em sigilo. O pesquisador tratará sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução 

n. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente 

para os fins acadêmicos e científicos. 

 4- Os resultados do estudo estarão à sua disposição quando finalizada a 

pesquisa. 

 5- Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a 

permissão do seu responsável legal. 

 6- Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com O 

pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

destruídos. 

 7- Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais: 

sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida a você. Você poderá firmar o consentimento por via escrita, ou por via 

oral, como preferir. 

      8- O Senhor (a) receberá uma via de igual teor deste Termo, no momento 

de sua assinatura. 

  

9-Por fim, destacamos que seu consentimento, nos termos acima apresentados 

poderá ser feito por escrito, assinando este documento, ou oralmente, sendo 

este gravado em áudio.  

 


