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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Esse material pedagógico pode ser um recurso de 
apoio para trabalhar com a Educação Ambiental em 
sala de aula. Foi pensado a partir das intervenções 
e oficinas realizadas com alunos do Ensino Médio 
Técnico Integrado do IFRO Campus – Ji-Paraná   . 
Sua construção é fruto de uma pesquisa intitulada: 
Narrativas Gráficas nas Práticas Educativas 
Ambientais com Estudantes do Ensino Médio 
Integrado do Instituto Federal de Educação , Ciência 
e Tecnologia de Rondônia – Campus Ji-Paraná 
do Programa de Pós-graduação em Educação 
Escolar – Mestrado e Doutorado profissional da 
Universidade Federal de Rondônia. 
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Este trabalho é resultado  das práticas educativas 
ambientais em turmas do Ensino Médio Técnico 
Integrado do IFRO campus Ji-Paraná, utilizando-
se de narrativas gráficas, popularmente 
conhecidas como HQs (Historias 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 deste, 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. 



Neste trabalho estão reunidas  quatro narrativas 
gráficas( histórias em quadrinhos) de autoria dos 

alunos participantes da pesquisa. Foram produzidas 
durante as oficinas realizadas nas aulas de língua 

inglesa , motivo pelo qual todas elas se apresentam 
em Inglês e Português, portanto são bilíngues. As 
Histórias apresentam temáticas diversas dentro da 

epistemologia da Educação Ambiental. 
 A primeira história apresenta uma situação de 

poluição de área de praia com o descarte de objetos 
na areia. Os personagens principais apresentam 

uma solução para a problemática. 
 A segunda, apresenta situação em que procurou-se 

destacar a atitude em relação á conservação 
ambiental de que o discurso ambientalista não é 

seguido da prática, resultando numa atitude 
hipócrita.  

A terceira narrativa apresenta uma situação sobre a 
relação que o desmatamento indiscriminado tem 

com o aquecimento global e a degradação dos rios. 
A  quarta e última narrativa traz á tona a questão 

da reciclagem do lixo e a correta forma de descarta-
lo e coletá-lo. Os temas das narrativas foram 

escolhidos pelos alunos.    
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A seguir apresentaremos alguns registros das  
etapas de produção das narrativas gráficas. 
Acima o pesquisador em ação.  

Fonte: coleta de dados 
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Acima, os alunos colocando em prática a 
instrução dada na oficina de quadrinhos. Etapa 
de execução do esboço da história. 

Fonte : coleta de dados 



   na  

PORTO VELHO 
 2019 

Fonte: coleta de dados 

Na imagem acima, alunos utilizando  
dispositivos eletrônicos, no caso um Ipad, 
(TI’s) para construir a narrativa gráfica. 
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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.  
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   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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