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RESUMO 

 

Os problemas que surgem ao buscar viabilizar a educação ambiental em um curso técnico 
em edificações noturno, localizado na cidade de Mesquita (Baixada Fluminense) são os 
fomentadores desta pesquisa. A inserção de uma nova ferramenta de ensino para a turma 
de projeto final a conduz com o objetivo de analisar qual a contribuição didática do uso de 
tirinhas como um contextualizador do mundo do trabalho, para promover o raciocínio crítico 
sobre a construção civil e a educação ambiental. Neste cenário, o uso de tirinhas teve como 
pressuposto auxiliar o aluno de curso técnico em edificações da Baixada Fluminense a 
enxergar as questões ambientais para além de uma visão simplista do senso comum e com 
isso, ele possa refletir de forma autônoma, crítica e emancipada a construção civil e sua 
influência no meio ambiente. Esta é uma pesquisa qualitativa de caráter participante, onde o 
aluno é tratado como sujeito do processo, sendo respeitada sua história, seu entorno e o 
que ele vivencia. Com isso foi criada uma oficina de tirinhas com os alunos do terceiro 
período da FAETEC, onde a pesquisa foi desenvolvida no total de três meses, e o material 
produzido foi analisado e deu origem a dois produtos educacionais, um encarte de tirinhas e 
uma sequência didática. Por fim, esta pesquisa é finalizada com a análise destes materiais 
de acordo com tabela desenvolvida sobre as questões pertinentes ao que se pretende 
enxergar no desenvolvimento crítico dos alunos. Deste modo, foi possível estabelecer uma 
relação dialógica, prática e participativa nessas oficinas, onde o pesquisador/professor foi 
um mediador que esteve ainda mais próximo desses alunos e dando sua contribuição 
trazendo temas e acrescentando dados técnicos. Mas a criação com histórias de vida, 
experiências pessoais e de familiares que deram as cores necessárias para a criação de um 
universo genuíno e rico de verdades, foi dos alunos. Por intermédio desta proposta foi 
possível despertar nos alunos a ideia de que tudo está interligado, o curso técnico, a 
construção civil, a crise educacional, a violência, a falta de emprego e a relação com o meio 
ambiente.  
 
Palavras-chave: educação ambiental crítica, quadrinhos, tirinhas, ensino técnico, 

edificações. 
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ABSTRACT 

 
The problems that arise when seeking to make environmental education feasible in a 
technical course on night-time, located in the city of Mesquita (Baixada Fluminense), are the 
promoters of this research. The insertion of a new teaching tool for the final project group is 
conducted with the objective of analyzing the didactic contribution of the use of comics as a 
contextualizer of the world of work to promote critical thinking about civil construction and 
environmental education. In this scenario, the use of comic strips had as a presumption to 
help the student of technical course in buildings of the Baixada Fluminense to see 
environmental issues beyond a simplistic view of common sense and with that, it can reflect 
in an autonomous, critical and emancipated way construction and its influence on the 
environment. This is a qualitative research of participant character, where the student is 
treated as subject of the process, being respected its history, its environment and what it 
experiences. With this, a comic strip workshop was created with the students from the third 
period of FAETEC, where the research was developed for a total of three months, and the 
material produced was analyzed and gave rise to two educational products, a comic strip and 
a sequel didactic Finally, this research is finished with the analysis of these materials 
according to the table developed on the questions pertinent to what one intends to see in the 
critical development of the students. In this way, it was possible to establish a dialogical, 
practical and participatory relationship in these workshops, where the researcher / teacher 
was a mediator who was even closer to these students and giving their contribution by 
bringing themes and adding technical data. But the creation with life stories, personal 
experiences, and family experiences that gave the necessary colors for the creation of a 
genuine and rich universe of truths, was the students. Through this proposal it was possible 
to awaken in students the idea that everything is interconnected, the technical course, civil 
construction, educational crisis, violence, lack of employment and the relationship with the 
environment. 
 
Keywords: critical environmental education, comics, technical school, buildings. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  APRESENTAÇÃO 

 

Ao longo da minha atuação como professora, formada em Arquitetura e Urbanismo e 

licenciada em Artes Visuais, lecionei a disciplina de artes em escolas da prefeitura da cidade 

do Rio de Janeiro por três anos e também na rede estadual. Porém, deixei de lecionar essa 

disciplina e passei a ministrar aulas de projetos arquitetônicos, além de outras disciplinas 

relacionadas à construção civil, quando ingressei na Fundação de Apoio à Escola Técnica 

do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC-RJ) em 2007, trazendo comigo uma mesma 

preocupação de quando lecionava artes: contextualizar e trazer os assuntos para a 

realidade dos alunos. 

Atualmente, leciono em um Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da FAETEC-RJ 

localizado no município de Mesquita, que pertence à Região Metropolitana do Estado do Rio 

de Janeiro, sendo um pequeno município da Baixada Fluminense e o último a se emancipar 

de Nova Iguaçu (em 1999). Inserido em uma região urbana entre a uma conurbação de 

municípios ligados pela linha férrea de passageiros (Japeri) e a comunidade da Chatuba, a 

escola recebe alunos que moram nas comunidades próximas e até de outros municípios 

devido ao fácil acesso de trem. 

A instituição escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi este CVT, por ser 

o local onde leciono e onde visualizei os problemas que descreverei ao longo desta 

dissertação. Idealizado para a profissionalização das classes mais baixas em comunidades 

carentes ou distantes dos grandes centros, o CVT de Mesquita possui a vocação de cursos 

rápidos ligados à construção civil, funcionando nos três turnos, e a noite oferece uma turma 

de curso técnico em edificações1 na modalidade subsequente (para estudantes que já 

finalizaram o ensino médio) e concomitância externa (para estudantes que estão finalizando 

o ensino médio). 

Em relação ao curso técnico em edificações do CVT Mesquita, o público é composto 

por jovens de classe baixa que buscam uma profissão e também por profissionais que já 

exercem atividades no mercado da construção civil, buscando melhorar suas condições de 

trabalho. Os mais jovens, em geral, são alunos de concomitância externa que cursam o 

ensino médio no turno da manhã e o técnico à noite, enquanto os mais velhos são alunos da 

modalidade subsequente. Mesmo com diferentes perfis, não é diferente a visão reducionista 

que eles têm da educação ambiental, relacionada recorrentemente à reciclagem, ao 

                                                
1
 Em relação aos eixos tecnológicos, o curso Técnico em Edificações se encontra no de 

infraestrutura. 
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aproveitamento de água da chuva e ao uso de painéis de luz solar (sem reflexão sobre os 

porquês), assim como também não possuem uma clara compreensão sobre a relação da 

construção civil com a educação ambiental, tampouco uma visão social crítica sobre o 

assunto2. 

Nesses oito (8) anos lecionando disciplinas de projetos, desenho técnico de 

instalações, topografia e materiais de construção em turmas do curso técnico em 

edificações, pude constatar que o Currículo Mínimo do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2011) é vago no que diz respeito às questões ambientais e à 

responsabilidade da construção civil. Na formação do profissional técnico em edificações (ou 

mesmo nos cursos livres de pedreiro), não se pode limitar em apenas citar “soluções 

sustentáveis”, como painel solar e captação de água da chuva para as edificações, é preciso 

enxergar esse sujeito como parte de uma engrenagem de relações de trabalho e que 

também será responsável por pequenas construções na região onde reside, sobretudo 

nesse CVT localizado na Baixada Fluminense, onde considerável parte das construções são 

realizadas por esses profissionais, sem a presença de arquitetos ou engenheiros. Esse 

profissional deve ser capaz de não somente usar inovações construtivas de menos impacto 

ambiental, mas também criar suas próprias soluções, refletindo sobre as reais 

consequências das suas ações, da empresa em que trabalha e das políticas do governo. É 

esperado que esse profissional consiga analisar questões mais complexas e que não espere 

inovações tecnológicas salvacionistas e nem aceite a culpabilização do trabalhador sem 

levar em consideração o mundo da produção e do consumo do modo capitalista. 

A necessidade de uma abordagem mais crítica e dialética nos entendimentos sobre 

construção civil e seus impactos ambientais junto com as dificuldades enfrentadas em sala 

de aula para fazer com que o aluno abandone conceitos ultrapassados, ingênuos e 

equivocados sobre as questões ambientais, fundamentam a motivação deste trabalho. 

Desta forma, a partir das aulas de produção de materiais didáticos no curso de Mestrado 

Profissional do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PROPEC) do Instituto 

Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), aliadas a minha formação em Licenciatura em Artes 

Visuais, pude criar personagens que exemplificassem o mundo do trabalho da construção 

civil, tanto na elaboração dos projetos e licenças (escritório) quanto na execução (canteiro 

de obras), configurando-se como parte do produto educacional associado a esta 

dissertação. Assim surgiu a ideia da pesquisa e do produto educacional, propondo a 

utilização da História em Quadrinhos (HQ) como contextualização do mundo do trabalho da 

construção civil em que diversas situações podem ser criadas, possibilitando uma melhor 

visualização da realidade pelo aluno que não possui experiência profissional, assim como, 

                                                
2
 Informação coletada em pesquisa exploratória realizada em 2016. 



17 
 

por aquele que já possui alguma experiência e possa se identificar com as situações 

apresentadas. A dissertação, portanto, envolve a pesquisa sobre a implementação das HQ 

como recurso didático para desenvolvimento do raciocínio crítico do aluno quanto à 

Educação Ambiental (EA) na construção civil. 

 

 

1.2    PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O curso técnico em edificações do CVT Mesquita disponibiliza uma turma por 

semestre no horário noturno. Inicialmente recebia apenas alunos que já haviam terminado o 

ensino médio, por meio de uma prova que lhes garantia o acesso (sistema que continua 

acontecendo). A maior parte dos discentes eram trabalhadores da construção civil, que 

vislumbravam a possibilidade de melhoria profissional. Devido ao grande número de 

desistências, a FAETEC abriu o curso para também alunos interessados em fazer a 

concomitância externa, e, desta forma, o perfil do público do curso foi se diversificando, 

deixando de ser majoritariamente de estudantes que já estavam inseridos no mercado de 

trabalho da construção civil e passando a ser composto também por adolescentes que ainda 

cursam o ensino médio regular, e, com isso, em sua grande maioria sem qualquer 

experiência profissional. Não é exigência ao estudante do ensino técnico já estar inserido no 

mercado de trabalho, mas a mudança de perfil leva à necessidade de reflexão quanto à 

abordagem e metodologia de ensino. Ao mesmo tempo, destaca-se o fato de que tanto os 

alunos atuantes na construção civil quanto os novos alunos ainda sem experiência 

profissional apresentam a mesma visão simplista sobre as questões ambientais gerais e, por 

consequência, também na construção civil. 

Esses aspectos levam à necessidade de programar novas abordagens e repensar 

metodologias de ensino, o que foi propiciado a partir das disciplinas cursadas no PROPEC e 

da minha experiência como professora de artes visuais anterior a do curso técnico em 

edificações. Isso contribuiu significativamente na concepção desta pesquisa, cujo problema 

pode ser assim enunciado: qual a contribuição didática do uso de tirinhas como 

contextualização do mundo do trabalho para promover o raciocínio crítico sobre a relação da 

construção civil com a educação ambiental em um curso técnico em edificações na Baixada 

Fluminense? 

Como pressuposto, consideramos que ao usar uma estratégia didática que facilite a 

aprendizagem sob um aspecto lúdico e estético como a criação de tirinhas (que são uma 

modalidade das HQ), o aluno pode ser motivado, despertando seu interesse ao interagir 

com as histórias e os conceitos desenvolvidos nas aulas, o que, por sua vez, pode levar a 

uma melhor compreensão sobre a EA na construção civil e, com isso, os trabalhos 
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desenvolvidos ao longo do curso possam refletir uma evolução crítica do aluno, além de 

possibilitar a sua sensibilização como um cidadão mais consciente do seu papel no mundo 

do trabalho da construção civil. 

Ainda pensando nos pressupostos, espera-se que o aspecto lúdico das tirinhas 

contribua para um melhor entendimento, mas sem esquecer que o principal aspecto, neste 

caso, é sua característica contextualizadora, podendo trazer para sala de aula um mundo 

que muitos ainda não vivenciaram, mas que participam de alguma forma. 

Outro fator importante é que antes da realização desta pesquisa, a EA aparecia nas 

aulas apenas nas questões técnicas atribuídas à gestão ambiental e ao conforto ambiental, 

e com a proposta desta pesquisa, espera-se que a EA atue como uma teia, unindo e 

fazendo parte de todos os assuntos abordados do curso. Espera-se também que o aluno 

compreenda um pouco desse mundo e que desenvolva seu senso crítico para analisar tudo 

que o for apresentado, questionando e não aceitando tecnologias, soluções e processos 

construtivos inovadores como verdades absolutas, mesmo que isso o leve à conclusão de 

que tais inovações são mesmo um grande benefício social e ambiental e não apenas 

econômico. Assim, esperamos que ao trabalhar com a abordagem crítica se contribua para 

que o aluno se reconheça como parte de um sistema complexo, e, com isso, interaja de 

forma mais realista com as questões ambientais. 

 

 

1.1.1  Objetivos 

 

Não obstante ao que foi exposto, como objetivo geral, buscamos verificar a 

contribuição didática do uso de tirinhas como contextualização do mundo do trabalho para 

promover o raciocínio crítico sobre a relação da construção civil com a educação ambiental 

em um curso técnico em edificações na Baixada Fluminense, que se desdobra nos 

seguintes objetivos específicos: 

a) incentivar a criatividade e a reflexão, mediando a criação de enredos para as tirinhas 

pertinentes com uma visão que relaciona educação ambiental crítica e construção civil; 

b) criar um ambiente propício ao debate e ao exercício da dialética; 

c) identificar reflexões das questões ambientais nos trabalhos desenvolvidos ao longo do 

curso. 
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2   QUADRO TEÓRICO 

 

 

Se faz necessário a escolha de escritos e pensadores que contribuam para a 

construção de um quadro teórico como arcabouço para a pesquisa, que tem por base a 

abordagem crítica das questões ambientais e o mundo dos quadrinhos, em especial as 

tirinhas, como ferramenta de ensino. Desta forma, espera-se que o texto a seguir consiga 

convergir ideias, sem a pretensão de ser um caminho único, mas que transite pelas 

necessidades dos alunos, a realidade que vivem e o sistema em que vivemos, podendo 

contribuir para elucidação do caminho trilhado na busca pela resposta da pergunta de 

pesquisa. 

 

 

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UMA PRÁTICA PROFISSIONAL  

          CONSCIENTE 

 

Vivemos em uma realidade em que as questões ambientais vêm sendo discutidas há 

muito tempo, mas ao observarmos a forma que a população reflete sobre essas questões, 

parece que ainda não nos encontramos nos discursos oferecidos, como se na realidade 

tudo o que foi dito e observado sobre a contínua degradação ambiental não afetasse a vida 

do homem no mundo. 

Um exemplo dessa alienação é o consumismo mundial que só cresce, obviamente, 

por vários motivos. Problematizando um pouco, podemos entender que os padrões mundiais 

de consumo mudaram para quase um único padrão, no qual oriente e ocidente desejam as 

mesmas coisas, a mesma casa, os mesmos móveis, o mesmo celular. A globalização trouxe 

essa anomalia e ainda vivemos volatilmente, em que o consumo por bens mudam 

constantemente de forma global. Bens materiais são exibidos em perfis das redes sociais 

mostrando a principal característica da atual geração: o poder de consumo. 

Com a mundialização da produção observa-se, por um lado, o aumento em 
alguns países da parcela dos incluídos no consumo de massa (Extremo 
Oriente e Sudeste Asiático), com hábitos importados do Ocidente e, por 
outro, o crescimento do número de excluídos do mercado de trabalho em 
escala nunca antes vista. Ambos processos causam severos impactos ao 
meio ambiente: a incorporação ao mercado consumidor mundial de um 
grande número de pessoas, além de contribuir para a redução da 
diversidade cultural (homogeneização/ padronização de hábitos) e, 
consequentemente, da diversidade biológica, reforça os efeitos do 
consumismo. (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p.2) 
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Fato que mesmo depois de tantas décadas (como se pode observar na linha do 

tempo a seguir) as questões do consumo excessivo não são as vedetes das mesas. Mesmo 

quando entram nas pautas não viram meta principal, perdendo sempre para eficiência, 

inovações tecnológicas para um desenvolvimento sustentável como se os problemas 

ambientais mais tivessem a ver com nossa falta de entendimento sobre o funcionamento da 

natureza. No entanto, talvez o mais grave seja o fato de mesmo sem ser a principal ação a 

ser combatida para melhorar as condições ambientais atuais, chega-se ao ponto de muitos 

governantes fazerem o contrário, incentivá-la. Como exemplo, em 1870, foi publicado o 

manifesto sobre a sobrevivência, em que já se atentava para os problemas dos limites de 

recursos para uma produção sem limites. 

Nós não devemos nos vangloriar demais das nossas vitórias humanas 
sobre a natureza. Para cada uma destas vitórias, a natureza se vinga de 
nós. É verdade que cada vitória nos dá, em primeira instância, os resultados 
esperados, mas em segunda e terceira instâncias ela tem efeitos diferentes, 
inesperados, que muito frequentemente anulam o primeiro. (ENGELS apud 
LÖWI, 2005, p. 22) 

Mas não se pode negar que muito já foi feito, grandes mudanças já aconteceram 

para promoção de um desenvolvimento sustentável, leis foram criadas para exigir 

responsabilidades de empresas, subsídios para municípios que melhorem sua gestão 

ambiental, educação ambiental nas escolas e veículos de comunicação. Porém, como 

veremos melhor a seguir, o tripé social, ambiental e econômico da sustentabilidade muitas 

vezes tende para um lado só, principalmente quando atrelado ao desenvolvimento. Sendo 

assim, empresas agem segundo seus interesses econômicos, municípios ficam atentos 

apenas aos subsídios e uma educação ambienta, que mais aliena do que faz o cidadão 

refletir realmente sobre os problemas socioambientais são anomalias resultantes desse 

processo. 

Somada a essa problemática da implantação do desenvolvimento sustentável e às 

questões socioambientais, ainda temos o agravante de na nossa realidade brasileira 

esbarramos em falcatruas de empresas sem o menor constrangimento e a menor 

importância para questões ambientais. Não é incomum tomarmos conhecimento de políticos 

que usam para benefício próprio dinheiro público destinado à infraestrutura e saneamento, 

fazendo piorar a situação dos rios, mares e solos. Não obstante, também não é incomum a 

existência de escolas que têm projetos político-pedagógicos que afirmam ser pautados em 

Paulo Freire quando, de fato, desenvolvem uma educação ambiental alienadora, 

responsabilizando o cidadão com medidas individuais, sem a devida reflexão política, sem 

problematizar o consumismo e o poder exagerado das empresas. 

Em relação à educação ambiental desenvolvida nas escolas, recorremos a Loureiro 

(2005, p. 1477): 
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No que se refere às apropriações indevidas de categorias conceituais de 
pensamentos contrários no modo de entender o mundo e as finalidades da 
educação, encontramos, não raramente, educadores ambientais que 
realizam suas ações no campo de uma pedagogia conservadora, do 
pragmatismo ambientalista norte-americano e sob abordagens ecológicas 
sistêmicas funcionalistas e organicistas, utilizando-se discursivamente de 
autores críticos como Moacir Gadotti e Paulo Freire, sem dialetizar e 
discernir o que há de contribuição possível e recíproca e o que é 
absolutamente incongruente. 

Continuando o desenho do cenário atual, podemos finalizar como o modismo do 

comércio verde, que como todo modismo é raso, volátil, e nesse caso vende atitudes sem 

aprofundamento sobre os reais benefícios para casos diversos de região e renda. Apenas 

lucrando com o que se diz ser o mais eficiente, trazendo o bem estar, menos gastos, 

equipamento novo e o ambiente agradece. Porém, na realidade, muitas vezes a grande 

população não tem condições financeiras de arcar com essa conta. 

Há muitas abordagens, muito que se refletir sobre as questões ambientais que, 

mesmo nesta pesquisa, que começou com uma linha e foi se flexibilizando ao longo das 

demais, com mais leitura e por consequência mais informação e sempre com a prioridade 

de trazer para a realidade do aluno. O fascínio pelo encontro da resposta, do caminho único, 

pode se tornar uma armadilha e quase levam ao naufrágio desta pesquisa. Com o costume 

de usar as soluções de gestão ambiental nas aulas e vislumbrando na abordagem crítica a 

dificuldade de ver um fim, um método de chegar ao objetivo de salvar o planeta, pois com a 

abordagem crítica essas respostas não são dadas, reflexões são feitas e muitas vezes um 

incômodo é o que fica no final da discussão em sala de aula. Mas a seguir, buscou-se 

entender esse questionamento eterno e crítico para uma aplicação em sala de aula com 

realidades advindas de um grupo sem privilégios que busca seu sustento nas áreas da 

construção civil. 

Para iniciarmos a construção desta abordagem crítica socioambiental do 

desenvolvimento sustentável, fazemos uma volta à história a fim de destacar pontos 

importantes para a educação ambiental, que teve por base duas publicações: “Educação 

ambiental. Vinte anos de políticas públicas” da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo 

(2003) e “Os diferentes matizes da educação ambiental no Brasil” do Ministério do Meio 

Ambiente (2009). 

1962 O livro “Primavera Silenciosa” (“Silent Spring”), de Raquel Carson 

1968 Surge o conselho para educação ambiental, no Reino Unido 

1970 
Entidade relacionada a revista Britânica “The Ecologist” elabora o “Manifesto para a 
sobrevivência” “ aumento indefinido de demanda não pode ser sustentado por recurso 
finitos” 

1972 

Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em Estocolmo, Suécia, a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Nessa conferência foi criado o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA); Inicio dos embates sobre desenvolvimento 
sustentável 
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1972  “Clube de Roma” publicou um relatório chamado “Os Limites do Crescimento” 

1975 

United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) promove em 
Belgrado um Encontro internacional em Educação Ambiental. Formulando o programa 
internacional de educação ambiental com os seguintes princípios: deve ser continuada, 
multidisciplinar integrada às diferenças regionais e voltada para interesses nacionais. Foi ali 
também constituída a carta de Belgrado, sendo considerado um dos documentos mais 
lúcidos sobre o assunto daquela década. 

1976 Criação de curso pós-graduação em ecologia nas Universidades brasileiras 

1977 

UNESCO organizou um dos eventos mais importantes para a Educação Ambiental em nível 
mundial: a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental, em Tbilisi, ex-União 
Soviética. Refletindo no Brasil com conselho federal de educação tornando obrigatória a 
disciplina de ciências ambientas nos curso de engenharia 

1978 Cursos de engenharia sanitária já inseriam as matérias de saneamento básico e ambiental 

1979 

Realização do seminário de educação ambiental para a América Latina pela UNESCO, com 
o departamento de ensino médio do Ministério da Educação (MEC) e a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) publicando o documento: “Ecologia – Uma 
proposta para ensino de 1º e 2º graus” 

1987 

UNESCO realiza em Moscou congresso nacional sobre formação e educação ambientais 
discutindo conquistas e dificuldades desde Tbilisi e estratégia internacional para EA pra 
década de 90; também apresentou a definição de desenvolvimento sustentável que é amais 
utilizada tá hoje: “Desenvolvimento sustentável é o tipo de desenvolvimento que atende às 
necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
atenderem suas próprias necessidades” 

1987 
Conselho Federal de Educação aprova com unanimidade parecer 226/87 que considerava 
necessária EA dentre os conteúdos a serem explorados pelo 1º e 2º graus, bem como a 
criação de Centros de Educação Ambiental. 

1988 
Constituição da República Federativa do Brasil dedicou o capitulo VI ao Meio Ambiente e 
no art. 225, Inciso VI, determina ao “Poder Público promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino” 

1991 
Portaria do MEC, determinou que a educação escolar deveria contemplar a Educação 
Ambiental permeando todo  o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

1991 
Portaria 2421/91 do MEC, institui em caráter permanente um grupo de trabalho de EA com 
objetivo de trabalhar junto as secretarias estaduais de educação e elaborar  uma proposta 
de atuação do MEC para Rio 92 

1992 Conferencia da ONU sobre Meio Ambiente desenvolvimento, Rio 92 

1992 
MEC promoveu workshop para socializar experiências nacionais e internacionais da EA, 
discutir metodologias e currículos. Do encontro resultou a carta Brasileira para Educação 
ambiental 

1992 
Carta da Terra: declaração de princípios da Rio 92, sem força de lei e sem detalhamento de 
medidas concretas a serem adotadas. Agenda 21: Documento Operacional da ECO92 

1993 
Segundo recomendações aprovadas na Rio 92, MEC institui em Carter permanente grupo 
de trabalho para EA para acompanhar, apoiar, avaliar e orientar ações metas e estratégias 
para implementação da EA em todos os níveis e modalidades de ensino 

1995 
Criação da Câmara Técnica Temporária de Educação Ambiental no Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (CONAMA) 

1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação promulgada 

1997 
Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e consciência 
pública para sustentabilidade – Thessaloniki. Onde houve reconhecimento que passados 
cinco anos da Rio 92, o desenvolvimento da EA foi insuficiente 

1997 O Brasil apresentou documento ”Declaração de Brasileia para Educação Ambiental” 
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1997 
Elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com o tema “convício social, 
ética, e meio ambiente” onde a EA é inserida como tema transversal 

1998 
MEC promove 8 cursos de multiplicadores, 5 teleconferências, 2 seminários e 10 vídeos 
para TV escola 

1998 Coordenação de Educação Ambiental e inserida na secretaria de ensino fundamental 

1999 
Promulgada a lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental 

2000 
III Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental: povos e caminhos para o 
desenvolvimento sustentável, pela UNESCO 

2002 
Resolução 254 da 57ª Assembleia geral das Nações Unidas, declarando 2005 como o inicio 
da década da educação para o desenvolvimento sustentável, com a UNESCO como 
responsável pela implementação 

2003 
IV Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental: Um mundo melhor é possível, 
realizado em Cuba 

2004 Encontro Nacional dobre Educação Ambiental em Goiânia 

2006 V Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental” realizado em Joinvile, Brasil 

2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

2012 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, na cidade 
do Rio de Janeiro. Marcou os vinte anos de realização Rio-92 e contribuiu para definir a 
agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas 

 

Buscando sintetizar em um traço histórico os acontecimentos mais importantes sobre 

a EA no país, observamos então que ela se evidencia a partir da década de 1980, quando, 

em 1981, é criada a política nacional de meio ambiente e, em 1988, está presente nos 

artigos 205 e 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, em particular na alínea 

VI desse último: “promover a educação ambiental em todos os meios de ensino e 

conscientização pública para preservação do meio ambiente”. A partir da promulgação da 

Constituição em vigor e a realização, na cidade do Rio de Janeiro, do evento internacional 

Rio 92, foi impulsionada a institucionalização da EA na década de 1990, sendo criados 

diversos grupos, divisões, coordenações, entre outros, para a sua viabilização. 

Ainda nessa década, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação promulgada em 1996 

e a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1997 designaram que a EA deve 

acontecer de forma transversal no ensino formal e que todas as disciplinas se relacionem a 

ela. Em 1999 foi promulgada a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, no mesmo ano em que o MEC propõe o Programa PCN 

em Ação. Porém, até hoje, não existe consenso na aplicação dessa suposta 

transversalidade. 

Em 2000, as Referências Curriculares da Educação Profissional do MEC trazem um 

ponto chave, um novo eixo para a educação ambiental, o da competência, ao invés da 

ênfase nos conteúdos. 
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Competências que devem gerar não só a oportunidade de um trabalho 
(empregabilidade), mas que possam articular e mobilizar instrumentos, 
indivíduos e a coletividade quanto às questões ambientais visando a 
compreensão e resolução de problemas que afetam a sua qualidade de 
vida. (NOVICKI; PASSOS, 2009, p.02).  

Ao analisarmos os últimos 50 anos de acontecimentos e políticas sobre EA constata-

se que mesmo depois de tantas décadas de política ambiental as questões ambientais não 

melhoraram, pelo contrário, vemos uma sociedade cada dia mais distante da realidade 

ambiental. Estamos sem definições efetivas para um nível mundial e, no Brasil, temos um 

governo que deixa claro que as questões ambientais não são prioridades. O que nos faz 

refletir sobre a questão da educação como “um direito e uma estratégia de investimento do 

Estado” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p.52), o que nos leva a pensar que o problema da 

EA seja uma estratégia de governo e até em um nível mundial se pensarmos nas atitudes 

tomadas pelos governos dos países considerados desenvolvidos. 

Partindo do ponto que a EA trabalhada nesta pesquisa deva ser a mais libertadora 

possível, ainda mais em uma escola inserida em uma região pobre com diversos problemas 

sociais, aderíamos a ideia de que ela precisa promover uma abordagem crítica que 

possibilite trabalhar para além do conceito reducionista. Para definir o que trata uma 

Educação Ambiental Crítica (EAC), precisamos compreender que no cenário atual, segundo 

Loureiro e Layrargues (2013), a EA compreende três macrotendências: conservacionista, 

pragmática e crítica. 

De acordo com esses autores, a conservacionista e a pragmática estão apenas em 

momentos temporais diferentes: a abordagem pragmática é a abordagem conservadora se 

adaptando ao longo do tempo às novas tecnologias, políticas e governos. Essa abordagem 

está relacionada a uma prática sem reflexão das questões sociais, agindo muitas vezes 

como fonte de alienação e manipulação da população. Vendem a ideia de uma possível 

solução tecnológica salvacionista para a natureza, como se os problemas ambientais 

existissem apenas por ainda não haver a “tecnologia correta” para solução deles. 

A macrotendência crítica possui uma abordagem de forte questionamento social, em 

que os problemas ambientais são vistos como consequência de um sistema que incentiva o 

consumo. Para a EAC, a solução das questões ambientais está ligada a uma mudança de 

sistema, já que não é possível que os recursos naturais suportem o modo de produção 

capitalista. 

Para a macrotendência crítica, não basta lutar por uma nova cultura na 
relação entre o ser humano e a natureza; é preciso lutar ao mesmo tempo 
por uma nova sociedade. Não se trata de promover apenas reformas 
setoriais, mas uma renovação multidimensional capaz de transformar o 
conhecimento, as instituições, as relações sociais e políticas, e os valores 
culturais e éticos. Trata-se de incluir no debate ambiental a compreensão 
político-ideológico mecanismos da reprodução social e o entendimento de 
que a relação Ecologia política, justiça e educação ambiental crítica: 
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perspectivas de aliança contra-hegemônica entre o ser humano e a 
natureza é mediada por relações socioculturais e classes historicamente 
construídas. (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p.66). 

Entendendo a necessidade de uma abordagem crítica e partindo para uma 

congruência com o cenário atual, encontramos na linha do tempo informações que mostram 

que as principais conferências e debates acerca das questões ambientais nos últimos anos 

trazem uma tendência à promoção do desenvolvimento sustentável como meta de solução 

das questões ambientais. Para tal, a gestão ambiental e a educação ambiental são eleitas 

como instrumentos para atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável. 

A degradação ambiental e a queda na qualidade de vida foram os fatores 
que mobilizaram a comunidade internacional contra a crise do ambiente 
humano. De forma crescente, a relação meio ambiente-desenvolvimento 
passou a assumir lugar de destaque no cenário mundial, particularmente 
através de três eventos ocorridos a partir de 1970:Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972),Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), e 
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Johannesburgo, 
2002). Em linhas gerais, essas conferências identificaram o 
desenvolvimento sustentável, como meta, e a gestão ambiental e a 
educação ambiental como principais instrumentos desse processo. 
(NOVICKI; PASSOS, 2009, p. 2) 

Essa meta deixa espaço para diversas interpretações, como o fato das questões 

ambientais serem apenas um detalhe em uma política que diz querer solucionar seus 

problemas. Outra questão importante diz respeito ao próprio termo desenvolvimento 

sustentável, termo ambíguo de impossível mensuração, pois não deixa clara a ideia de que 

os recursos naturais são finitos, levando a uma compreensão equivocada, como observa 

Bomfim (2010, p. 3-4): 

porque da forma que esse conceito vem sendo utilizado nos últimos anos, 
tornou-se um oxímoro (como entrar-sair, escuro-claro), tornou-se uma 
justaposição inconciliável entre duas palavras, no caso: “Desenvolvimento” 
e “Sustentável”. Tudo que se fala a respeito de “responsabilidade 
ambiental”, “consciência ecológica”, “áreas de preservação”, “políticas 
verdes”, etc. não conseguem impedir a destruição da natureza, em nome do 
desenvolvimentismo. 

Mesmo com tantos questionamentos, o desenvolvimento sustentável é uma 

realidade, o termo fixou e está diretamente ligado à construção civil. Os termos relativos ao 

desenvolvimento sustentável como casa verde, edifícios eficientes, edifícios sustentáveis, 

telhas sustentáveis, instalações eficientes, são apenas alguns chavões da atual arquitetura 

sustentável e da construção sustentável. 

Exatamente por não se ter uma definição muito concreta do que seja o 

desenvolvimento sustentável, surgem tantos termos correlatos, como aponta Acselrad 

(2001, p. 8) para várias expressões com distintas representações e valores que são 

associados ao discurso da sustentabilidade. 
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O desenvolvimento sustentável seria um dado objetivo que, no entanto, não 
se conseguiu ainda apreender. (...) será uma construção social? (...) poderá 
também compreender diferentes conteúdos e práticas? Isto nos esclarece 
porque distintas representações e valores vêm sendo associados à noção 
de sustentabilidade: são discursos em disputa pela expressão que se 
pretende a mais legítima. Pois a sustentabilidade é uma noção a que se 
pode recorrer para tornar objetivas diferentes representações e ideias. 

O termo sustentabilidade também possui diversas interpretações de como e sobre o 

que ela se fundamenta. Utilizaremos a interpretação segundo o professor holandês Peter 

Nijkamp (1990 apud SOUTO, 2011), que envolve três aspectos: atividade economicamente 

viável, socialmente justa e ecologicamente correta – o chamado Triângulo ou Tripé da 

Sustentabilidade. 

 

Figura 1: Triângulo ou Tripé da Sustentabilidade. 

Fonte: Adaptado de NIJKAMP, 1990 apud SOUTO, 2011, p. 94. 

 

Ao analisarmos esse tripé, observamos que existem ligações dialógicas entre as 

questões econômicas e as ambientais, as questões ambientais e as sociais, assim como 

entre as questões sociais e as econômicas. No centro, encontramos o utópico, o cenário 

ideal para a sustentabilidade, apontado no diagrama como “DS”, o desenvolvimento 

sustentável. 

Nos empreendimentos de construção civil, onde o que rege é a eficiência conseguida 

com uma gestão ambiental competente, encontra-se o vértice das questões econômicas e 

sociais. Para nosso estudo, focaremos no vértice das questões socioambientais desse tripé, 

o que para o desenvolvimento não poderia não se configurar como um cenário tão 

interessante. 
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Dessa forma, podemos avançar para uma abordagem do desenvolvimento 

sustentável que esteja mais bem alinhada com as expectativas desta pesquisa. Para tal, 

utilizaremos o que Novicki e Passos (2009) chamam de matriz de sustentabilidade 

democrática, para que desta forma possamos inserir as questões ambientais da construção 

civil em uma  abordagem crítica. 

Devemos estar atentos às concepções existentes sobre desenvolvimento 
sustentável, pois estas estão ancoradas em diferentes matrizes teóricas que 
informam a intenção de efetivar distintos projetos políticos, segundo os 
interesses em confronto, que se refletem nas abordagens e práticas 
educacionais. (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p. 2) 

O desenvolvimento sustentável se divide em três matrizes teóricas segundo Deluiz e 

Novicki (2004), que informam a intenção de efetivar distintos projetos políticos, a saber: 

matriz da eficiência, matriz da autossuficiência e matriz da equidade. A matriz da eficiência 

do desenvolvimento sustentável é descrito como sendo aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades, entendendo que as questões ambientais podem ser resolvidas com 

o desenvolvimento tecnológico, e uma gestão ambiental bem feita poderá garantir os 

recursos para o futuro.  

Esta matriz teórica permite que se sobreponha as questões econômica do tripé da 

sustentabilidade em primeiro lugar, dando espaço também ao lucro com a própria atitude em 

se fazer o “ambientalismo”, como as cotas de carbono, soluções ecológicas e selos verde. É 

a matriz que Deluiz e Novicki (2004) chamam de mercadológico-ambiental. 

Na abordagem mercadológico-ambiental de desenvolvimento sustentável, a 
palavra-chave é a eficiência, e as inovações tecnológicas devem garantir 
um melhor aproveitamento dos recursos naturais e diminuir os efeitos 
nocivos das atividades produtivas. Embora se reconheça a responsabilidade 
do atual padrão de produção e consumo pela crise ambiental, o que se 
propõe é a relativa redução de consumo de matéria e energia a partir da 
maior eficiência tecnológica. Desta forma “a noção de sociedade 
sustentável ancora-se na redução máxima do desperdício ou poupança de 
recursos”. (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p. 5-6) 

A segunda concepção de desenvolvimento sustentável é orientada pela matriz 

discursiva da autossuficiência e propõe uma volta ao passado com o homem vivendo em 

função da natureza e se colocando em segundo plano. Uma matriz “biocêntrica” que 

entende que a sustentabilidade seria alcançada com a preservação e construção de 

comunidades sustentáveis, que desenvolvem relações tradicionais com o meio físico natural 

de que depende sua sobrevivência. 

Esta concepção tem como principio norteador a lógica da autossuficiência e 
da autorregulação na busca homem na natureza,  e seus pressupostos 
estão ancorados nas ideias do naturalista inglês Gilbert White (1720-1793) e 
na fisiocracia do economista político François Quesnay. (DELUIZ; NOVICKI, 
2004, p. 9) 
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A terceira concepção de desenvolvimento sustentável é orientada pela matriz 

discursiva da equidade, trazendo para discussão trabalho e natureza, e recebe o nome de 

“sustentabilidade democrática”. Uma perspectiva em que o mercado deixa de ser um ator 

privilegiado, sendo realizada com a equidade das bases sustentáveis. Nessa concepção, as 

questões socioambientais estão diretamente ligadas às questões sociais, em um processo 

onde as sociedades administram seus recursos de forma ética. 

Propõe uma mudança do paradigma hegemônico de desenvolvimento 
econômico, com base em princípios de justiça social, superação da 
desigualdade socioeconômica e construção democrática ancorada no 
dinamismo dos atores sociais. Traz a discussão da sustentabilidade para o 
campo das relações sociais, analisando as formas sociais de apropriação e 
uso dos recursos e do  meio ambiente. Compreende que as noções de 
sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável são construções sociais 
fruto do embate político entre os vários atores em busca de hegemonia de 
suas posições. (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p. 8-9) 

A sustentabilidade democrática está diretamente ligada à definição da EAC e tem 

como função chegar a mais radical transformação social possível para que as questões do 

mercado não se sobreponham às necessidades da população e, por conseguinte, às 

necessidades ambientais. 

Dizer que a vida psíquica e intelectual do homem está indissoluvelmente 
ligada à natureza não significa outra coisa senão que a natureza está 
indissoluvelmente ligada com ela mesma, pois o homem é uma parte da 
natureza (MARX, 1962, p.62-81 apud LOWY, 2005, p. 21) 

A abordagem crítica que tanto buscamos pode, em muitos momentos, receber um 

viés holístico, que seria uma visão sistêmica das questões ambientais como um reflexo de 

tudo, que não deixa de conferir um olhar crítico. Entender como tudo está interligado nos 

coloca em outra posição em relação à natureza, de que estamos cuidando de nós mesmos 

e que não teria sentido nossa degradação. 

Precisamos de um currículo que ensine a nossas crianças estes fatos 
fundamentais da vida: nenhum ecossistema produz resíduos, já que os 
resíduos de uma espécie são o alimento de outra; a matéria circula 
continuamente pela teia da vida; a energia que sustenta estes ciclos 
ecológicos vem do Sol; a diversidade assegura a resiliência; a vida, desde o 
seu início há mais de três bilhões de anos, não conquistou o planeta pela 
força, e sim através de cooperação, parcerias e trabalho em rede. Ensinar 
esse saber ecológico, que também corresponde à sabedoria dos antigos, 
será o papel mais importante da educação no século 21. A alfabetização 
ecológica deve se tornar um requisito essencial para políticos, empresários 
e profissionais de todos os ramos, e deveria ser uma preocupação central 
da educação em todos os níveis - do ensino fundamental e médio até as 
universidades e os cursos de educação continuada e treinamento de 
profissionais. (CAPRA, 2003, p. 2) 

Um viés holístico confere muitas possibilidades para sala de aula e para o desafio de 

uma sustentabilidade democrática, pois estudar como a natureza funciona, se não é a 

solução, é um grande passo para podermos nos relacionar com igualdade. 
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Capra (2003) acrescenta que o que precisamos é de uma definição operacional de 

sustentabilidade ecológica. A solução para uma sustentabilidade é fazer com que a 

humanidade comece a se comportar como os sistemas vivos, a “teia da vida”, em que “as 

redes vivas estão sempre criando ou reciclando a si próprias através da transformação ou 

substituição de seus componentes”. 

Contudo, sendo a meta das políticas ambientais vigentes a promoção do 

desenvolvimento sustentável e tendo como ferramentas a gestão ambiental e a educação 

ambiental, esta fundamentação teórica se esforça em fornecer subsídios para implantação 

de uma Educação Ambiental Crítica, para promover a matriz de equidade sustentável 

(sustentabilidade democrática), articulando com um viés holístico.  

Por isso, em lugar de realizar-se no seu trabalho, o ser humano se aliena 
nele; em lugar de reconhecer-se em suas próprias criações, o ser humano 
se sente ameaçado por elas; em lugar de libertar-se, acaba enroldo em 
novas opressões. (MARX apud KONDER, 2008, p. 30) 

Deglutindo sobre tudo que foi exposto, podemos dizer que vivemos um paradoxo, 

sem sabermos onde realmente nos encaixamos: queremos sempre mais por estarmos 

incompletos, somos irmãos dos que nos exploram, acreditamos em discursos que nos 

manipulam e não temos o direito de uma atitude contrária senão ficamos a margem, 

marginalizados na nossa própria terra. 

 

 

2.2 O USO DE TIRINHAS COMO CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNDO DO  

        TRABALHO 

 

A arte sequencial, que engloba as tirinhas e as histórias em quadrinhos (HQ) foi um 

termo criado por Will Eisner – artista, empresário e professor universitário ligado ao universo 

dos quadrinhos – em seu livro “Comics & Sequential Art” (1989). Segundo ele, a tirinha pode 

ser definida como “a arte sequencial lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras 

para narrar uma história ou dramatizar uma ideia” (EISNER, 1989). 

As tirinhas, tiras cômicas ou apenas tiras são, segundo Vergueiro e Ramos (2009), 

uma forma de piada relatada com os recursos das histórias em quadrinhos. Essas piadas 

em quadros são recheadas de referências, costumam estar em linhas, ter poucos quadros, 

possuir uma mensagem rápida, com comicidade e sem a necessidade de textos para sua 

compreensão. 

Esta pesquisa finaliza com a produção de um material contendo tirinhas 

desenvolvidas a partir dos storyboards confeccionado pelos alunos participantes da 

pesquisa durante as aulas. Entendendo que as tirinhas pertencem ao mundo da arte 
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sequencial, o uso do termo tirinhas será utilizado apenas quando se tratar especificamente 

do material finalizado do produto da pesquisa, estando todo o restante nomeado de 

quadrinhos ou HQ. 

Ao observarmos o atual cenário, o uso da arte sequencial vem conquistando grande 

espaço na educação. Encontramos quadrinhos em grande parte dos livros didáticos para 

contar uma história, em questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além de 

informativos de saúde e em outros locais e materiais com as mais diversas finalidades. Mas 

esse avanço é recente! 

Ao fazer um breve apanhado histórico, nota-se que os quadrinhos tiveram seu auge 

no fim do século XIX, impulsionado pela evolução da tipografia, mas ao longo dos anos foi 

marginalizado e censurado. No Brasil não foi diferente, quando, no período da ditadura, 

concebeu-se uma série de normas para sua criação e sua reputação não era das melhores, 

como apontam Rama e Vergueiro (2004, p. 16). 

Apesar de sua imensa popularidade junto ao público leitor – composto 
principalmente por jovens e adolescentes – e das altíssimas tiragens das 
revistas, a leitura de histórias em quadrinhos passou a ser estigmatizada 
pelas camadas ditas “pensantes” da sociedade. Tinha-se como certo que 
sua leitura afastava as crianças de “objetivos mais nobres” – como o 
conhecimento do “mundo dos livros” e o estudo de “assuntos sérios” –, que 
causava prejuízos ao rendimento escolar e poderia, inclusive, gerar 
consequências ainda mais aterradoras, como o embotamento do raciocínio 
lógico, a dificuldade para apreensão de ideias abstratas e o mergulho em 
um ambiente imaginativo prejudicial ao relacionamento social e afetivo de 
seus leitores.  

Os quadrinhos eram muitas vezes vinculados à violência e foram perseguidos por 

anos. Carlos Haag (2005), em seu artigo “A nona arte”, conta detalhes dessa trajetória de 

perseguição aos quadrinhos no Brasil. Acontecimentos que passam por ataques de padres, 

que segundo ele “rezavam pela cartilha de Mussolini”, por Carlos Lacerda, usando termos 

de “veneno importado para crianças” e “desnacionalização da juventude”. Isso fez com que 

o Ministério da Educação divulgasse um estudo em que afirmava que a leitura de 

quadrinhos causava preguiça mental e desestimulava o aprendizado. 

Tanta perseguição tinha motivo: em 1960, chegava-se a vender 240 milhões de 

exemplares para uma população de 55 milhões (HAAG, 2005). Esse mercado era sim usado 

por alguns grupos que expunham suas ideologias, mas era dominado mesmo por materiais 

importados por empresários em início de carreira, que viriam a se tornar grandes 

empresários da comunicação brasileira: Roberto Marinho, Adolfo Ãizen e Victor Civita. 

Adolfo Ãizen, jornalista de O Globo, de Roberto Marinho, em viagem aos 
Estados Unidos, viu o sucesso que faziam os suplementos diários (feminino, 
esportivo, infantil etc.) dos jornais americanos e quis repetir a fórmula em 
seu jornal. Mas deparou com o desinteresse do dono, o que o levou a 
procurar um concorrente para pôr sua ideia em prática. Resultado: o pico de 
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vendas do periódico se dava no dia em que saíam as tais "historietas em 
quadrinhos”. (HAAG, 2005, p. 97) 

Após o fim da ditadura, documentos oficiais da área educacional, como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

contribuíram para a merecida desmarginalização dos quadrinhos. Incluindo em seus textos o 

incentivo ao seu uso como ferramenta facilitadora do ensino, “de certa forma, propunha um 

pacto entre este produto midiático e a educação formal” (SANTOS; VERGUEIRO, 2012). 

Mas as HQ já vinham saindo aos poucos do submundo mesmo antes desses documentos 

oficiais, com autores de livros didáticos mais sensíveis a sua utilização, que, a partir de 

1970, já inseriam tal ferramenta em seus produtos – claro que sob um olhar ainda 

desconfiado dos mais conservadores. 

A partir dos anos 1970, já era possível encontrar narrativas gráficas 
sequenciais em livros didáticos brasileiros, elaboradas por artistas 
consagrados, como Eugenio Colonnezze ou Rodolfo Zalla (1992). Esses 
quadrinhos sintetizavam ou exemplificavam, em uma ou mais vinhetas, o 
conteúdo do tópico ou do capítulo. Utilizando a linguagem característica dos 
quadrinhos (balões de fala, recordatórios etc.), estes eram usados para 
suavizar a diagramação e complementar de forma mais leve o texto 
didático. (SANTOS; VERGUEIRO, 2012, p. 83) 

Atualmente, mesmo com certo protagonismo, o uso de quadrinhos na educação 

ainda é pequeno diante das possibilidades. Mas o que era visto como prejudicial incitação à 

criminalidade, causador de preguiça mental, hoje é visto como um potencial recurso 

didático, com benefícios para as ligações cognitivas e que funcionam de forma lúdica para 

auxiliar a aprendizagem. 

Ao pensarmos nas ligações cognitivas, não podemos deixar de citar que essa 

provavelmente seja a sua principal qualidade, a característica lúdica. É claro que a 

aprendizagem sempre tem que estar em primeiro plano, mas uma ferramenta que aguce a 

curiosidade, que funcione como um jogo, que te leva a querer construir ou desvendar, pode 

se configurar como útil no contexto em que vivemos. Assim flui a ludicidade, como um jogo 

que envolve, leva o aluno a ir além, a buscar mais. “A ludicidade como prática pedagógica 

possui um papel importante, relacionado ao despertar autônomo dos interesses por parte do 

aluno”, conforme afirma Testoni (2004, p.37). 

Tomemos como exemplo o aspecto lúdico que a leitura de uma HQ propicia, 
ou quem sabe suas características linguísticas próprias que permitem ao 
leitor interagir com o enredo ou a personagem, e podemos citar ainda que 
toda a atividade que um Quadrinho desencadeia no sistema cognitivo do 
leitor. (TESTONI, 2004, p. 14) 

Além do aspecto lúdico, os quadrinhos também exercitam, entre outras, a linguística, 

criatividade, comicidade, motivação, a leitura e a contextualização. São muitas qualidades, 

mas buscaremos exemplificar essas cinco, além do aspecto lúdico. 
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A linguística é exercitada pelo papel da narrativa, ao criar uma história em 

quadrinhos, ou mesmo como leitor, o aluno aprende e desenvolve sua língua, sua 

articulação, sua estética, além de interpretar situações diversas, que dependem de 

conhecimento de diversas áreas. 

A criatividade vem na criação dos quadrinhos e também na leitura, quando, ao ler um 

quadrinho, não se interpreta algo estático, o leitor interage, é coautor da história contada. Os 

sons, onomatopeias, cenários, fazem que a história crie vida na imaginação do aluno, os 

balões levam a ouvir as falas como gritos ou sussurros, uma interatividade e criação 

análoga a que ocorre quando se lê um livro. 

Enquanto o cinema e a TV nos dão imagens prontas, o quadrinho mostra 
uma sequência interalada por vazios onde a imaginação cria imagens de 
ligação. Entre um quadrinho e outro, a ação tem continuidade na cabeça do 
leitor. (LOVETRO, 1995, p. 94) 

Esses espaços vazios, de acordo com Lovreto (1995), são preenchidos pelo que o 

aluno traz consigo, o que está internalizado, uma narrativa que se conecta com o leitor e o 

leitor o transforma ao ler. Essa perspectiva se alinha ao modelo mais atual de comunicação 

que considera o leitor-espectador com papel ativo na produção de sentidos daquilo que lê, 

se opondo ao modelo tradicional emissor-mensagem-receptor. 

A comicidade é uma característica mais comum nas charges e tirinhas, muito útil 

para atrair um leitor iniciante, devido a sua mensagem mais rápida e que normalmente é 

feita com desenhos mais simples. 

A motivação a leitura é dada pelas várias qualidades dos quadrinhos, mas, segundo 

Lovetro (1995), “o impacto visual é sempre a mola que move a vontade de ler um 

quadrinho”. Para esse autor, jornalista e cartunista, em diversos cursos e workshops que 

desenvolveu pode constatar que o que move alguém a se interessar pelos quadrinhos é o 

encanto pelo desenho. Mesmo um leitor que não tem muito costume de ler devido à falta de 

tempo e ao trabalho, acaba seduzido pela facilidade de leitura e a simplicidade gráfica de 

uma tirinha por exemplo. 

Um material com o qual o aluno já possui familiaridade, é escrito 
obrigatoriamente de uma forma mais fácil e acessível (caráter popular), com 
padrões linguísticos que visam a catarse (queda do estresse por parte do 
leitor) e uma forte ligação com o cognitivo do indivíduo que se envolve com 
sua narrativa. (TESTONI, 2004, p. 29) 

Por fim, destacamos a contextualização, que é a principal no âmbito desta pesquisa. 

É essa característica que possibilita que o aluno, mesmo estando na sala de aula, vivencie 

situações do dia a dia do mundo do trabalho da construção civil, tanto nos escritórios quanto 

nos canteiros de obras. Essa qualidade pode fazer com que ele traga suas experiências e 
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se conecte com as situações propostas em aula. Suas experiências e sua história 

enriquecem o desenvolvimento das narrativas. 

Com esse potencial gigantesco fica difícil compreender que o uso ainda desperte 

receios, preconceitos, mesmo pelos mais tradicionais. Existe muito material para o destino 

pedagógico e muito material público. Podemos citar um diretório criado pela Universidade de 

São Paulo (USP) contendo um catálogo com todos os exemplares publicados no Brasil – um 

enorme acervo para preservar merecidamente a memória dessa arte. 

Ao relatar o uso de quadrinhos em seus trabalhos, Caruso (2008) destaca que em 

uma sociedade que vive impregnada de imagens, a escola deve se aproveitar da 

comunicação visual para se tornar mais atraente para o aluno. Para esse autor, por receio 

ou falta de conhecimento de como fazer, se perde muito ao não utilizar quadrinhos para 

propiciar à alfabetização científica do aluno. Seu uso poderia ser maior se não fosse o 

receito de alguns educadores, pois seus benefícios aliados ao baixo custo são inegáveis. 

Com um pouco de boa vontade, escolas e professores poderiam enriquecer suas aulas com 

contextos e narrativas trazidas pelos alunos a partir do uso que os quadrinhos podem 

promover. Como descreve Pizarro (2009, p. 1): 

Remete-se, nesse ponto, a capacidade das HQ em romper a formalidade do 
giz e do quadro negro e ainda promover “[...] a reflexão acerca das 
temáticas em ciências nos diversos níveis da educação básica, 
aproximando os saberes acadêmicos e escolares aos interesses dos alunos 
e motivando-os a desenvolver e expressar competências”. 

Hoje, os quadrinhos estão nos materiais didáticos, nos exemplos em aula, nas 

provas do ENEM, na sala de leitura, nas aulas de história da arte e em muitos outros 

lugares. Mas a sala de aula não limita as possibilidades de seu uso na educação. A 

educação não-formal também é um espaço no qual os quadrinhos vêm sendo cada vez 

mais utilizados, como em guias para parques e museus, além de materiais educativos 

voltados à segurança do trabalho e à área de educação em saúde. Podemos citar como 

exemplo o trabalho de Camargo e Prado (2014), que desenvolveram uma pesquisa sobre a 

criação de personagens para elaboração de quadrinhos educativos para pacientes que 

sofrem dos distúrbios do sono. 

Inúmeros materiais impressos são desenvolvidos com o objetivo de 
promover a saúde coletiva, mas recorrentemente são concebidos sem que 
haja uma interação entre os envolvidos... Diante destas constatações, 
buscamos desenvolver uma ação de conscientização direcionada à 
população infantil por meio de recursos didáticos que privilegiam a 
comunicação visual em detrimento da alfabética. Esta estratégia 
comunicacional considera também que parte da população adulta atendida 
nos serviços de saúde pública do país, tem baixa escolaridade ou não é 
alfabetizada. (CAMARGO; PRADO, 2014, p. 3) 
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Como esta pesquisa envolve a realização de oficinas de quadrinhos, foram 

escolhidas duas referências de prática que tenham desenvolvido trabalhos com similaridade 

ao que propomos: os trabalhos de Caruso e Silveira (2008) e o desenvolvido por Testoni 

(2004). Trançando paralelos entre as suas experiências e o que pretendemos nesta 

dissertação de mestrado, podemos visualizar que, além de utilizarem os quadrinhos como 

uma ferramenta lúdica, nos dois trabalhos foram desenvolvidos quadrinhos com os alunos, 

dando o poder de criar, participar e trazer sua realidade para o trabalho desenvolvido, dando 

protagonismo aos estudantes. 

O uso dos quadrinhos nas oficinas criadas por Caruso e Silveira (2008) teve a 

característica de serem histórias diversas criadas pelos alunos, tendo por base uma 

preparação prévia envolvendo conversas, palestras e visitas externas. Já nos quadrinhos 

desenvolvidos nas oficinas de Testoni (2004), o professor criou os personagens e o enredo, 

e os alunos produziram o material e desenvolveram as questões de física envolvidas na 

pesquisa. 

Em nosso trabalho vislumbramos tangências com parte da pesquisa de Caruso e 

Silveira (2008), como a elaboração de histórias pelos alunos, que no caso são os 

storyboards, com personagens, assim como fez Testoni (2004), previamente definidos, fixos 

e criados pela professora. Essa possibilidade de criar os próprios quadrinhos acrescenta 

ainda mais riqueza a esse recurso, assim como observou Pizarro (2009), sobre o trabalho 

de Testoni. 

O diferencial da pesquisa por ele desenvolvida está no fato de não ter 
utilizado uma história em quadrinhos comercial ou educativa e sim em ter 
criado e desenhado uma história de acordo com os interesses de seu 
planejamento e o conteúdo curricular que pretendia abordar. Desta maneira, 
Testoni demonstra que o professor também pode assumir o papel de criador 
de uma história em quadrinhos voltada especificamente para os objetivos 

presentes em seu planejamento. (PIZARRO, 2009, p. 6) 

Em Pizarro (2009) encontramos o professor assumindo o papel de criador, voltado 

especificamente para os objetivos presentes em seu planejamento, mostrando a dimensão 

dessa ferramenta pedagógica. O trabalho desenvolvido por Testoni (2004) deu origem a sua 

dissertação de mestrado, já as produções geradas pelas oficinas ministradas por Caruso 

deram origem a um livro de ilustrações com os quadrinhos produzidos pelos alunos, além de 

diversos artigos. 

Os autores e criadores dos projetos explicam que, além das características lúdicas, o 

uso de quadrinhos cria uma perspectiva diversa capaz de integrar o formal e o não formal, 

permitindo que um transforme o outro, auxiliando o ensino de ciências. Caruso e Silveira 

(2008) explicam que ao dinamizar as aulas com as oficinas de quadrinhos, observaram tal 

integração em muitos momentos, quando não só questões ambientais eram tratadas de 
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forma crítica, mas o aluno pode refletir sobre seu entorno, sua escola, os problemas sociais, 

sua profissão, seu país. Eles também comentam que o uso dos quadrinhos possibilitou a 

“valorização de situações do cotidiano e da vivência das crianças e jovens”. 

Desta forma, tanto as oficinas desenvolvidas por esses autores quanto à 

desenvolvida no contexto desta pesquisa envolve, além de todas as questões já expostas, a 

possibilidade de se acreditar e dar espaço para o que traz o aluno, tanto sua realidade 

quanto seu sonho, o acreditar em uma mudança, construindo suas próprias narrativas, suas 

utopias. 

E esta é uma das metas desse projeto: deixar para quem passou pela 
oficina a consciência de quanto é negativo tratar a informação como produto 
descartável, como vem sendo feito no processo de globalização. Deixar 
também o gosto pelo sonho, por aquele sonho transformador do próprio 
homem e de seu entorno. (CARUSO; MIRIAM; SILVEIRA, 2005, p. 34) 

Esse sonho, mencionado acima pelos autores, envolve os sonhos que perdemos e 

que só parecem piorar com a crise social, econômica e política em que vivemos 

intensamente nos últimos anos. Quando os alunos criam suas histórias e mudam suas 

realidades, eles podem ser capazes de sonhar em possibilidades e momentos melhores, o 

que nos faz lembrar o documentário sobre jovens estudantes do ensino médio no Brasil 

intitulado “Nunca me sonharam”. 
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3   METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa possui caráter qualitativo de abordagem participante, já que foi 

conduzida pela professora/pesquisadora. Segundo Gil (1991), uma pesquisa participante 

“caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas”. 

Essa abordagem metodológica de pesquisa foi escolhida por propiciar que os alunos, assim 

como a professora/pesquisadora, fossem sujeitos ativos no processo de pesquisa, o que foi 

possível devido à própria dinâmica da elaboração das tirinhas pelos alunos. 

Ressaltamos que, mesmo com dificuldades, todo o processo foi planejado 

previamente para que cada ferramenta utilizada potencializasse essa vontade de conhecer a 

trajetória do outro através da expressão das histórias construídas pelos alunos, o 

conhecimento a partir de suas vivências particulares, culturais e em comunidade, de forma 

que fossem levados em conta na construção das histórias nas oficinas. Fazendo assim, com 

que eles se vejam como sujeitos do conhecimento e possam relacionar todas as 

informações técnicas apresentadas, durante o curso de sua formação profissional, com sua 

própria experiência. 

Assim, os alunos são apresentados a seguir como participantes, construtores da 

pesquisa, passando pelos percursos metodológicos, pelos percursos da prática em sala de 

aula e até nas expectativas que também mudaram ao longo do trajeto. 

A pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 10 alunos que cursa a disciplina 

Projeto Final, que faz parte da matriz curricular do terceiro período (último semestre do 

curso que tem duração de um ano e meio) do Curso Técnico em Edificações do CVT de 

Mesquita. 

Todos os tópicos presentes tanto no cronograma de aulas do primeiro momento da 

pesquisa (Quadro 02) quanto no cronograma de aulas do segundo momento (Quadro 17) 

fazem parte do Currículo Mínimo da disciplina em questão (RIO DE JANEIRO, 2011), visto 

que Projeto Final é uma disciplina que converge os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso para a elaboração de um projeto arquitetônico completo. 

Esse percurso metodológico se divide em dois momentos, cujo planejamento, 

descrição e análise são apresentados no próximo capítulo. O primeiro momento, definido 

como Oficina de Tirinhas 01, teve a dinâmica constituída por três etapas: (i) apresentação 

do projeto piloto e de um vídeo; (ii) aplicação de uma sequência didática com seis oficinas, 

cada oficina dividida em parte do tempo para abordagem e debate do assunto escolhido e o 

restante do tempo para a criação dos storyboards; (iii) produção do produto educacional, 

que se configura em um encarte contendo todas as tirinhas produzidas pelos participantes 
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da pesquisa, e que, posteriormente, foram revisadas pela pesquisadora autora desta 

dissertação. 

As tirinhas foram analisadas segundo a contextualização, referência ao tema, 

questões ambientais, originalidade e criticidade em uma escala de sim, pouco ou não 

presente. Dessa forma, acompanhando cada tirinha, apresentamos um diagrama analítico 

para esses aspectos em uma escala de cor, como exemplificado abaixo: 

 

O segundo momento se configura como um retorno à sala de aula com a turma do 

semestre seguinte que tinha seis (6) estudantes, definido como Oficina de Tirinhas 02, e 

teve a seguinte dinâmica: (i) apresentação de um vídeo e debate sobre o ele; (ii) aplicação 

de uma sequência didática com três aulas, sendo duas com abordagem e debate sobre 

temas escolhidos no planejamento e uma como oficina de criação dos storyboards; (iii) 

produção de um produto educacional em formato de sequência didática contendo a 

experiência desse segundo momento da pesquisa. 

É importante destacar que, inicialmente, a pesquisa foi idealizada contendo apenas o 

primeiro momento, mas, após a análise da produção dos alunos da Oficina 01, verificamos 

que, mesmo com um resultado satisfatório, ocorreram diversos problemas ao longo da 

aplicação das oficinas, em geral, relacionados à autoestima, motivação e criatividade. No 

retorno à sala de aula vislumbramos a intenção de estudar uma nova dinâmica na 

construção das oficinas de tirinhas, dividindo os dias por tipo de prática (aula explanatória, 

vídeo com debate e produção criativa), acrescentando mais tempo para elaboração dos 

storyboards e trazendo novas ferramentas criativas para que a imaginação dos alunos 

pudesse fluir de uma forma mais tranquila, mais livre, menos controlada. Nesse segundo 

momento, destinou-se, portanto, mais tempo para as oficinas, para que dessa forma 

facilitasse a livre criação dos alunos. 

O produto educacional, configurado como uma Sequência Didática assim como o 

Encarte de Tirinhas produzidas (apresentados no capítulo 5), surge como resposta aos 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos, ao longo das atividades propostas nas oficinas de 

tirinhas desta pesquisa. 

Esse percurso metodológico durou um ano e meio, desde o início da idealização das 

oficinas de tirinhas, até sua efetiva realização em sala de aula. Mesmo com planejamento, 

durante as aulas houve necessidade de realização de ajustes e proposição de soluções que 

foram realizadas com a ajuda dos próprios alunos.  
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4   PLANEJAMENTO, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS OFICINAS 

 

 

4.1  OFICINA DE TIRINHAS 1 

 

4.1.1  Planejamento 

 

Para início dos trabalhos com os alunos foi destinado um dia, com seis tempos de 

quarenta minutos, para a apresentação das intenções da pesquisa. Dessa forma, foi 

idealizada a exibição de um vídeo, para sensibilizar e trazer o aluno para o clima dos 

assuntos abordados, vivenciando, assim, de forma mais consistente as questões 

ambientais. Arroio e Giordan (2006, p. 2) defendem que uma atividade em sala de aula que 

faça uso do vídeo pode servir para introduzir um novo assunto, despertar desejo e 

motivação para novos temas.  

Para esse fim, foi exibido o filme “capitão fantástico”, que trata do isolamento de um 

pai da sociedade americana para criar seus filhos com outra visão sobre o mundo. Após o 

filme, foi planejado um momento para apresentação dos motivos e como funcionariam as 

oficinas, com estipulação de datas e assuntos a serem abordados, ficando para o fim da 

aula a apresentação dos personagens e os pilotos (das tirinhas) desenvolvidos pela 

professora/pesquisadora. 

As aulas subsequentes envolveram a aplicação da sequência didática (um dos 

produtos educacionais desta dissertação) em seis dias destinados às oficinas, cada um com 

seis tempos de aula. Parte das seis aulas do dia foi destinada à explanação e debate sobre 

o assunto contemplado no planejamento e o restante da aula foi utilizado para a confecção 

dos storyboards sobre o tema discutido no dia. Os materiais didáticos necessários para 

aplicação das atividades e elaboração dos storyboards foram lápis, borracha e papel A4. 

O encarte de tirinhas (outro produto educacional desta dissertação) se encontra no 

capítulo seguinte, e foi confeccionado pela professora/pesquisadora com base nos 

storyboards criados pelos estudantes. 

O planejamento das aulas que configuram a Oficina de Tirinhas 1 encontra-se 

diagramado no Quadro 1 a seguir, e as fases correspondentes a cada dia de aula da 

sequência didática está descrita e analisada nas seções seguintes. 
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Quadro 1: Planejamento da Oficina de Tirinhas 1. 

DIA TEMPO ATIVIDADE FASE 

1 

4 aulas (160 min) Filme: “Capitão Fantástico”. 

Apresentação 

2 aulas (80 min) Debates e apresentação da atividade. 

2 

4 aulas (160 min) Procedimentos construtivos. Debates. 

Oficina 

2 aulas (80 min) Confecção de storyboards. 

3 

4 aulas (160 min) Projeto arquitetônico. Debates. 

Oficina 

2 aulas (80 min) Confecção de storyboards. 

4 

4 aulas (160 min) Licenças e legalizações. Debates. 

Oficina 

2 aulas (80 min) Confecção de storyboards. 

5 

4 aulas (160 min) Conforto ambiental. Debates. 

Oficina 

2 aulas (80 min) Confecção de storyboards. 

6 

4 aulas (160 min) Instalações prediais. Debates. 

Oficina 

2 aulas (80 min) Confecção de storyboards. 

7 

4 aulas (160 min) Referência arquitetônica. Debates. 

Oficina 

2 aulas (80 min) Confecção de storyboards. 

Fonte: os autores. 

 

 

4.1.2 Descrição e análise 

 

4.1.2.1 Apresentação 

 

Na primeira aula foi exibido o filme “Capitão Fantástico”, e após a exibição foi iniciada 

uma discussão sobre consumismo, sistema capitalista, como somos invadidos com 

propagandas e somos seduzidos a consumir mais e mais, como a indústria da construção 

civil se comporta e como somos obrigados a consumir os produtos (materiais de construção) 

que estão disponíveis nas prateleiras, muitas vezes sem opção e qual a nossa 

responsabilidade como construtores da região da Baixada Fluminense. 
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No debate, destaca-se o comentário de uma aluna: “Assim como no filme, as 

questões ambientais estão em tudo que vivemos, acredito que as pessoas ainda não se 

atentaram a isso”. Após a discussão, foram apresentados os quatro personagens criados 

pela professora (Figuras 2 a 5) para que se pudesse iniciar a oficina de tirinhas 

propriamente dita, que tinha como objetivo ajudá-los a compreender os conceitos de 

educação ambiental na construção civil.  

 

Figura 2: Personagem Zé 

 

Zé é um pedreiro consciente, trabalha como pedreiro 
de uma pequena empresa e nas horas vagas faz 
serviços “por fora” com a ajuda de seu amigo 
Cabiludo. Bom rapaz e com bons valores. 

Fonte: os autores. 

 

Figura 3: Personagem Cabiludo 

        

Cabiludo é ajudante de pedreiro desde sempre. 
Trabalha com o Zé em uma pequena empresa e nas 
horas vagas pega alguns “bicos” com o Zé.  
Atrapalhado um pouco preguiçoso, Cabiludo vive 
confuso com o que pensa e com o que o Zé ensina 
para ele. 

Fonte: os autores. 

 

Figura 4: Personagem Cátia Cadista 

     

Cátia Cadista é estagiária “faz tudo” de uma pequena 
empresa de projetos e construção. Com bom coração 
e muita coragem ela é um pouco explorada pelo 
chefe, e vive explanando seus conhecimentos de 
projetos e Educação Ambiental Crítica, mesmo que 
ninguém tenha perguntado. 

Fonte: os autores. 
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Figura 5: Personagem Fred 

 

Fred, o chefe, é o estereótipo de um Arquiteto/ 
Empreendedor, megalomaníaco e consumista, que 
em alguns momentos está mais preocupado com os 
lucros, explora um pouco sua estagiária, mas no 
fundo é um cara legal que acaba aceitando e fazendo 
a coisa certa. 

Fonte: os autores. 

 

Nessa fase, também foi explicado aos estudantes sobre o a realização da oficina de 

tirinhas a partir das próximas aulas, qual o objetivo e o que aconteceria nos dias de aula. 

Após essa explanação, foi informado aos alunos que os assuntos desenvolvidos nas 

oficinas seriam pertinentes aos trabalhados ao longo do curso, mas com um olhar voltado a 

educação ambiental crítica. Também foi nesse momento que se garantiu o consentimento 

livre e esclarecido para a participação dos alunos na pesquisa por meio da assinatura de um 

termo. 

Com as informações de tempo e conteúdo entendidas por todos, a professora, antes 

de encerrar a aula, apresentou o cronograma de assuntos que seriam abordados nas aulas 

seguintes, conforme pode ser visualizado no Quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2: Conteúdos abordados nas aulas. 

AULA CONTEÚDO 

2 Procedimentos construtivos 

3 Projeto arquitetônico 

4 Licenças e legalizações junto aos órgãos responsáveis 

5 Conforto ambiental 

6 Instalações prediais 

7 Referência Arquitetônica 

Fonte: os autores. 
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Antes de finalizar a aula, foram apresentadas três tirinhas, como um piloto, 

elaboradas pela própria professora de forma a servir de exemplo de como articular os 

assuntos com a criação das histórias, o que deixou, nesse momento, a turma muito 

animada. 

 

Figura 6: Esboço piloto do escritório 1. 

 

Fonte: os autores. 

 

Figura 7: Esboço piloto do escritório 2.

 

Fonte: os autores. 
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Figura 8: Esboço piloto do canteiro de obras. 

 

Fonte: os autores. 

 

 

4.1.2.2 Primeira oficina 

 

A segunda aula, sendo a primeira com a realização da oficina de tirinhas, foi iniciada 

com o desenvolvimento do conteúdo “Procedimentos construtivos”. Como eles já vinham 

trabalhando esse assunto em aulas anteriores, iniciamos com uma discussão sobre como 

construímos hoje e como nossos antepassados construíam, quando foram relatadas 

experiências de casas antigas da região que não apresentam colunas e conversas com 

pessoas idosas que diziam construir com “estuque”. Foi lembrado que antigamente os 

materiais utilizados eram mais naturais, pois não existia tecnologia para produção.  

Aproveitando essa discussão, foi inserido questionamento sobre a tecnologia e o 

bem estar do cidadão, e a discussão avançou na direção de que a tecnologia não está 
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necessariamente a favor das pessoas e sim de quem a financia. Nesse momento, eles 

foram divididos em dois grupos de cinco (5) estudantes, que desenvolveram um storyboard 

cada, buscando conectar o conteúdo abordado em aula com as discussões sobre educação 

ambiental. A seguir, apresentamos a tirinha T1A criada pelo Grupo A (Figura 9) e a tirinha 

T1B criada pelo Grupo B (Figura 10), seguidas da correspondente análise. 

 

Figura 9: Primeira tirinha desenvolvida pelo Grupo A (T1A) 

 

 

Fonte: os autores. 

 

Figura 10: Primeira tirinha desenvolvida pelo Grupo B (T1B) 

 

 

Fonte: os autores 
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A primeira oficina foi marcada pela dificuldade dos alunos em desenharem seus 

próprios storyboards, o que tinha sido idealizado ser de uma forma mais tranquila, mesmo 

sendo dito para eles que são rascunhos com a história que eles queriam contar, e que tudo 

seria revisado e colocado em uma arte final. Mesmo assim, eles não aceitavam fazer 

desenhos diferentes dos que foram apresentados como piloto na aula anterior. Com isso, 

tanto o grupo A quanto o B tiveram seus desenhos confeccionados pela professora, mas a 

partir das ideias deles e inserindo a história que eles queriam contar. 

Quanto à história da tirinha T1A, observamos um exemplo de como trabalhar as 

questões ambientais em um contexto das regiões mais pobres. Alguns materiais não são tão 

mais caros, como o tijolo ecológico sem queima. Como o personagem Zé descreve na 

história, a valorização de um fabricante local também ajuda muito, devido a questões 

econômicas, mas ambientais também, já que incentivar a outros pequenos empresários a 

trabalharem com soluções ambientais viáveis. Para nós, trata-se de uma boa história e com 

tom de humor no final, quando o personagem Cabiludo acha que vai ser mandado embora 

(dispensado do trabalho). É valido ressaltar que todos aprovaram a contextualização e a 

criatividade da história. 

Na tirinha T1B abordou-se a questão da falta de qualificação na construção civil, 

problema que gera consequências para quem contrata (empregador), para quem é 

contratado (trabalhador) e para o meio ambiente. Ao criar essa história, os alunos se veem 

em uma posição de discernimento quanto às questões socioambientais, pois escrevem de 

dentro de um curso de qualificação em construção civil, fazendo análises sobre as demais 

práticas. Esse exercício estimula autoestima, na medida em que nos deparamos com a fala 

de um estudante ao afirmar que “o Cabiludo deveria vir fazer o curso aqui”. Pelo que 

entendemos, os trabalhadores estão em uma empresa, o que seria mais enriquecedor se 

tivessem trabalhando para um cliente particular da região, pois estaria ainda mais inserido 

em uma realidade imediata. Mesmo com algumas observações, esse storyboard foi 

aprovado pelos estudantes. 

 

 

4.1.2.3  Segunda oficina 

 

Na aula seguinte, desenvolveu-se o conteúdo “Projeto arquitetônico”, que possui a 

característica de ser o momento em que os estudantes começam a delinear como será o 

projeto arquitetônico a ser realizado durante a disciplina, em que são avaliadas as 

necessidades do cliente propondo de um programa que os atenda. Como eles já vinham 

trabalhando esse assunto, pudemos discutir sobre os altos valores pagos pela classe média 

por casas e apartamentos em virtude da especulação imobiliária vivida nos últimos anos nas 
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grandes cidades, sobretudo no Rio de Janeiro, as grandes mansões construídas pelos que 

possuem mais poder de compra e as casas dos menos favorecidos. 

Foi nesse momento da aula que surgiu a pergunta: “Qual o espaço que o ser 

humano realmente necessita para viver dignamente?”. Buscou-se responder a essa 

pergunta não apenas com dados de ergonomia, e entre diversas falas podemos concluir que 

pensando individualmente queremos sempre muito espaço, mas, criticando os excessos e 

exageros, o correto seria viver no espaço necessário, pois usaríamos menos recursos para 

construir, modificaríamos menos o ambiente natural e teríamos menos diferenças, o que, 

por sua vez, ocasiona diversos problemas sociais, além do fato de que uma moradia de 

menor espaço acarreta menos custos para sua manutenção e menor imposto predial. 

O contrário também foi falado no debate com os alunos, como o fato de que medidas 

mínimas garantidas por normas e legislação nem sempre garantem dignidade de espaços, e 

como os novos empreendimentos são feitos garantindo apenas esse mínimo. Muitos citaram 

apartamentos em que duas pessoas não entram na cozinha juntas, banheiros inutilizáveis 

em face de projetos mal executados, entre outros. 

Em seguida, na oficina de tirinhas, os dois grupos confeccionaram as tirinhas T2A 

(Figura 11) e T2B (Figura 12). 

 

Figura 11: Segunda tirinha desenvolvida pelo Grupo A (T2A) 

 

 

Fonte: os autores. 

Essa tirinha abordou a visão da personagem estagiária Cátia sobre o que é 

prioridade na elaboração de um projeto, enquanto seu chefe, o personagem Fred, queria 

apenas uma planta baixa. Cátia entende que um projeto, por mais simples que seja, deve 
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constar o primordial, um planejamento de viabilidades relativas às questões ambientais. Ao 

idealizar essa história, os alunos exercem a empatia e discursam como se fossem a 

estagiária, mesmo em uma situação idealizada, de uma forma criativa. Nessa história, 

expressam a ideia de que para mudanças acontecerem, as questões ambientais devem 

estar antes presentes, devem ser prioridade. Outra questão trabalhada não apenas nesse 

enredo, mas em outros também, é a da hierarquia nas relações de trabalho. Mesmo Cátia 

sendo uma pessoa que expõe suas opiniões, a palavra final do chefe demonstra que se não 

existe um interesse de quem dita as ordens, as coisas não mudam. A história foi bem 

construída e de acordo com o esperado a partir da discussão, mesmo que pudesse englobar 

assuntos mais relativos ao cenário de onde estão. Apesar de incluir informações do 

escritório, eles sempre tendem a fugir da realidade imobiliária de onde vivem e partem para 

um cliente genérico. Evidencia-se que todos gostaram e aprovaram a leitura da tirinha. 

 

Figura 12: Segunda tirinha desenvolvida pelo Grupo B (T2B) 

 

 

Fonte: os autores. 

Nesta tirinha, Cátia faz uma brincadeira sobre o tamanho da sala de um casal de 

clientes, onde um espaço que já estava adequado em um projeto pronto deveria ser 

modificado e aumentado. Como crítica, Cátia cita o movimento dos trabalhadores sem teto, 

dando a entender que, por mais que seja normal, é um problema real do mundo do capital 

que cria uma sala exagerada para um casal viver mesmo que existam pessoas sem 

moradia. A história foi feita e aceita por todos, mas que expressões tais como “se eu tenho 

dinheiro eu tenho direito a ter uma casa como eu quiser” tenham permeado o debate acerca 

dessa tirinha. 
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Alguns estudantes argumentaram a questão da ergonomia, se um ambiente funciona 

projetado para um tamanho, quando ele é maior seria mero exagero, mas outros disseram 

que quando as questões ambientais forem prioridade, essa questão de moradia deverá 

também ser mais igualitária. Nesse momento, pudemos inferir que o objetivo da pesquisa – 

a criação de discussões sobre educação ambiental crítica e a construção civil – se 

concretizou. O contexto de que não tem moradia, o trabalho de quem projeta as relações de 

trabalho, tudo estava ali e sendo discutido. Por fim, com clima de descontração, respeitando 

o ponto de vista de todos e compreendendo que só a partir da discussão de questões 

ambientais é possível limitar esses usos, chegou-se a conclusão de que, na realidade, 

dificilmente se encontra uma pessoa de poder aquisitivo alto que escolhe morar em menos 

apenas por pensar no outro, mesmo que tenham observado que com a “onda verde” talvez 

isso possa vir a se tornar uma realidade. Ao final dessa oficina, identificou-se que todos 

aprovaram as tirinhas confeccionadas. 

 

 

4.1.2.4 Terceira oficina 

 

A terceira oficina envolveu o desenvolvimento do conteúdo “Licenças e legalizações 

junto aos órgãos responsáveis”. Após iniciarem o programa do projeto a ser desenvolvido, 

partiu-se para a preparação das plantas necessárias para as licenças junto à prefeitura, e, 

nesse diapasão, as discussões começaram com as experiências pessoais de imóveis 

irregulares na região, onde a prefeitura faz levantamentos para poder cobrar o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas não o faz para legalizar os imóveis, e poucos na 

região sabem a diferença entre licença de obras e legalização de obra. 

Outro tópico abordado na aula versou sobre o fato de que grandes empreendimentos 

quando precisam retirar árvores para implantar construções precisam fazer uma 

contrapartida junto ao setor de meio ambiente da prefeitura e isso, normalmente, acontece 

com plantio de novas árvores em outra região. Foi nesse momento que surgiu como 

exemplo o caso do viaduto da cidade de Nova Iguaçu (cidade da Baixada Fluminense do 

Rio de Janeiro, próxima da cidade de Mesquita, cenário empírico deste trabalho), que para 

fazer sua ampliação foram derrubadas seis árvores e a obra do viaduto foi embargada, 

resultando em uma situação deprimente: sem as árvores e sem a contrapartida. 

Outro caso aconteceu na Rodovia Presidente Dutra na altura de São João de Meriti 

(outra cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro), em que após a retirada de árvores 

antigas a contrapartida foi um pequeno parque como pouquíssimas árvores, e, por fim, 

debateu-se sobre o conhecido caso ocorrido na cidade de São Paulo, em que a prefeitura 

começou a aceitar que empenas cegas de prédios (paredes de prédios que não apresentam 
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janelas) fossem plantadas com jardim verticais, e isso começou a ser aceito como 

contrapartida para empreendimentos, de forma que até órgãos de fiscalização começaram a 

cobrar que cada empena cega transformada fosse equivalente a apenas uma árvore. 

As duas tirinhas, T3A e T3B, criadas respectivamente pelos grupos A e B encontram-

se a seguir, respectivamente, representadas nas Figuras 13 e 14. 

 

Figura 13: Terceira tirinha desenvolvida pelo Grupo A (T3A) 

 

 

Fonte: os autores. 

Nesta tirinha, Cátia se recusa a fazer um projeto que acabe com algumas árvores de 

um parque, e, com isso, o Fred tem que usar provavelmente o AutoCAD para fazer o 

projeto, mas pelo que a história mostra, ele não sabe usar o programa. Analisando essa 

história, identificamos alguns pontos principais. Primeiro, a relação de trabalho de forma 

distorcida, em que a estagiária se recusa a fazer um trabalho aparente sem consequências. 

Mesmo com a personalidade já construída com os alunos sobre a personagem Cátia, se 

recusar a fazer um trabalho não parece muito real, ainda mais para alunos que têm em 

média 18 anos de idade e que estarão em seus estágios em breve. Mas os alunos 

concordaram com a atitude de Cátia, e a história seguiu. Outro ponto reside no fato do 

personagem Fred não saber usar o programa para fazer projetos. Existe a história de que os 

profissionais formados antes de 2000 não sabem utilizar o AutoCAD de forma adequada, o 

que acaba fazendo um pouco de sentido, pois muitas universidades só incluíram o AutoCAD 

como ferramenta obrigatória nas disciplinas de desenho e/ou projeto após essa data. Mas 

isso vem mudando, pois os profissionais tiveram que se adaptar e aprender a utilizar 
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softwares, que são muitos e estão em constante atualização e modernização. O último 

ponto e o principal é o fato da história ter sido criada com base em um exemplo dado em 

aula. Ao serem questionados, os estudantes disseram não conhecer muito do assunto. Eles 

poderiam ter inserido questões sobre a legalização de imóveis na região, onde pouco tem 

suas licenças e habite-se. Porém, eles pareciam ou estar desconfortáveis com o assunto, ou 

podem ter sido realmente impactados com as histórias das contrapartidas para licenças 

ambientais. Mesmo assim, pudemos inferir que as histórias foram aprovadas por todos. 

 

Figura 14: Terceira tirinha desenvolvida pelo Grupo B (T3B) 

 

 

Fonte: os autores. 

Assim como o grupo A, o grupo B também usou a história das contrapartidas para 

construírem sua história na tirinha T3B, porém apresentando maior dificuldade em relação 

ao grupo A. O grupo B optou fazer a continuação da história criada pelo grupo A, o que foi 

interessante, pois demonstraram mais domínio da técnica dos quadrinhos, no entanto faltou 

criatividade e contextualização com a realidade deles, ficando também elaborado sobre um 

exemplo trazido pela professora. Chama-se atenção que a disciplina de Projeto Final não é 

a responsável por tratar desse conteúdo, mas sim a disciplina intitulada “Organização e 

normas”. Porém, como Projeto Final reúne todos os conhecimentos construídos ao longo do 

curso, foi interessante fazer essa abordagem ambiental nas oficinas. Uma questão 

interessante abordada na história foi que de fato as prefeituras e órgãos ambientais estão 

cada vez mais rígidos, e em relação às empenas cegas transformadas em paredes verdes 
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em São Paulo, a norma mudou e não é mais aceita da mesma forma. Destaca-se que a 

turma aprovou tanto a criatividade quanto a contextualização da história. 

 

 

4.1.2.5 Quarta oficina 

 

Durante a quarta oficina foi trabalhado o conteúdo “conforto ambiental”. Nesse 

momento, o projeto que cada aluno vem desenvolvendo paralelamente às oficinas começou 

a tomar forma e o aluno precisava decidir onde localizar janelas, qual a melhor orientação 

solar em uma residência, e para isso precisava entender que o leste é o sol da manhã e é 

agradável para quartos e salas, o sul não pega sol e em locais quentes fica interessante os 

quartos, o norte pega sol o dia todo, mas como o sol está alto, uma varanda e uma árvore 

desempenha bem o papel de proteção, já o sol oeste é muito baixo, difícil de proteger sem 

cortinas ou brises (persianas verticais construídas), mas que árvores próximas acabariam 

com esse problema. 

Com isso, as discussões partiram para as questões ambientais mais clássicas como 

desmatamento, falta de árvores nas cidades, poluição e como nos acostumamos a cimentar 

nosso quintal e acabar com todo verde. Surgiram vários relatos de como a região era há dez 

anos atrás e como vem mudando ao longo do tempo: antes era possível visualizar árvores 

frutíferas pelos bairros e hoje é raro uma árvore no entorno, ou seja, como as construções 

avançaram e as árvores foram diminuindo em função de um projeto de urbanização que não 

levou em conta qualquer impacto em virtude da redução da área verde. Outra questão 

pertinente trabalhada foi a que fazendo uma casa mais fresca se consome menos energia 

com ventiladores e aparelhos condicionares de ar, o que também afeta as questões de 

instalação predial. 

As Figuras 15 e 16 a seguir representam as tirinhas T4A e T4B, respectivamente, 

concebidas pelos grupos A e B. A primeira traz um dialogo entre os personagens Zé e 

Cabiludo sobre o uso de ar condicionado, em que o auxiliar de pedreiro relata a dificuldade 

de dormir devido ao calor e que está pensando em comprar tal aparelho, que acabaria com 

o seu problema. Zé, por sua vez, explica que há outras maneiras de contornar essa 

situação, e como trabalha com obra, propõe pequenas modificações na residência do 

amigo. Talvez essa seja a história que mais esteja contextualizada na vida de todos os 

alunos. Mesmo utilizando um exemplo apresentado em aula, o grupo conseguiu construir 

uma situação real, e que poderia acontecer com qualquer um deles, mesmo fora das 

relações de trabalho, e talvez seja um dos fatos mais imediatos da necessidade de se 

pensar nas questões ambientais. 
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O calor da Baixada Fluminense (que está em um vale entre os dois maiores maciços 

do estado do Rio de Janeiro) é um problema real para as pessoas, sobretudo as de classe 

mais baixa. Muitos exemplos de “gatos” feitos na rede elétrica da região foram dados, feitos 

por causa do uso excessivo do aparelho de ar condicionado, o que se torna também um 

problema social. Como apresentado por Zé, alguns detalhes na hora de projetar a casa 

podem amenizar, em muito, essa questão. Muitos vivem em casas que ainda não estão 

prontas ou que foram construídas por seus pais e refletem sobre o porquê não sabiam disso 

antes, pois poderiam ter feito de forma diferente em suas residências, evidenciando mais 

uma questão envolvendo o fato de que imóveis da região não são construídos a partir de 

projetos elaborados por engenheiros ou arquitetos. Surge uma necessidade de divulgar 

esse conhecimento para os pequenos construtores como o Zé e o Cabiludo, que são os 

reais responsáveis pelas construções e reformas das edificações da região. Os alunos 

aprovaram, e muitos comentários foram feitos, criando bastante espaço para discussões 

acerca dessa tirinha. 

 

Figura 15: Quarta tirinha desenvolvida pelo Grupo A (T4A) 

 

 

Fonte: os autores. 

 

Já a tirinha T4B traz um diálogo entre os personagens Cátia e Fred, retratando bem 

o momento do projeto em que eles se encontravam, pois essas discussões de abertura de 

janelas foram feitas na aula anterior, quando se tratou das normas e código de obras do 

município que garantem as dimensões mínimas de ventilação. Salientou-se que um bom 
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projeto deve analisar o todo, pois cada caso é único. Eles trouxeram o enredo sobre 

conforto ambiental para o momento do projeto deles, desenvolveram a reflexão de que não 

basta seguir regras e sim tem que ser feito algo a mais, reflexão que se configurou como 

uma novidade para as oficinas. Os estudantes entenderam que um bom projetista é aquele 

que propõe um projeto que interaja com o espaço onde vai ser construído, aproveitando as 

questões climáticas e geográficas a seu favor. Os colegas aprovaram a criatividade e o 

contexto da história. 

 

Figura 16: Quarta tirinha desenvolvida pelo Grupo B (T4B) 

 

 

Fonte: os autores. 

 

 

4.1.2.6 Quinta oficina 

 

A quinta oficina foi iniciada com o desenvolvimento do tópico “Instalações prediais”. 

Mesmo com o projeto dos alunos ainda em andamento, não estando na fase de prever as 

instalações, foram inseridos assuntos de instalações prediais. Com isso, as discussões 

começaram por clichês conhecidos na construção civil tais como placas solares, instalações 

de aproveitamento de águas cinza e águas pluviais, e que é preciso ficar atento para que o 

uso de tal solução seja pelo que acreditamos fazer efeito e não por massificação de 

propaganda de determinado fornecedor sobre o produto o qual se quer inserir no mercado 

como “ecologicamente correto”, o que representa certo modismo e em geral não vem 

acompanhado de uma reflexão prévia sobre os verdadeiros benefícios. 
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As discussões chegaram ao ponto de que tais soluções são voltadas apenas para 

um nicho do mercado, já que, na área onde os estudantes residem, as instalações 

continuam sendo feitas da mesma forma, e muitas vezes não se tem água e o 

abastecimento de energia é precário, o que leva a outros problemas sociais. Toda essa 

discussão culminou com a produção das tirinhas T5A (Figura 17) e T5B (Figura 18), 

respectivamente pelos grupos A e B. 

 

Figura 17: Quinta tirinha desenvolvida pelo Grupo A (T5A) 

 

 

Fonte: os autores. 

Na tirinha T5A os alunos trazem um diálogo entre os personagens Zé e Cabiludo 

sobre um tópico abordado previamente na aula, porém usaram criatividade para articular o 

assunto, pois inseriram a questão dos moradores da região que precisam economizar e da 

propaganda feita sobre as soluções tecnológicas para a diminuição do consumo de energia 

podem acabar recorrendo para esse equipamento. O mais interessante é ver que eles são 

construtores e falam de suas vidas, ou seja, as relações do homem que trabalha e as 

questões econômicas, sociais e ambientais. Essa história ainda deixa a entender que a 

tecnologia não é para todos, mesmo que não desmereça a ajuda que o equipamento traz. 

Os demais alunos aprovaram o storyboard que conta com mais detalhes que os outros 

criados até então, com destaque para o contexto e a criatividade. 
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Figura 18: Quinta tirinha desenvolvida pelo Grupo B (T5B) 

 

 

Fonte: os autores. 

O grupo B teve dificuldades de desenvolver o assunto e criar a tirinha T5B com uma 

narrativa sobre economia de água e materiais descartáveis, lembrando um pouco uma 

abordagem clássica das questões ambientais. Essas questões já haviam sido discutidas em 

sala de aula, mas em outro contexto. Mesmo sendo criativos ao adaptarem o problema para 

o escritório, pode-se dizer que houve uma fuga do intuito das discussões da aula. Como não 

havia mais tempo, os estudantes, mesmo assim, aprovaram a história para que a arte final 

fosse confeccionada. 

 

 

4.1.2.7 Sexta oficina 

 

Na sexta oficina, foram trabalhadas as “Referências Arquitetônicas”, quando os 

alunos discutiram o programa desenvolvido: como fazer as licenças, como projetar para que 

o consumo de energia seja menor, entre outros assuntos que resultaram no momento de 

escolher qual partido arquitetônico, os materiais que serão utilizados na fachada etc. O 

projeto toma forma e todos os conhecimentos trabalhados anteriormente se fundem, sendo 

discutidos os usos de alguns acabamentos, como o vidro que contribui para o uso de menor 

quantidade de lâmpadas, mas não se configura como bom isolante térmico, como a madeira 

que deve ser de reflorestamento e legalizada, entre outros. 
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Chamou-se atenção para o problema da falta de informações passadas nos locais de 

venda de materiais de construção, ou seja, o consumidor fica refém do consumo de 

produtos de origem duvidosa e, sobretudo, que podem nem ser tão eficientes para o objetivo 

desejado em termos de construção civil. Como é difícil saber ponderar se é melhor o uso de 

um acabamento mais durável, mas que degrada o ambiente, ou outro com menos impacto, 

mas que demanda manutenção constante, o consumidor que se encontra nas faixas de 

renda mais baixa está fadado sempre a usar os materiais mais baratos, e isso muitas vezes 

pode trazer mais prejuízos do que benefícios, sobretudo ambientais. 

A culminância dessa última oficina resultou na confecção das tirinhas T6A pelo 

Grupo A (Figura 19) e T6B pelo Grupo B (Figura 20), apresentadas a seguir. 

 

Figura 19: Sexta tirinha desenvolvida pelo Grupo A (T6A) 

 

 

Fonte: os autores. 

Na história apresentada na tirinha T6A, os personagens Cátia e Fred conversam e 

ela se surpreende com a escolha de um cliente sobre a referência arquitetônica de sua 

residência e propõe, em vez de referências europeias, outra referências que fariam mais 

sentido ao levar em consideração um clima quente como o do Brasil. Mesmo que o exemplo 

apresente erros, pois o clima do Oriente Médio não é parecido com o do Brasil, entre outros 

problemas, a elaboração foi considerada criativa e tem seu fundo de verdade. Em outro 

momento, esse assunto foi discutido em sala de aula e eles aproveitaram para esse último 

enredo. 
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Sobre a evolução dos storyboards, pode-se enxergar uma crítica às escolhas das 

classes mais altas. Sempre quando escolhem retratar o ambiente do escritório, os 

estudantes não se sentem a vontade em inserir questões das classes mais baixas na 

narrativa, e isso está relacionado novamente com o fato de as residências populares pouco 

passarem por escritórios de engenharia e arquitetura. Outro ponto que aparece na história é 

o desperdício, pois parece desnecessário um ar condicionado central pré-aprovado para um 

projeto sem ter sido feito uma análise se era de fato necessário ou não. Mesmo que na 

realidade o projeto não seja decidido dessa forma, a discussão vale sobre como iniciar a 

análise para se projetar uma residência e não decidir soluções antes de diagnósticos. 

Mesmo tendo sido pouco contextualizada, a história foi aprovada. 

 

Figura 20: Sexta tirinha desenvolvida pelo Grupo B (T6B) 

 

 

Fonte: os autores. 

Na história representada na tirinha T6B, os personagens Cátia e Fred conversam e 

ele expõe a ideia de inscrever o escritório em um concurso de casas sustentáveis. Como os 

alunos articularam tudo o que foi discutido sobre as questões ambientais na construção civil 

durante as aulas de uma forma crítica, avaliamos positivamente a tirinha. 



58 
 

Muito característico de uma tirinha, a brincadeira, a piada, ajuda a contar uma 

história de forma leve e é isso que acontece nessa tirinha que, por tão pouca fala, parece 

uma charge, nos levando a pensar muito, completando todos os espaços com as nossas 

reflexões. Cátia, que possui uma consciência ambiental mais afinada, idealiza uma casa 

mais intergrada à natureza, desde que conte com equipamentos tecnológicos, mostrando 

seu domínio sobre o assunto. Já Fred, que se envolve muito com tecnologia, idealiza uma 

casa toda high-tech3, se valendo apenas na eficiência tecnológica para dar soluções ao seu 

projeto, sem integrá-lo com o entorno. Esse último enredo contribuiu para o encerramento 

das oficinas, pois enquanto se trabalhava nos projeto dos storyboards, discutiu-se muito 

sobre o morar do cidadão, que talvez não seja o dinheiro que transforme essa experiência 

em algo em conexão com a natureza e que seja muito prazerosa para o homem, pois muitos 

relataram morar em terrenos com mangueira e que usavam balanços feitos em árvores 

quando crianças. Devido à criatividade e a contextualização, esse storyboard também foi 

aprovado. 

 

 

4.1.3 Resultado 

 

Como pode ser acompanhado na descrição das aulas e nas análises individuais das 

histórias criadas das tirinhas criadas pelos alunos, podemos visualizar que todo o processo 

das oficinas foi evoluindo. Mesmo tendo conseguido criar um espaço para as discussões 

ambientais na construção civil, com os alunos trazendo muito do que vivenciam de forma 

criativa, em alguns momentos ocorreram problemas como a dificuldade para criar os 

storyboards e para se encontrar em alguns temas. A ideia de que os alunos entrariam nas 

discussões trazendo elementos novos do seu contexto social, nem sempre ocorreu. Muitos 

assuntos pareciam não pertencer à realidade deles e mesmo com muitos exemplos, às 

vezes a troca de experiências ficava tímida. 

Os assuntos em que houve maior participação foram os que envolviam obras, 

problemas de saneamento, falta de recursos e de infraestrutura urbana. Quando o assunto 

se localizava em projetos, legalização e normas, a troca de experiência era menor, o que 

pode ser compreensível, pois muitos deles só entendem a necessidade de um projeto e de 

um planejamento quando entram no curso e/ou quando atual profissionalmente. 

O ponto mais difícil foi no momento da elaboração dos storyboards. Logo ao sair das 

discussões eles tinham que formar os grupos, decidir o enredo e confeccionar os 

storyboards, normalmente possuíam em torno de 40 min (quarenta minutos) para todo esse 

                                                
3
  Abreviatura de high technology. Tradução: alta tecnologia. 
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processo. Nas primeiras aulas eles apresentaram muita dificuldade na confecção dos 

desenhos, alegando que não sabiam desenhar. Mesmo com a explicação de que 

storyboards são rascunhos das tirinhas e que a arte final seria feita depois, eles não se 

sentiam confortáveis para prosseguir na produção dos desenhos. Pareciam intimidados pelo 

material finalizado que foi apresentado para eles anteriormente e que tinha sido 

confeccionado pela professora. 

Com isso, a partir da segunda oficina foram entregues para eles diversas cópias de 

quadrinhos, como as do recruta zero, sem qualquer texto ou fala do personagem, e foi 

preparada também cópia dos próprios personagens criados pela professora para que 

pudessem utilizar a técnica de usufruírem de uma cena e só acrescentarem as falas. Dessa 

forma, as produções se tornaram mais dinâmicas, mesmo que os alunos ainda seguissem 

perdendo muito tempo para decidir o enredo. 

Contudo, voltando aos objetivos dessa pesquisa, pode-se dizer que os mesmos 

foram alcançados, pois mesmo com alguns problemas para a produção dos desenhos e de 

se entenderem em um contexto novo, o espaço para as discussões ambientais em diversos 

assuntos da construção civil foi criado. Os alunos trabalharam com criatividade e refletiram 

sobre as questões ambientais no seu entorno e no mundo do trabalho da construção civil. 

Além da reflexão sobre tais aspectos que se concretizou nos projetos arquitetônicos que 

desenvolveram até o final do curso, eles foram mais realistas que as turmas anteriores, 

estando mais antenados às soluções de conforto ambiental e inserindo os projetos em lotes 

mais arborizados. 

Ao finalizar a análise de toda essa etapa da pesquisa e refletir sobre a 

implementação da oficina de tirinhas ao longo da disciplina, compreendendo as deficiências 

que a prática apresentou devido à possível intimidação dos desenhos da professora terem 

sido apresentados antes do início da criação dos alunos, foi planejado uma nova 

implementação da oficina por meio de uma sequência didática menor, contendo quatro 

aulas, contemplando novas ferramentas de estímulo à criatividade visando motivar os 

alunos na criação dos storyboards e melhor delinear o produto final (sequência didática). 

 

 

4.2 OFICINA DE TIRINHAS 2 

 

4.2.1 Planejamento 

 

A realização da segunda oficina de tirinhas, no semestre seguinte, teve por objetivo 

implementar algumas mudanças em sua aplicação, de forma que a criatividade fosse 

estimulada na criação dos storyboards. 
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O planejamento desse segundo momento aconteceu após a análise dos dados 

gerados a partir da primeira oficina quando foram constatados problemas na autoestima dos 

alunos na hora de confeccionarem seus próprios desenhos, no tempo que foi destinado para 

as oficinas (que foi subdimensionado) e também na dificuldade de interação com alguns 

assuntos abordados, vivenciando (em alguns momentos) uma participação tímida dos 

alunos que trouxeram poucos exemplos de sua própria vivência, ficando muitas vezes 

amparados em situações trazidas pela professora, o que não configurou exatamente um 

erro, mas que ficou aquém do que se esperava considerando os pressupostos desta 

pesquisa. 

Outro motivo para ter sido levado a diante a ideia deste segundo momento foi a 

sensação de que os problemas pareciam ser solucionáveis de uma forma simples, uma 

dedicação a mais ao momento das oficinas, com exercícios de estímulo à criatividade e 

mais tempo para confecção dos storyboards. 

A solução para o problema da confecção dos storyboards foi aplicada durante 

mesmo a evolução das primeiras oficinas, com o uso de desenhos prontos e sem as falas, 

em que os estudantes usavam a técnica de escolher uma cena e acrescentar um enredo. Já 

para o problema de criação dos próprios enredos em grupo, não foi encontrada solução 

enquanto as aulas aconteciam, e, por isso, muitas histórias acabavam sendo uma releitura 

dos exemplos trazidos pela professora para eles, ou até mesmo a história na íntegra. 

Dito isso, analisando a aplicação da primeira oficina, observou-se que poderia ser 

inserida uma ferramenta para enriquecer o processo, ajudando na passagem de ouvintes 

para condutores do processo. Uma ferramenta que exercita a criatividade coletiva é o 

Design Thinking (DT), que, segundo Reginaldo (2015, p. 93), é um processo prático de 

cocriação a partir de cinco etapas: descoberta, interpretação, ideação (brainstorming), 

experimentação (prototipar) e evolução. Trata-se de uma ferramenta baseada na forma de 

pensar dos designers, em que os desafios de encontrar soluções práticas e que seja viável 

fazem parte da rotina. 

Foi feito um planejamento de quatro dias, sendo um dia de seis aulas para a etapa 

de apresentação, dois dias com seis aulas cada para trabalhar o conteúdo e, no último dia, 

um exercício conectando a criação dos enredos dos storyboards com o exercício de 

criatividade inspirado no DT. Buscou-se, com isso, conseguir que os alunos resolvessem os 

problemas de forma criativa, coletiva e participativa, criando um link artístico com a criação 

dos storyboards. 

Desta forma, foi elaborada uma sequência didática de quatro dias, iniciando a 

primeira aula, também com a apresentação de um vídeo, mas diferente do utilizado na 

primeira oficina – dessa fez o vídeo escolhido foi a animação intitulada “A história das 
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coisas”4. Na mesma aula, após a exibição do vídeo, realizou-se discussão acerca da 

sociedade dos dias de hoje, o consumismo e o que impacta nas questões ambientais. Foi 

apresentado o encarte de tirinhas desenvolvidas pela turma anterior e os personagens e 

explicado o que seria proposto ao longo das próximas aulas. 

No segundo dia, foi escolhida como tema a problemática da infraestrutura sanitária 

dos municípios da Baixada Fluminense, e, em seguida, foram feitas discussões sobre as 

questões ambientais envolvidas nos problemas de saneamento urbano, soluções possíveis 

e o que está sendo feito de certo e de errado. Já no terceiro dia, foi escolhido como tema o 

problema dos resíduos de pequenas e médias construções e reformas. No quarto e último 

dia dessa segunda implementação da oficina de tirinhas, foi elaborado um exercício de 

criatividade com base nos conceitos do DT quando, após a escolha dos enredos, foram 

construídos os storyboards. 

Os materiais didáticos usados na atividade de estímulo à criatividade e na 

elaboração dos storyboards foram lápis, borracha, caneta azul, post-its (para a etapa de 

brainstorming do DT), papel A4, tesoura, cola, tirinhas de gibis sem as falas, impressões dos 

personagens criados pela professora para utilização de técnica de colagem. 

 

Figura 21: Materiais utilizados na oficina de tirinhas 2 

 

Fonte: os autores. 

 

 

                                                
4
 Disponível em: <https://youtu.be/9GorqroigqM>. 

https://youtu.be/9GorqroigqM
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Quadro 3: Planejamento da Oficina de Tirinhas 2. 

DIA TEMPO ATIVIDADE FASE 

1 

3 aulas (120 min) Vídeo: “A história das coisas”. Apresentação 

Descoberta 3 aulas (120 min) Debate e apresentação da atividade. 

2 

3 aulas (120 min) Saneamento urbano (água e esgoto). Descoberta 

Empatia 3 aulas (120 min) Debate. 

3 

3 aulas (120 min) Descarte de resíduos. Pequenas obras. Interpretação 

Colaboração 3 aulas (120 min) Debate. 

4 

1 aulas (40 min) Explicação da atividade. 

Interpretação 

Ideação 

Experimento 

1 aulas (40 min) Brainstorming. 

2 aulas (80 min) Criação dos enredos. 

2 aulas (80 min) Confecção de storyboards. 

Fonte: os autores. 

O planejamento dessa implementação tomou por base o DT, que pode ser 

representado por meio do diagrama apresentado na Figura 22. 

 

Figura 22: As cinco etapas do Design Thinking. 

 

Fonte: Adaptado de Reginaldo (2015, p.83) e de Kit (2014, p. 16). 
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Em 2011 o website www.desingforeducators.com publicou um kit que era um tipo de 

manual de como usar o DT na educação, que foi se propagando pelo mundo, quando a 

educadora Kiran Bir Sethi se apresentou em uma palestra TED (Technology; Entertainment; 

Design) explicando seu trabalho na Índia, utilizando processos do design, o design for 

change. No Brasil, o DT começou a ser mais conhecido a partir de 2012 com a tradução do 

kit pelo Instituto Educadigital. 

Com base no trabalho de Reginaldo (2015), os materiais e vídeos desenvolvidos pelo 

site DT para educadores foi adaptado para esta pesquisa, simplificando ao máximo os 

processos de acordo com o que consideramos necessário para desenvolver a criatividade 

dos alunos durante a realização da oficina de tirinhas. Dessa forma, criamos o seguinte 

esquema simplificando esta intenção, representado na Figura 23. 

 

Figura 23: Esquema inspirado em DT. 

 

Fonte: os autores. 

 

Como podemos observar no esquema acima, o processo desejado para essa 

dinâmica proposta é fazer com que os alunos criem opções de forma cooperativa e em 

seguida, com as muitas opções produzidas, sejam refinadas, ficando assim as mais 

exequíveis. O próximo passo seria então a construção de um protótipo que no caso são os 

storyboards. 

Com isso. a escolha do DT como recurso para o estímulo da criatividade e motivação 

foi feita porque é uma ferramenta pautada no ser humano, foi planejada para criação em 

grupo, tem como foco as pessoas e finaliza com o desenvolvimento de um protótipo. Como 

o objetivo desta dissertação não é de enveredar pelas inúmeras possibilidades do DT, 

vamos usar como suporte criativo para a condução da sequência didática proposta nesse 

segundo momento um esquema de apenas três etapas (e não as cinco etapas previstas 

originalmente para o DT), apresentadas na Figura 24 a seguir. 

 

http://www.desingforeducators.com/
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Figura 24: Etapas inspiradas em DT 

 

Fonte: os autores. 

 

 

4.2.2  Descrição e análise 

 

4.2.2.1  Apresentação 

 

A primeira aula foi feita com a apresentação do vídeo “A história das coisas”, e, após 

a exibição, foi iniciada uma discussão sobre consumismo, sistema capitalista, como somos 

invadidos com propagandas e seduzidos a consumir cada vez mais, como a indústria da 

construção civil se comporta e como somos obrigados a consumir os produtos (materiais de 

construção) que estão disponíveis nas prateleiras, muitas vezes sem opção, e qual a nossa 

responsabilidade como construtores da região da Baixada Fluminense. 

Após a discussão, foram apresentados os personagens e tirinhas desenvolvidas com 

base nos storyboards criados pela turma anterior e também foi apresentado o cronograma 

das atividades a serem realizadas, conforme Quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 4: Conteúdos abordados nas aulas. 

AULA CONTEÚDO 

2 Saneamento urbano 

3 Gestão de resíduos de pequenas obras 

4 Oficina de tirinhas com exercício de criatividade 

Fonte: os autores. 
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4.2.2.2  Temas abordados 

 

O primeiro tema escolhido para revisão e debate sobre as questões ambientais foi o 

saneamento urbano, devido a sua importância para comunidade. Os pontos importantes que 

foram discutidos, entre outros, foram: 

a) o custo para prefeitura do asfalto e do saneamento básico: 

b) como deveria ser feito e como é feito na realidade; 

c) o que afeta na qualidade da água; 

d) de quem é a culpa dos rios na região terem virado esgoto a céu aberto; 

e) onde estão as estações de tratamento de esgoto, e quando existem, porque não 

funcionam; 

f) se ainda é realidade o despejo dos dejetos do coletor público nos rios da região; 

g) os rios da Baixada Fluminense que vão para a Baia de Guanabara. 

O tema repercutiu muito entre os alunos que puderam rever (pois se trata de uma 

revisão) pelo olhar crítico das questões ambientais e isso trouxe muita indignação aos 

alunos, e por se tratar de um assunto muito presente em suas vidas, pois todos moram 

próximos aos rios e convivem com enchentes e problemas relacionados ao esgoto 

diariamente. Todos puderam contribuir com reflexões e casos ocorridos. 

O segundo assunto escolhido para, revisão e debate, sobre as questões ambientais, 

foi a gestão de resíduos em pequenas obras. Este tema foi escolhido, pois quando é 

abordado no momento pertinente do curso ele não foca nas pequenas construções e são 

elas, as pequenas reformas, feitas por pessoas físicas que são responsáveis pela maior 

parte dos entulhos (resíduos) do tipo. Em sua maioria são despejados em locais não 

apropriados.  Os pontos importantes que foram discutidos, entre outros diversos, foram: 

a) pouco entulho não justifica aluguel de caçamba e onde se deve descartar; 

b) como deveria ser feito e como é feito na realidade; 

c) o que afeta na qualidade da água; 

d) de quem é a culpa dos locais de descarte clandestinos; 

e) onde estão os ecopontos da região; 

f) o que acontece com os resíduos depois de descartados; 

Esse segundo tema teve muita discussão, mas eles se interessaram, principalmente, 

pelas informações novas, pois muitos alegaram que não sabiam que as pequenas reformas, 

aquelas realizadas por pessoas físicas, são responsáveis pela maior parte dos resíduos de 

obras despejados em locais inapropriados. Outra informação que gerou grande discussão 

foi sobre o fato de que quase cem por cento (100%) dos resíduos de uma obra pode ser 

reaproveitado, e que existem usinas de reciclagem desses produtos, que transformam, por 
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exemplo, restos de concreto e alvenaria em britas que podem ser usadas em partes não 

estruturais de uma nova obra. 

 

 

4.2.2.3  Oficina de tirinhas 

 

Esse processo criativo foi iniciado tendo como guia os materiais citados acima na 

breve explicação sobre DT. Primeiramente, buscou-se corrigir deficiências encontradas no 

primeiro momento da pesquisa, e, para isso, foi destinado previamente dois dias para que 

exercitassem o debate sobre não só questões ambientais, mas também questões sociais 

envolvidas nos dois temas abordados. 

No início da aula, depois de lembrarmos rapidamente dos temas discutidos 

anteriormente, partimos para o brainstorming, um momento em que diversas palavras 

surgem, ideias soltas, sem que nenhum aluno se sentisse censurado ou constrangido por 

mais simples ou desconexa que pudesse parecer a sua ideia. Nesse momento, eles 

escreveram em diversos post-its opiniões sobre os assuntos tratados nas aulas anteriores. 

Todas as ideias foram colocadas lado a lado, como exemplificam as Figuras 25 e 26 a 

seguir. 

Figura 25: Post-its criados na etapa de ideação (brainstorming). 

 

Fonte: os autores. 
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Figura 26: Quadro organizador dos post-its. 

 

Fonte: os autores. 

 

Depois disso, a missão foi de reescrevê-las com o máximo de viabilidade, de forma 

que fossem exequíveis e selecionando os mais populares para que avançassem para última 

etapa, a prototipação, ou seja, a construção dos storyboards. Com isso, foram criadas as 

tirinhas T7C (Figura 27) e T7D (Figura 28), respectivamente pelos grupos C e D dessa 

segunda implementação. 

 

Figura 27: Tirinha escolhida pelo Grupo C (T7C) 

 

 

Fonte: os autores. 
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A tirinha T7C traz um diálogo entre os personagens Cátia e o seu chefe Fred, em 

que o assunto abordado foi o de criação de um projeto dito verde em um escritório no 

momento de seu planejamento, como a viabilidade financeira. Foi bem oportuno esse 

assunto que o grupo escolheu, pois estavam passando naquele momento pelo 

desenvolvimento do projeto final deles, e, com isso, estavam refletindo exatamente essas 

questões de o que inserir em uma construção sustentável e aproveitaram toda discussão 

que tiveram nas aulas sobre sustentabilidade para criar o enredo. 

 

Figura 28: Tirinha escolhida pelo Grupo D (T7D) 

 

 

Fonte: os autores. 

A tirinha T7D traz um diálogo entre os personagens Zé e Cabiludo, que acontece em 

um canteiro de obras, e eles discutem sobre o uso correto da água e planejam um encontro 

fora do horário de trabalho para projetarem uma melhor solução. Primeiramente o que se 

observa é o fato de os pedreiros estarem planejando projetar algo, o que é interessante, 

pois mostra que os alunos entendem que em qualquer situação é necessário um projeto do 

que se almeja fazer. Os alunos conseguiram fazer uma boa relação com o perfil dos 

personagens e trouxeram informações pertinentes da realidade deles com os assuntos 

abordados em sala de aula, conseguindo articular os personagens, o mundo em que os 

personagens estão inseridos e a realidade deles com as questões ambientais. 
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4.2.3 Resultados 

 

Como foi anteriormente explicado, o planejamento da segunda implementação da 

oficina de tirinhas em sala de aula se deu por terem sido detectados problemas na aplicação 

das oficinas do primeiro momento, levando os alunos a terem pouco tempo para criação dos 

storyboards e ser exigido um raciocínio para criação dos enredos de uma forma muito 

abrupta. Mesmo que isso não tenha causado um problema no material confeccionado pelos 

estudantes, isso levou a certa timidez e dificuldade no momento de construir os storyboards. 

Nesta implementação buscou-se corrigir tais problemas destinando momentos 

distintos para debates e outros para a produção criativa das tirinhas, que contou com o 

auxílio de uma nova abordagem, o Design Thinking (DT). Como já exposto, esperava-se que 

esse processo criado com base no DT fosse capaz de suprir o problema da dificuldade 

criativa dos enredos dos storyboards, e o fez com sucesso. 

Na hora de produzir os storyboards, os assuntos já estavam definidos, assim como 

quais personagens estariam no croqui criado. Somado a isso, o fato de terem os desenhos 

impressos e prontos apenas com uma montagem e colagem (técnica já havia sido inserida 

no meio do caminho das oficinas anteriores), os alunos ficaram satisfeitos com o material 

acabado, criando autoestima acerca do material produzido entregue como resultado final. 

 

Figura 29: Exemplos de storyboards criados na oficina de tirinhas 1.

 

Fonte: os autores. 
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Nas Figuras 29, 30 e 31, podemos visualizar a diferença de acabamento do material 

(storyboards) entregue pelos alunos na primeira implementação da oficina (Figura 29) e na 

segunda (Figuras 30 e 31). 

 

Figura 30: Exemplos de storyboards criados na oficina de tirinhas 2.

 

Fonte: os autores. 

 

Essas imagens evidenciam que os desenhos confeccionados na oficina de tirinhas 1 

apresentavam storyboards construídos de diversas maneiras, os tamanhos dos desenhos 

ficaram de difícil compreensão e por não possuírem um material mais adequado para 

desenho, eles foram feitos com caneta e lápis e muitas vezes ficaram ilegíveis pois não 

diagramavam da maneira adequada os balões dos quadrinhos. Já nos desenhos 

confeccionados na oficina de tirinhas 2 isso não ocorreu, pois todos usaram os impressos de 

exemplos de expressões do personagens e, com isso, construiu-se uma material mais bem 

acabado, facilitando a arte final para a produção dos dois produtos educacionais – 

sequência didática e encarte de tirinhas – apresentados no próximo capítulo. 
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Figura 31: Exemplos de storyboards criados na oficina de tirinhas 2. 

 

Fonte: os autores. 

 

Sobre as duas oficinas, observamos problemas comuns, como, por exemplo, a 

ansiedade dos alunos em querer entender o processo criativo no meio do caminho, e 

também o trabalho de planejamento que foi muito maior, mas o que compensou pelo 

resultado. 
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5. PRODUTOS EDUCACIONAIS 

 

 

5.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
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5.1  ENCARTE DE TIRINHAS 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi iniciada há dois anos e meio, com a elaboração da carta de 

intenções para ingresso no curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências do 

PROPEC do IFRJ. Naquele momento, a forma como as questões ambientais eram 

abordadas no curso Técnico em Edificações do CVT Mesquita da FAETEC, onde leciono, 

pareciam merecer uma atenção, pois os alunos repetiam sempre as mesmas soluções 

ambientais em seus projetos, como se para ter preocupações ambientais significasse usar a 

mesma receita infalível de soma de equipamentos tecnológicos e soluções difundidas pela 

mídia. 

Refletindo sobre o trajeto da pesquisa que culminou com a implementação das duas 

oficinas de tirinhas e a produção dos produtos educacionais, podemos visualizar um 

amadurecimento em vários aspectos. Primeiro, a interpretação do que estava ocorrendo em 

sala de aula, pois ela era um reflexo do que vivemos e como a sociedade em geral lida com 

as questões ambientais, de forma simplista e aceitando soluções ditas sustentáveis como 

única verdade. Outro ponto foi o de entender que na sala de aula também não existe uma 

postura ou ferramenta que resolverá todos os questionamentos e trará a solução única para 

a construção civil, sendo mais uma receita de bolo, ou seja, as aulas ministradas com a 

pretensão de serem com olhar crítico também estavam contribuindo para a repetição de 

soluções mágicas para as questões ambientais. 

Ao longo do curso de mestrado, podemos entender que, na verdade, não existem 

soluções ou posturas totalmente corretas, muito pelo contrário, e que devemos sempre 

buscar um incômodo, um questionamento, uma análise de cada situação. Para isso, ouvir a 

realidade do aluno e planejar a pesquisa e o produto educacional pensando na minha sala 

de aula foi primordial nessa descoberta, pois, talvez, fracassaria se tentasse dar conta de 

solucionar problemas mais gerais da educação profissional, sem um olhar mais específico 

da minha prática. 

Entre outros aspectos que foram amadurecidos neste percurso, vale destacar o fato 

de que durante os debates e oficinas foi possível conhecer a história dos alunos e usá-las 

como matéria-prima para as discussões, pois se no início a intenção era de acrescentar 

conhecimento, o que ocorreu foi identificar atitudes da realidade desses alunos para utilizá-

las como algo genuíno para uma postura sobre as questões ambientais. Nem todos os 

momentos das discussões foram de otimismo e descontração, falar de separação de lixo 

doméstico, onde nem a coleta de lixo convencional é uma certeza, parece um pouco cruel, e 

onde a maior diferença é feita pelo catador de papelão e lata da região que vive em 

condições sub-humanas. 
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Como já foi dito, em muitos momentos os alunos, quando interrogados, voltavam a 

expressar frases feitas sobre as questões ambientais e isso parecia um retrocesso, mas 

podemos perceber que existe muito mais do que apenas não estar refletindo de forma 

crítica. Há um ritual de formalidade para que os alunos sempre queiram responder o que 

eles acham que o professor quer ouvir em vez do que eles realmente estão pensando – o 

que não é raro e ficou claro nas dinâmicas desenvolvidas nesta pesquisa. A forma como 

eles estudam e respondem quando interrogados oralmente ou em provas escritas não é 

uma reflexão somente sobre as questões apresentadas, são respostas baseadas no que 

eles imaginam que seja certo para o professor, como se o que trouxesse fosse não 

importante, vulgar, e o que o professor diz é o correto. Por isso, muitas vezes os alunos são 

repetitivos e não se aventuram, e a própria dinâmica física da sala de aula contribui para 

essa dificuldade participativa. 

Muitas dessas reflexões não estavam presentes nos pressupostos, mas foram 

importantes para a construção de um resultado positivo de toda a pesquisa e que 

contribuíram para a formação no mestrado profissional em ensino de ciências. Tais 

reflexões nos levam a compreender porque a escola precisa de uma urgente reformulação. 

Por fim, sabemos que a inserção das histórias em quadrinhos como contextualização 

do mundo do trabalho não é novidade, muito menos exclusividade desta pesquisa. Com 

uma simples busca podemos visualizar diversos trabalhos acadêmicos que se debruçam 

sobre isso, mas, mesmo lendo sobre todas as possibilidades dos quadrinhos em sala de 

aula e termos construído expectativas e pressupostos sobre seu uso, não poderíamos 

dimensionar o quão rico seria sua contribuição para a interação dos alunos e o que 

objetivamos com esta pesquisa. 

Os desenhos simples das tirinhas foram primordiais, seduziram o aluno desde a 

primeira aula, e esse interesse se manteve até o momento da construção de seus 

storyboards, a ponto de se preocuparem com a estética do que estavam produzindo. Essa 

preocupação dos alunos e a necessidade de dinamizar a criação dos enredos levaram a um 

ponto novo na pesquisa que foi a inserção de um recurso auxiliar na criação dos 

storyboards, o design thinking. Essa abordagem foi adaptada com o cuidado de não se 

sobrepor ao objetivo previamente pensando e desconfigurar o desenho da pesquisa, que 

era a confecção das tirinhas com/pelos alunos, e sim funcionar como um link, uma conexão 

para as criações em conjunto, conferindo empatia à dinâmica de encontrar problemas e 

propor respostas. Esse espaço de criação serviu como uma continuação mais 

descompromissada das discussões, quando brincadeiras e piadas surgiam em alguns 

momentos, a ponto de também se transformarem em enredos. 

Todas essas aulas e oficinas foram momentos de troca e aprendizado. Ouvir o 

estudante falando da sua vida, muitas vezes fugindo do assunto, acabou unindo ainda mais 
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a turma, como integrantes de uma classe, moradores de uma região de histórias únicas, 

mas tão parecidas, de esgoto a céu aberto, rios poluídos, falta de respeito dos governantes  

com a população, escolas (como a nossa) abandonadas, com infiltração, sem água, 

escassez de funcionários, entre tantos outros problemas. O pano de fundo foram as 

questões ambientais, o assunto da construção civil, e como resultado, muito de cidadania, 

identidade, educação, respeito, diretos, sonhos e realidade. 

Concluindo, gostaríamos de acrescentar uma breve história de um aluno que 

participou do primeiro momento da pesquisa, e que nas discussões sempre trazia seu ponto 

de vista sobre a construção civil da região onde ele mora e as questões ambientais de forma 

muito autêntica. Isso nos fez refletir em como um aluno que poderia ser visto como 

inconveniente era muito mais do que a sala de aula precisava nas discussões, como se para 

uma aula convencional sua postura fosse um empecilho e que na verdade foi o que fez 

dessa pesquisa um pouco mais colorida do que seria, sintetizando o que se busca com uma 

educação ambiental crítica, uma sustentabilidade democrática, entendendo a vida como 

uma teia, onde tudo se relaciona. 

Marcelo (nome fictício), 22 anos, ajudante de pedreiro, se autopromoveu a pedreiro 

durante sua estada no curso. Falante, estudou sempre em escola pública, reprovado 

algumas vezes, com um pequeno problema de audição que o atrapalha a ouvir a explicação 

do professor, inteligente e inconveniente, gosta de provocar o professor. Morador da região 

da Baixada Fluminense, tem um pouco de vergonha de falar de si mesmo e de sua família, 

mas contou que frequenta igreja e não bebe, mas que busca a mãe no pagode quando ela 

demora. Orgulha-se da qualidade do seu serviço braçal e de seus acabamentos delicados. 

Apresentou um excelente trabalho de projeto final e relatou à professora: 

Amo morar na Chatuba, tenho uma mangueira na frente da minha 
casa, vou de bicicleta trabalhar na casa dos meus clientes que são 
meus vizinhos, dou garantia do meu serviço, pois não faço de 
qualquer jeito. Se não sei, procuro saber. Sou forte e novo, gosto de 
construir e ver pronto, me dá orgulho, mas sou chato com detalhes. 
Não me sinto menos que ninguém, e não sei porque acham que a 
felicidade só tem a ver com carro, roupa e mansão. 

Essa pesquisa não finaliza aqui, pois muitos outros Marcelos estarão nas aulas das 

próximas turmas em que discutiremos sobre a construção civil e as questões ambientais e 

tudo que envolve viver por aqui. 
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