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MACACOS ME MORDAM! USOS DE HISTÓRIAS  
EM QUADRINHOS NO  ENSINO DE GEOGRAFIA  
GEOPOLÍTICA? AH, PARA, NEH! 

Carlos de Brito Lacerda 
Geógrafo Especialista 
Professor da SEDUC-GO/SME
Senador Canedo, Brasil
carlosbritolacerda@yahoo.com.br

Promover atividades de ensino-aprendizagem com conteúdos curriculares de Geografia Geopolítica em 
turmas regulares do Ensino Fundamental e Médio é um desafio, tanto pela escassez de livros didáticos 
e paradidáticos que abordem temas relacionados, como também pela indigesta abordagem dos mesmos 
e  (des) interesse dos estudantes por essa proposta, pois o conceito de letramento escolar é o vigente no 
tratamento desses conteúdos, sendo pouco atraente pelo método tradicional e seu instrumental, caben-
do buscar alternativas , como utilizar o letramento social para que ocorra a apropriação dos conteúdos, 
discursos e mensagens (SOARES, 2003 apud BARI, 2015). A utilização de Histórias em Quadrinhos 
(HQs) e sua leitura potencialmente habilitaria os estudantes a articularem leitura escolar e social para 
exercitarem a interpretação iconográfica que as HQs possibilitam, no amálgama complexo de textos, 
ícones, cores, luz-sombra, o audível e visível em suportes analógicos/digitais, contribuindo para a cog-
nição complexa e necessária para nossa realidade, criando um vínculo de amadurecimento emocional 
do leitor e a leitura de HQs (BARI, 2015). Uma dificuldade instrumental e econômica é a ausência de 
gibitecas (NOGUEIRA, 2015), daí a proposta em atuar com gibis comprados em grupo (vaquinha) junto 
à Ed. Júpiter II, a publicação Romance em Quadrinhos - No amor e na guerra, de autoria de José Salles 
e Adauto Silva (2012), trabalhados inicialmente em relação aos elementos constituintes das HQs, a pers-
pectiva didática, seus signos visuais gráficos e o tempo narrativo (CAGNIN, 2014) em articulação com 
categorias da Geografia Geopolítica, como Nação, fronteira, território e análise da paisagem. 
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