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O movimento educacional Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu no Brasil nos anos 1960 com 
o objetivo de preparar os alunos para o exercício da cidadania e caracteriza-se por abordar conteúdos 
científicos em um contexto social (KRASILCHIK, 2000). De acordo com Borges (2002) os estudantes 
deveriam ter conhecimento acerca dos principais produtos da ciência, ter noção sobre os métodos que os 
cientistas utilizam e como a ciência funciona. Entretanto, o que ocorre de fato é que a ciência ensinada nas 
escolas ostenta uma imagem idealizada e distante da realidade do trabalho dos cientistas, o que contribui 
para construção de uma visão ingênua de uma ciência neutra, com leis “comprovadas” e imutáveis. Wal-
dhelm (2007) nos alerta que a ciência não é uma atividade neutra e o seu desenvolvimento está direta-
mente relacionado com os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. Nesse sentido, 
as adequações curriculares devem acompanhar as mudanças das realidades sociais para responder as 
demandas da vida (AIKENHEAD, 2005). Alves (2000) e Caniato (1989) problematizam metodologias 
tradicionais de ensino e a escassez de metodologias diversificadas e lúdicas que estimulem o interesse 
e criatividade do educando. Uma das formas atrativas de abordar conteúdos no ensino é a utilização de 
HQs (LOVRETO, 2011; CARVALHO, 2006; VERGUEIRO, 2007; FRANCO, SANTOS NETO, 2011) e uso 
de HQ no Ensino de Ciências (FORTUNA, 2012; CARUSO; SILVEIRA, 2009; LINSINGEN, 2005; KA-
MEL; LA ROCQUE, 2005). O artigo apresenta a proposta das oficinas criativas de HQs e fanzines sobre 
CTS e analisa o potencial educacional de seu conteúdo para reflexões e discussão sobre temas interdis-
ciplinares ligados à CTS, que além de mediar conhecimentos científicos amplifica um debate pertinente 
sobre o papel da ciência e suas reais implicações socioculturais e políticas na sociedade. 
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