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Este trabalho vem analisar a contribuição da História em Quadrinho no 

processo de aprendizagem como recurso didático nas escolas do município de 

Soure/PA. Por não haver até o momento trabalhos relatados sobre o assunto no 

município envolvido, surgiu o interesse de fazer este trabalho para trazer 

informações para os alunos e saber quais seus conhecimento sobre as quatro 

doenças causadas pelo mosquito Aedes aegyptis, nota-se também importância de 

se trabalhar as HQs em sala de aula por esta ser uma ferramenta pedagógica que 

pode possibilitar ao estudante ampliar seu leque de meios de informação.O 

trabalho objetivou a elaboração de uma história em quadrinhos com aspecto de 

prevenção das quatro doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegyptis. Para a 

construção do gibi foi utilizados os materiais: Papel A4; Lápis comum HB; 

Borracha branca; Lápis de cor de madeira; Caneta esferográfica de cor preta. Os 

desenhos após finalizados foram escaneados, transformando-os em imagem 

JPG, depois passou a ser trabalhado no programa Microsoft Office Word 2007  

para a construção dos balões e falas .O trabalho foi elaborado de março a maio 

de 2016. O resultado se deu na construção de uma história em quadrinhos com 

14 paginas com ilustrações abordando assuntos sobre as doenças causadas pelo 

mosquito Aedes aegyptis, destacando os meios de prevenções, tratamento e 

sintomas. Estudos relacionando as HQs com a área de ciências, comprovam que 

tem sido bem gratificante os resultados obtidos pois vem utilizando temas 

diversos sobre questões na área de saúde e ciência. 

 
Palavras-chave: Quatro doenças, Aedes aegyptis, Historia em quadrinhos 


