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Geralmente encontramos nas Histórias em Quadrinhos heróis que voam, têm super força, vestem 

armaduras... Nesta História nossos heróis são os da vida real: aqueles que acordam cedo para ir à escola, 

porém agora se encontram impossibilitados de se reunir presencialmente. Esta foi uma forma que 

encontramos de permanecer unidos mesmo em épocas de distanciamento social. 
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Motivos da criação do Gibi 

 

A origem desse HQ se deu por meio da disciplina Prática de Ensino de Biologia I, ministrada 

remotamente pela professora Inês Trevisan, que nos estimulou a criar conteúdos voltados a 

diversos temas da atualidade, entre eles o coronavírus. Também nos sentimos sensibilizados pelos 

altos números de pessoas infectadas na cidade de Salvaterra na Ilha do Marajó-PA, ficando evidente 

a falta de informações e conhecimentos referentes a característica do vírus, transmissão e métodos 

de prevenção. Acreditamos que a elaboração desse recurso, também se faz necessário, devido a 

prática de disseminação de conteúdo sem credibilidade (Fake News), sobre o próprio vírus e as 

campanhas de imunização. Fato recorrente através das redes sociais. 

 

Desafios e superações na construção desse Gibi 

 

Pelo fato de ser a primeira vez que produzimos um HQ enfrentamos alguns desafios: 

 Elaboração de roteiro curto para adaptar ao layout das páginas, algo que resolvemos com o 
feedback da professora. 

 Digitação da arte final. Não possuirmos equipamentos e recursos específicos para o processo, 
a resolução deste problema veio com a utilização de aplicativos de smartphones que nos 
deram a precisão necessária. 

 Aplicativos em inglês e pagos que possibilitavam o controle do layout, coloração e criação de 
balões. A solução se deu ao escolher entre versões trial destes programas, o que mais atendia 
nossas necessidades. 

Todas as etapas do processo criativo tiveram a participação da professora, via remota que culminou 
no desenvolvimento de um recurso pedagógico que pode ser utilizado, durante e depois da situação 
em que nosso planeta se encontra (Pandemia do Coronavírus). 
  

 



 


