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Apresentação 

A História em quadrinho (HQ) produzida pelos discentes do curso 

de licenciatura em Matemática, por meio da disciplina Psicologia 

do Desenvolvimento da Aprendizagem, orientada pela professora 

Helena Rocha, é apresentada como produto final de avaliação da 

disciplina. 

A HQ trata da teoria das múltiplas inteligências e desenvolvida 

pelo psicólogo Howard Gardner, tendo como base na sala de aula, 

através do ensino de um conteúdo muito importante na 

Geometria: forma, tamanho e posição relativa de figuras e as 

propriedades dos espaços. 

O principal objetivo dessa HQ mostrar em salda de aula que 

existem múltiplas inteligências. Este instrumento é um recurso 

importante que contribui para a sociedade atingindo a qualquer 

faixa etária, pois possui uma linguagem simples e compreensível. 

A finalidade da história em quadrinho com base na teoria de 

Gardner, é fazer com que os alunos aprendam nas salas de aulas 

o ensino da matemática e sejam estimulados a trabalharem as

diversas inteligências proposta pela teoria das inteligências 

múltiplas. Assim compreender como o ensino sob a perspectiva 

das inteligências pode contribuir de forma significativamente para 

a aprendizagem. 

Portanto, o trabalho apresentado será um ferramental 

importante para a construção do conhecimento dos novos 

discentes. Servindo de exemplo para o ensino de qualquer 

matéria de modo prático de ser compreendido. Além disso, 

apresentamos um meio eficaz de estudos das disciplinas como 

Geometria por exemplo, para que seja ensinada de forma 

satisfatória, excluindo o modelo tradicional de ensino. 




















