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RESUMO 

As estratégias de ensino tradicionais ou convencionais que não estão alinhadas 
com os objetivos do sistema educacional moderno e com a inovação na prática 
pedagógica vem gradativamente perdendo espaço em sala de aula. Métodos de 
ensino mecânicos, baseados em memorização, provaram ser um dos fatores 
que provocam a perda de interesse dos alunos. Os professores devem atuar na 
garantia do ensino e aprendizagem de estratégias que busquem despertar o 
interesse dos alunos para o estudo de ciências, particularmente em situações 
desafiadoras que requerem conceitos complexos abstratos, como no caso da 
física. Histórias em quadrinhos, tirinhas ou cartoons têm sido empregados ao 
longo da história de várias formas, com fins educacionais. Fenômeno mais 
recente, entretanto, é a ampliação da aceitação do emprego deste recurso como 
método pedagógico científico. Este trabalho busca entender se a utilização de 
histórias em quadrinhos, especialmente cartoons conceituais ou quadrinhos 
conceituais, pode constituir uma ferramenta pedagógica eficiente para o ensino 
da física. Para isso foi realizada uma revisão de literatura em artigos científicos 
e trabalhos acadêmicos, que abordam o uso de quadrinhos e cartoons 
conceituais no ensino e seus resultados. A literatura encontrada permite 
evidenciar que o uso desta ferramenta traz resultados positivos irrefutáveis 
quando consideramos a prática pedagógica moderna, tais como aumento de 
interesse sobre a matéria e de adesão à participação em aula, o estímulo do 
pensamento crítico aliado à assimilação de conhecimento, bem como o 
desenvolvimento subsequente de hábitos que induzem aprendizagem 
significativa.  

Palavras-chave: Aprendizagem. Ensino da física. Cartoons conceituais. 

  



 
 

ABSTRACT 

Traditional teaching strategies that are not aligned with the modern educational 
system and with innovation in pedagogical practice have loosed space. 
Conventional teaching based on memorization proved to be one of the factors 
responsible for students' loss of interest. Teachers should act to ensure that the 
strategies of teaching and learning arouse the interest of students in the study of 
science, particularly in challenging situations that require complex and abstract 
concepts, especially in the case of Physics. Comics or cartoons have bine used 
throughout history in various ways, for educational purposes. This work seeks to 
understand whether the use of this resource can be an efficient pedagogical tool 
for teaching Physics. For this, a literature review was performed on scientific 
articles and academic works to understand the application of comics and 
conceptual cartoons in teaching and their results. The literature shows that the 
use of this tool brings positive results, such as the interest and participation of 
students, the formation of critical thinking combined with the assimilation of 
knowledge, as well as the subsequent development of habits that induce 
significant learning. 

Keywords: Learnig. Physics teaching. Conceptual Cartoons. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É difícil ignorar as evidências de que existe uma crescente divergência 

entre o saber transmitido nas escolas e os interesses dos alunos em sala de 

aula. A janela para o mundo, que a escola representava como instituição 

destinada aos jovens na era pré-TV, desapareceu, sobretudo com o avanço dos 

meios de comunicação em massa e as novas tecnologias de informações. A 

escola, muitas vezes, manteve sua imobilidade legitimada pela inércia a que foi 

submetida por parte do Estado e de alguns professores e familiares.  

A mudança social impulsionada pela mídia de massa, junto aos fatores 

como a extensão da idade de educação obrigatória e o crescimento do poder de 

compra da classe média, pressionaram seriamente os fundamentos da 

educação formal. Assim, os métodos pedagógicos relacionados aos meios de 

comunicação em massa e com menor teor de formalismo se tornaram cada vez 

mais adequados à transmissão de conhecimentos científicos. É importante 

lembrar ainda que a sociedade contemporânea imergiu nas novas formas de 

linguagem, tais como vídeos, áudios, reportagens visuais e tantas outras formas 

de comunicação.    

Considerando isso, a instituição escolar é desafiada a abrir espaços para 

que os educandos absorvam o conhecimento através de textos híbridos, em 

todas as áreas da ciência, sejam elas exatas ou humanas. Ora, os declínios dos 

diplomas universitários-científicos refletem que a evasão dos alunos no curso de 

Física se deve às dificuldades no campo da matemática e também a forma como 

esse saber didaticamente é repassado. Logo, indagamos: não haveria, talvez, 

uma forma de entrelaçar o conhecimento prático e teórico estabelecendo uma 

ponte com uma linguagem mais interativa?  

O objetivo do presente trabalho é fazer um estudo de literatura sobre a 

aplicabilidade das tirinhas conceituais na área da Física, bem como analisar esse 

recurso no prisma de alguns professores que desenvolveram suas aulas de 

forma instigadora. Nossa pesquisa, de cunho bibliográfico, abordará o assunto 

com enfoque exploratório, numa pesquisa qualitativa. Tal abordagem visa 

descrever e explicar os fenômenos sociais e as práticas pedagógicas no tocante 

às experiências com a Física Teórica.  
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A metodologia toma como aporte teórico o pensamento de Busarello 

(2013), Duarte (2006), Nascimento (2013), Duarte (2020), dentre outros não 

menos importantes. Ela reflete ainda os achados dos encontros científicos e 

trabalhos acadêmicos que também se interessam pela mesma temática. Como 

a presente pesquisa se alicerça numa revisão de literatura, elegemos alguns 

trabalhos para exemplificar os efeitos e os usos dos quadrinhos no ensino da 

física, tais como o de Caruso e Freitas (2009), Lacerda (2019) e Nascimento 

Júnior (2013).  

Analisaremos também aplicações ao ensino de uma forma específica de 

quadrinhos, conhecida como quadrinhos conceituais (NAYLOR e KEOGH, 2013; 

NAYLOR et al, 2001; KEOGH e NAYLOR, 1999; KEOGH et al, 1998), bem como 

de uma experiência brasileira inspirada nos cartoons conceituais que foi aplicada 

ao ensino de física (PENA, 2003).  

O presente trabalho está organizado em três capítulos, o primeiro discute 

o referencial teórico, colocando em evidência uma reflexão sobre a 

transversalidade dos quadrinhos no ensino, bem como os aspectos que incluem 

o cognitivismo e o lúdico. O capítulo posterior incide nas aplicabilidades desse 

recurso em sala de aula, trazendo ainda as discussões sobre os quadrinhos 

conceituais e nossas análises, por último, trazemos as considerações finais e os 

achados dessa pesquisa.  

Esperamos que o esse trabalho contribua para a comunidade acadêmica, 

despertando o interesse de outros acadêmicos para outras pesquisas sobre essa 

temática.    
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. O uso de quadrinhos no ensino 
 

No século 21, os sistemas de ensino nacionais no mundo afora estão 

começando a enfatizar novas estratégias de aprendizado, pois são mais eficazes 

e contribuem para o progresso da educação. Acompanhando essa tendência, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares oficiais das 

Secretarias de Educação dos Estados também vêm propondo o uso dos diversos 

tipos de linguagem no ensino, facilitando a aceitação do uso das histórias em 

quadrinhos como ferramenta pedagógica no Brasil (CHICÓRA e CAMARGO, 

2017).  

Nesse sentido, o papel dos professores é crucial para o sucesso do 

sistema de ensino, haja visto que eles são responsáveis pela aplicação desses 

multiletramentos, que por sua vez, asseguram a diversidade de estratégias de 

ensino e aprendizagem em sala de aula. Se considerarmos a integração da mídia 

social e dos meios de comunicação às estratégias educacionais talvez seja 

possível reduzir a distância entre o conhecimento repassado em sala e o que os 

alunos vivenciam na prática. Tal proximidade é capaz de trazer a atenção e o 

estímulo dos discentes para o conteúdo transmitido, passando a identificá-lo 

como ferramenta para o seu dia-a-dia, e não como mera obrigação. 

A TV tem uma influência inegável na qualidade e quantidade de 

experiências que compõem o domínio cognitivo dos jovens atualmente, visto que 

assistir é a segunda atividade à qual as crianças dedicam mais tempo, a primeira 

está ligada ao sono (VILAÇA e ARAÚJO, 2016). Considerando isso, é que se 

nota uma quantidade acentuada de chamadas pedagógicas para a necessidade 

de fornecer a esses alunos uma forma de ‘alfabetização’ em TV, para que eles 

também processem informações relacionadas ao conhecimento discutido em 

sala, sendo incentivados a aplicar esse saber de forma crítica ao seu cotidiano.  

Entre algumas estratégias de aprendizagem que os professores podem 

se fazer valer, é a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem 

baseada em investigação e aprendizagem baseada em projetos 

(BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014; LIMA, 2011). Na verdade, as 

estratégias de ensino tradicionais ou convencionais são irrelevantes para serem 
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aplicadas em sala de aula em que não estejam alinhadas com os objetivos do 

sistema educacional do século 21, buscando inovação no ensino de professores. 

Assim, os professores devem atuar na garantia do ensino e aprendizagem de 

estratégias que sejam utilizadas pode atrair os alunos para o interesse em 

Ciências, Tecnologia, Matemática, Física e Disciplinas de engenharia 

(BUSARELLO et al, 2013). 

Mas, atrair a atenção dos alunos não é fácil. Para tanto, os educadores 

precisam encontrar iniciativas usando materiais de ensino visual como histórias 

em quadrinhos conceituais ou histórias em quadrinhos apoiados por abordagens 

de aprendizagem baseadas em problemas através dos quais todo o processo de 

ensino e aprendizagem ocorre em sala de aula. Estudos têm mostrado que 

desenhos animados são os programas favoritos das crianças (DUARTE et al, 

2006), e que os adolescentes preferem ficção a programas em geral. Podemos, 

portanto, deduzir que abordagens baseadas em desenhos, podem muito bem 

constituir um bom ‘meio de cultura’ para o ensino e aprendizagem da Física. 

Tal ferramenta é capaz de colaborar com o processo geral de 

amadurecimento dos adolescentes, de forma que estes sejam capazes de 

apontar as sequências ficcionais impossíveis segundo as teorias da ciência da 

natureza e aquelas que estão de acordo com os acontecimentos da realidade. 

Como é possível observar a primeira Lei de Newton nesse primeiro quadrinho: 

 

Figura 1 – exemplo de HQs 

 

Fonte: site do brainly. Disponível em: <http://brainly.com.br/tarefa/17545406>. Acesso em 08 nov 2020. 

 

 

 O exemplo acima ilustra exatamente a Física Conceitual, e a primeira Lei 

de Newton, definida como Inércia. Para os estudantes do ensino médio, é muito 

mais prazeroso e interessante aprender uma Teoria associada à desenhos e 
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personagens já conhecidos, como o Garfield e Jon Arbuckle, que simplesmente 

escutar o professor ou ler o raciocínio do Pai da Física no livro didático 

tradicional. A partir desse quadrinho, o educador pode trabalhar com a ideia de 

força, movimento, velocidade, repouso, para depois aprofundá-la. Entretanto, a 

forma de enunciar os princípios dessa ciência vai muito além de apenas utilizar 

os quadrinhos como ilustração, uma vez que, a possibilidade de aplicabilidade 

dessa ferramenta é múltipla.   

 A aprendizagem baseada em problemas através cartoons conceituais ou 

histórias em quadrinhos é uma das estratégias de ensino e aprendizagem, onde 

os professores fornecem cenários relacionados à vida cotidiana que são 

convertidos em um conceito de desenho animado ou cartoon. Um dos recursos 

que vem ganhando evidência em estudos são os quadrinhos conceituais, criados 

por Keogh e Naylor (1999), que se caracterizados numa situação em que cada 

personagem sugere uma opinião ou explicação diferente sobre um fenômeno 

científico, dentre os quais apenas um sugere a opinião cientificamente aceitável 

(KEOGH e NAYLOR, 1999). 

 Declarações individuais desses personagens apoiam a formação de 

conflitos que levam os debatedores à argumentação. Desta forma, os estudantes 

são conduzidos a tentar promover seus respectivos pontos de vista para explicar 

o fenômeno observado e encorajar o pensamento científico. É válido lembrar que 

sugestões dadas pelos personagens são também plausíveis, mas retratam o 

equívoco geral que os alunos têm sobre o fenômeno (SEABRA et al, 2019). O 

desafio é exatamente esse: fazer com que os alunos pensem e discutam sobre 

qual personagem apresenta o juízo conforme a ciência.  

A pesquisa mostra que o uso de histórias em quadrinhos conceituais 

efetivamente apoia a aprendizagem da Física e, consequentemente, promovem 

a motivação e a argumentos dos discentes. Os quadrinhos contribuem para 

evitar ou remediar os equívocos de interpretação dos alunos (KABAPINAR, 

2005; SEABRA et al, 2019). Vale dizer que esses representam ainda, estruturas 

alternativas de compreensão, fornecendo um estímulo pictográfico para os 

alunos explorarem suas próprias ideias, que podem ou não estar representadas 

em forma gráfica.  

A combinação entre a linguagem verbal e não verbal proporcionada pelas 

histórias em quadrinhos também facilitam a expressividade do aluno (CHICÓRA 
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e CAMARGO, 2017), fomentando a sua participação em sala de aula. 

Considerando o impacto proporcionado pelo uso deste recurso na pedagogia, 

novas pesquisas sobre a aprendizagem baseada em problemas por meio de 

histórias em quadrinhos ou histórias em quadrinhos conceituais são indicadas. 

Portanto, uma revisão deste tema é necessária para examinar a extensão da 

aprendizagem baseada em problemas por meio de histórias em quadrinhos ou 

histórias em quadrinhos conceituais desenvolvidos por pesquisas anteriores. 
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2.2. O cognitivismo e o lúdico nos quadrinhos 
  

Nos últimos anos, estudos acerca da utilização de histórias em quadrinhos 

como material de apoio didático tem sido amplamente desenvolvido tanto em 

relação ao aspecto pedagógico em si, quanto à sua aplicação em diversas 

disciplinas que compõe a grade curricular. No que tange ao aspecto didático, 

podemos observar que a abordagem das instituições tem buscado conceder ao 

aluno uma posição ativa, a instrução centrada no professor está declínio, junto 

ao modelo tradicional.  Aprender fazendo/vivenciando é um dos lemas dos 

parâmetros curriculares.  

O método de aprendizagem baseada em problemas, se define 

exatamente como uma atividade muito próxima da vida cotidiana, que vez ou 

outra traz impaces de cenário. A intenção nessa forma de ensino é conduzir os 

alunos a resolver problemas de forma autônoma. Concluído o processo de 

identificação do problema, o aluno deve tentar resolvê-lo utilizando o 

conhecimento prévio e o conhecimento existente (SOUZA e DOURADO, 2015), 

chegando assim, a melhor assimilação do conteúdo. Dessa feita, recursos 

lúdicos como HQs é uma prática que encontra bases em teorias pedagógicas 

construtivistas como a de Ausubel (1980).  

Essa é uma das contribuições mais significativa do autor para os campos 

da psicologia educacional. Ausubel (1980) relacionou os conceitos de Piaget à 

sua teoria, que por sua vez, incide sobre como as pessoas adquirem o 

conhecimento. A teoria da Aprendizagem Significativa alega que o saber é 

adquirido pelas pessoas de forma salutar quando são expostas diretamente a 

ele, em vez de descobri-lo. No ensino presencial a aprendizagem não ocorre de 

forma automática; tal processo precisa reunir determinadas condições para 

ocorrer, as quais dependem da associação entre o conhecimento exposto e 

estruturas cognitivas preexistentes.  

Ausubel (1980) acredita que o mundo externo somente recebe sentido ou 

significação quando o aluno é capaz de criar um vínculo entre conteúdo e 

consciência, ou seja, a aprendizagem cognitiva é eficaz no momento em que as 

pessoas assimilam as novas informações com o conhecimento previamente 

adquirido. A estratégia de Ausubel é baseada em teorias que focam na 

organização do conteúdo: o fator mais importante para influenciar a 
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aprendizagem é a quantidade de clareza e organização do conhecimento prévio 

ou atual, retido na estrutura cognitiva do aluno. 

A essência da prática pedagógica considera que o conteúdo explanado e 

discutido em sala, primeiramente necessita fazer sentido para a vida do sujeito 

e depois, requer ainda que as novas informações sejam armazenadas de forma 

integrada ao seu conhecimento prévio (LACERDA, 2019). Esse, por sua vez, é 

denominado como subsunçores. De acordo com esse princípio/conceito, a 

aprendizagem é influenciada pelo que o aluno já sabe, logo, para que novos 

saberes sejam direcionados à estrutura cognitiva, faz-se importante o apoio dos 

subsunçores para ancorar o aprendizado.  

Isso significa que as ideias repassadas pelo professor devem ser 

organizadas e relacionadas de maneira essencial ao que o aluno já sabe. Em 

contraposição ao conhecimento efetivo, Ausubel (1980) utiliza o conceito de 

conhecimento arbitrário, que é aquele apreendido de maneira literal e sem a 

ancoragem correspondente na estrutura cognitiva já supracitada. Seria, pois, o 

aprendizado mecânico ou automático. Os dois tipos de conhecimento tanto 

podem ser obtidos através da aprendizagem receptiva - onde os conteúdos são 

apresentados para o aluno de forma pronta e acabada - quanto pela 

aprendizagem por descoberta - na qual o aluno recebe protagonismo e é levado 

a descobrir os conceitos de seu interesse.  

Dessa forma, compreende-se que tal aquisição pode chegar a uma 

aprendizagem efetiva capaz de organizar o conhecimento numa sequência 

lógica. O professor, enquanto mediador, facilita a conexão entre os alunos e o 

conteúdo aplicado, agregando ideias e informações recentes à bagagem já 

adquirida pelos discentes. Como observa Alegro (2008), a teoria de Ausubel 

evidencia como o conhecimento adquire um novo significado na estrutura 

cognitiva do sujeito, em decorrência da interação entre com aqueles apreendidos 

anteriormente:  

 

“Por conseguinte, no âmago da teoria da assimilação está a ideia 
de que se adquirem os novos significados através da interação 
de novas ideias (conhecimentos) potencialmente significativas 
com proposições e conceitos anteriormente apreendidos. Este 
processo interativo resulta numa alteração quer do potencial 
significado das novas informações, quer do significado dos 
conceitos ou proposições aos quais estão ancoradas e cria, 
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também, um novo produto ideário que constitui o novo 

significado para o aprendiz. ” (ALEGRO, 2008:40).  

A aprendizagem por meio da exploração é também salutar, já que o 

conteúdo não é fornecido ao aluno em sua forma final/acabada. O professor 

tenta adicionar informações ou associá-las à estrutura cognitiva do aluno para 

conectar o novo conteúdo ao saber já adquirido. Nessa relação de troca - o 

professor vai repassando informações e ajudando os aprendizes a construir o 

conhecimento significativo, - esses, por sua vez, vão amarrando/ unindo o 

conteúdo à suas estruturas cognitivas 

Já a aprendizagem mecânica, reflete o ensino tradicional, onde os alunos 

memorizam os materiais educacionais por um determinado espaço de tempo, 

portando-o até o momento da avaliação. Tal aprendizado não forma nenhuma 

associação entre a estrutura existente dos processos cognitivos. Assim, a 

retenção do material didático é feita de forma automática (ASUBEL, 1980). Na 

aprendizagem de recepção mecânica, os materiais de aprendizagem assumem 

a forma final e o aluno se lembra de todos sem lidar com as informações em seu 

conhecimento prévio. 

Por outro lado, a aprendizagem significativa está conectando o novo 

material à informações anteriores de forma organizada e não aleatória, podendo 

ser lembrada a qualquer momento. Basicamente, existem duas razões por trás 

da relação positiva entre aprendizagem e retenção. A primeira é que quanto mais 

educado, experiente e organizado o aluno é, mais rápido ocorre a aprendizagem. 

A segunda é que a aprendizagem e a lembrança devem ocorrer juntos. Assim, 

qualquer separação entre eles é uma obra artificial (AUSUBEL, 1980). 

A aprendizagem por Descoberta é baseada em ensaios e memorização. 

Aqui, o aluno chega ao método para resolver o problema e as informações que 

são usadas na solução de forma independente para reter informações na 

memória. Isso é feito sem vinculá-los com conhecimentos prévios na estrutura 

cognitiva (MOREIRA, 2011). Já a aprendizagem por descoberta significativa, o 

aluno é auxiliado a chegar à solução do problema ou reter o material de 

aprendizagem para esta tarefa de forma independente, com base nas 

informações e conhecimentos apresentados. 

Consequentemente, o conhecimento é um acréscimo à situação de 

aprendizagem. Informação e conhecimento estão conectados à estrutura 
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cognitiva. Através dos quatro tipos de aprendizagem, é óbvio que a ideia de ligar 

novas informações e a estrutura cognitiva do aluno distingue a aprendizagem 

significativa de Ausubel. Portanto, esta é uma das mais importantes condições 

para a sua ocorrência (AUSUBEL, 1980). A estratégia pedagógica de Ausubel 

fornece ao destinatário uma ideia geral do assunto que torna o destinatário mais 

disposto a distinguir entre fundamentos e detalhes na estrutura cognitiva. 

Para Lacerda (2019) a elaboração de uma situação cotidiana em histórias 

em quadrinhos, que depende da utilização de conhecimentos lúdicos do próprio 

aluno, exige a retomada de conceitos gerais preexistentes em sua estrutura 

cognitiva. Ao estimular que os aprendizes aplicassem os conceitos adquiridos 

nos quadrinhos de autoria própria, Lacerda observou que esse processo permitiu 

ancorar o conteúdo específico, demonstrando indícios de aprendizagem 

significativa. Tais observações evidenciam o processo de transferência 

enunciado por Ausubel (1980).  

Logo, quando aplicados no processo ensino-aprendizagem, os 

quadrinhos induzem a enculturação científica, caracterizada pelas novas fases 

de apoio, dedução e refutação. Processo que leva o aluno a integrar 

harmoniosamente os níveis de abstração e generalização: essa capacidade de 

desenvolvimento intelectual é considerada superior ao conteúdo dos livros 

didáticos tradicionais. O poder de abstração, para alguns autores, é de suma 

importância no aprendizado das ciências. Segundo o Filósofo Bachelard (1968), 

razão e imaginação são forças propulsoras de significados e sentidos do mundo 

no campo das ciências e das artes, permitindo sua assimilação. 

A imaginação, por sua vez, permite ao aluno despertar a curiosidade 

científica, e sentimentos/emoções desejáveis, como o prazer em aprender e a 

consciência crítica: fatores importantes para o desenvolvimento da Ciência e 

para a formação geral do aluno (ALMEIDA e RICON, 1993). Histórias em 

quadrinhos, tirinhas ou cartoons têm sido empregados com vários fins 

pedagógicos. Isso inclui o desenvolvimento da leitura, o vocabulário, a resolução 

de problemas e habilidades de pensamento: Para os autores, isso contribui para 

incentivar conhecimento científico tácito e tornar as ideias científicas acessíveis 

(VERGUEIRO, 2009), bem como o ensino de matemática (TONON, 2009) e da 

Física (LACERDA, 2019; BRÁZ e FERNANDES, 2009). 
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Os quadrinhos não se limitam ao estimular das crianças (SANTOS e 

GANZAROLLI, 2011) ou alunos do ensino médio (CARUSO e FREITAS, 2009). 

O seu uso tem registros também em práticas pedagógicas de nível superior, 

como por exemplo, em delinear ética nos negócios, em cursos de administração 

(Da SILVA et al, 2015). Por este motivo, um dos cuidados a ser adotado na 

utilização dos quadrinhos é a seleção criteriosa do material, conforme a 

estratégia do educador e à faixa etária do público a ser alcançado (CHICÓRA e 

CAMARGO, 2017; VERGUEIRO, 2014). 

Os instrutores que incorporam os quadrinhos em seus currículos, 

defendem que eles geram maior interesse nos alunos, facilitando o aprendizado 

(da SILVA et al, 2015). Mais recente, entretanto, foi a capacidade que esses 

recursos têm demonstrando em romper com o preconceito de educadores em 

ser utilizado como ferramenta pedagógica (VERGUEIRO e RAMOS, 2015). 

Poucos educadores de ciências poderiam contestar o poder explicativo das 

imagens e figuras nos livros didáticos tradicionais. A complexa interação de 

palavras e imagens nas histórias em quadrinhos tem o potencial de ir além do 

livro didático tradicional ao tecer texto e imagens em uma história que pode 

ajudar a gerar coerência e contexto para as informações.  

Uma ferramenta pedagógica que envolva os alunos, ajude a lembrar o 

conteúdo e torne todo o processo divertido seria bastante útil no currículo de 

ciências (VERGUEIRO, 2009). Não é surpreendente, então, que as histórias em 

quadrinhos tenham encontrado seu lugar em algumas salas de aula de ciências. 

A literatura sobre educação científica e histórias em quadrinhos científicos foi 

revisada recentemente por Fioravanti et al (2016), e este também defendeu que 

uma série de artigos publicados sobre a temática não apenas sugeriram esse 

recurso, como provou através de argumentos e resultados, as as evidências de 

melhora no desempenho dos alunos (FIORAVANTI et al, 2016). 

Anos de pesquisa pedagógica e pilhas de livros ricamente ilustrados 

apoiam a ideia de que palavras e imagens funcionam bem juntas para o ensino. 

O componente visual das histórias em quadrinhos é, sem dúvida, parte de seu 

apelo e pode fornecer um mecanismo para melhorar o desempenho do aluno. 

Quando o texto e as imagens são combinados, o desempenho e a retenção de 

leitura melhoram em comparação com o texto não ilustrado (BUSARELLO et al, 
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2013). Na verdade, combinar informações visuais com a linguagem verbail pode 

levar a uma solução de problemas mais criativa para os alunos. 

Histórias em quadrinhos têm sido usadas para promover a alfabetização 

e incentivar a realizaçaõ de outras leituras. A maioria dos educadores concordam 

que a leitura é o principal preditor de sucesso acadêmico. O uso das histórias 

em quadrinhos na educação é extremamente flexível, permitindo sua adoção em 

diferentes contextos. Por esse material, o professor pode introduzir um tema ou 

aprofundar conceitos já apresentados. Pode utilizá-los para fomentar uma 

discussão sobre o assunto, ilustrar uma ideia ou simplesmente adicionar um 

conteúdo lúdico à aprendizagem (CHICORA e CAMARGO, 2017). Em alguns 

cursos de literatura, os quadrinhos parecem ajudar os alunos a formar um vínculo 

mais substancial com os personagens. 

 Ao estruturar o material educacional por meio desta narrativa, as histórias 

em quadrinhos podem fazer uso de narrativas situacionais para fornecer 

contexto para o material e, portanto, um mecanismo para melhorar a 

aprendizagem do aluno. A questão que trazemos aqui é: será que a combinação 

das palavras, imagens e a narrativa das HQs podem ser usadas para ensinar e 

envolver os alunos, em geral, e entre os formandos no campo científico? Fazer 

perguntas em trabalhos acadêmicos é importante pq te dá abertura para 

responder. O que não pode é deixar de fazer isso e só colocar perguntas.  

Por exemplo, cartoons conceituais se mostraram capazes de estimular a 

conexão entre o conhecimento passado e os conceitos que se deseja transmitir 

aos alunos. Desse modo as habilidades de pensamento dos alunos podem ser 

desafiadas e os alunos podem desenvolver sua compreensão por meio do apoio 

de cartoon conceitual (NAYLOR e KEOGH, 2013). 
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3. A PESQUISA 

3.1. A aplicabilidade dos HQs em sala de aula 
 

O ensino da Física pode ser particularmente desafiador quando se trata 

de conquistar a curiosidade dos alunos. O conteúdo abstrato e os cálculos 

matemáticos podem representar uma barreira a ser transposta para que se 

estabeleça uma boa relação de aprendizado, em que os discentes possam 

simpatizar com a ciência a ponto de expressarem suas dificuldades. Caruso e 

Freitas (2009) usaram HQs para conceitos complexos como o de espaço-tempo 

de Einstein nas turmas do Ensino médio. Segundo os autores, a transmissão 

desses conhecimentos foi bem mais viável com o apoio desse importante 

recurso.  

Tal prática é interessante porque combina três áreas distintas: a Física, a 

Arte e a Língua Portuguesa, pela manifestação da linguagem híbrida. Através 

delas, os participantes acumulam a bagagem cultural por meio da 

interdisciplinaridade, o que permite, inclusive, dar suporte à abordagem de temas 

extracurriculares. A técnica utilizada por Caruso e Freitas (2009) consiste em 

utilizar um aluno como tradutor dos conhecimentos de Física, ou seja, o aluno 

interpreta o conteúdo apreendido em sua própria linguagem, utilizando como 

meio de comunicação as histórias em quadrinhos. O trabalho de Caruso e Freitas 

(2009) é baseado em um projeto do Instituto de Física da Universidade do Rio 

de Janeiro, realizado com alunos do ensino médio, denominado Oficina EDUHQ.  

Aliar experiências pessoais ao conhecimento assimilado na forma de HQs 

ou ‘tirinhas’, o professor amplia a motivação dos alunos para a disciplina, dado 

o humor característico do público jovem, além de possibilitar que esses criem 

uma linguagem própria capaz de transmitir tais conhecimentos de forma 

facilitada (Figura 2). Isso contribui para o aprimoramento das técnicas e 

metodologias de ensino dos próprios educadores (CARUSO e FREITAS, 2009). 

Tanto o uso das HQs quanto a elaboração deles é relevante, pois assim, o 

professor trabalha os conceitos de Einstein com alunos, aliando forma e 

linguagens específicas do público alvo, resultando em uma perfeita interação 

entre palavras e imagens (CARUSO e FREITAS, 2009), ampliando o poder de 

concentração dos jovens nesta matéria.  
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Figura 2 – Quadrinho elaborado por alunos da oficina EDUHQ (UFRJ) 

 

Fonte: Caruso e Freitas (2009:360). 

Conforme os autores, em uma sociedade na qual se valoriza a imagem, a 

decodificação rápida proporcionada pela HQ facilita a explicação da matéria. As 

tirinhas podem servir como ponto de partida para a explicação, sendo trabalhada 

de forma guiada pelo professor na parte introdutória, ou durante as discussões: 

importa que a contextualização flua, e que os alunos estejam confortáveis para 

também comentar livremente, uma vez que, o professor é um importante 

incentivador da assimilação do conteúdo, ilustrando-o sempre que possível e 

induzindo a criatividade dos alunos.  

A utilização das Histórias em quadrinhos é também uma forma de abordar 

conceitos de Física sem recorrer, no primeiro momento, à matematização do 

fenômeno, uma vez que a deficiência de conhecimento neste campo é um 

obstáculo frequentemente encontrado em alunos do ensino médio (CARUSO e 

FREITAS, 2009). É evidente que esse déficit precisa ser contornado, até porque 

a disciplina tem como cerne equações e princípios baseados em cálculos. Mas, 

nesse primeiro momento, é interessante aproximar os alunos à Ciência da 

natureza.  

Ao tomar como recurso, as HQs, Lacerda (2019), a sistematizou como 

ferramenta pedagógica para a disciplina de eletrostática. Seu trabalho consistiu 

numa sequência de dez aulas ministradas aos alunos do 3º ano do Ensino médio 

da Escola Estadual Cônego Américo Duarte, situada na Cidade de Rosário da 
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Limeira, MG.  Aqui, ele utilizou ainda como ferramenta de apoio lúdico, massinha 

de modelar, experimentos, simulações e vídeos associados â Histórias em 

quadrinhos (Figura 3). 

 

 Figura 3 – Exemplo de HQ produzida pelos alunos do curso de Física 

 
(Fonte: LACERDA, 2019:107). 

 

Neste formato, percebemos que os alunos foram estimulados a aplicar os 

conceitos nos instrumentos citados anteriormente, elaborando uma 

apresentação própria que lhes permitisse expressar o conteúdo adquirido e 

processá-lo em uma forma lúdica. Este processo concedeu aos alunos o poder 

de transmitir a matéria estudada conforme suas próprias ideias, deixando 

transparecer suas subjetividades através dos quadrinhos, o que trouxe o 

processo de transferência de Ausubel et al (1980), comprovando a ocorrência de 

aprendizagem significativa.  

Ao confeccionar os próprios quadrinhos sobre as etapas da eletrização, 

os alunos ancoraram os conceitos existentes em sua estrutura cognitiva aos 

conceitos específicos da matéria. Nascimento Júnior (2013), por sua vez, aliou 
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seu hobby da infância - os HQs do Quarteto Fantástico - também como 

ferramenta e estratégia ao ensino de Física. Em seu olhar, os quadrinhos de 

Ficção Científica têm o potencial de capturar a atenção dos alunos 

principalmente pelo seu aspecto cultural. Esta qualidade torna as histórias em 

quadrinhos um instrumento poderoso para despertar no aluno o gosto pelo 

aprendizado da Física, pelo fato de constituírem um veículo de comunicação em 

massa com grande penetração nos hábitos de consumo dos jovens em formação 

escolar (NASCIMENTO JR, 2013). 

Para o autor, a ato de retratar roteiros de Ficção Científica nos assuntos 

abordados realmente trouxe ganhos para as interações em sala de aula, pois, 

os alunos não apenas entenderam o conteúdo como também conseguiram 

percebê-lo em seu dia-a-dia. Em suas palavras, os quadrinhos do Quarteto 

Fantástico em si mesmos são interessantes,  

(...) por pertencerem ao gênero da ficção científica, são revistas que 
obedecem a uma lógica própria ao tratar da Ciência. Eles não têm 
como objetivo explicar a Física ou ensinar seus conceitos, (...) o 
objetivo de sua leitura é entreter veiculando ideias sobre Ciência (...) 
(NASCIMENTO JR, 2013:108). 

Os quadrinhos do Quarteto Fantástico têm a qualidade de imprimir um 

conteúdo emocional e cultural ao ensino da Física que é inexistente nos livros 

didáticos, além de valores políticos e ideológicos. (Figura 4). Sentimentos como 

maravilhamento e medo, expressos pelos personagens vão ao encontro dos 

alunos, criando um envolvimento emocional com a narrativa que proporciona a 

ponte “(...) ente o racional e o sensível, que pode estabelecer uma ponte entre 

pensar a Ciência e se relacionar com a Ciência, através do questionamento” 

(NASCIMENTO JR, 2013: 111). 
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Figura 4 – Trecho de história do Quarteto Fantástico 

 
                                                                (Fonte: NASCIMENTO JR, 2013: 100).   

 

Na Figura 4, por exemplo, Nascimento Jr (2013) observa a reação do 

personagem Reed ao ser lembrado das implicações militares da criação de seu 

Sistema de teletransporte, associando o conceito científico (teletransporte) ao 

contexto político e produzindo uma reflexão crítica a respeito de como a 

humanidade se relaciona com o progresso científico. Os quadrinhos do Quarteto 

Fantástico permitem ao professor, a possibilidade de abordar outros assuntos 

relacionados aos conceitos da disciplina, tais como a história da ciência, seu 

desenvolvimento em períodos como a Guerra Fria, e seu protagonismo em 

quase todos os seguimentos do nosso cotidiano (NASCIMENTO JR, 2013). 

Nesse caso, comprovamos que os HQs são potenciais didáticos na cultura 

técnico-científica, facilitando a ancoragem de conhecimento.  
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3.2. Discussões dos HQs conceituais no ensino  
 

Quadrinhos conceituais são ilustrações desenvolvidas com um propósito 

específico de gerar uma reflexão que envolva um determinado conceito que se 

deseja apresentar. Entretanto, ao invés de simplesmente expor ou ilustrar o 

quadrinho conceitual, é interessante que ele promova uma reflexão acerca desse 

conhecimento. Numa situação em que os alunos tenham interpretações 

equivocadas, o direcionamento do professor em esclarecer as propriedades e as 

relações das ciências da natureza.   

 O quadrinho conceitual é uma das formas mais populares de mídia 

instrucional, ao lado de histórias em quadrinhos humorísticos ou ilustrações. Isso 

ocorre porque as ideias que são transmitidas através dos desenhos são 

facilmente compreendidas através da ação da personagem de desenho animado 

(BUSARELLO et al, 2013). Para muitos estudiosos, os quadrinhos conceituais 

são definidos como um meio para apresentar ideias alternativas de conceitos 

científicos (KEOGH e NAYLOR, 1996; 1999). 

O rótulo “história em quadrinhos” pode ser potencialmente enganoso, 

pois, os indivíduos esperam que exista uma forte associação entre histórias em 

quadrinhos e humor. Apesar desse recurso possa ser possível nos cartoons 

conceituais, ele não é muito frequente. Em sua maioria, eles seguem a forma de 

uma pergunta de múltipla escolha.  

A origem desses HQs remonta a uma estratégia construtivista onde os 

professores podem aplicar ideias/informações sobre conceitos científicos, 

apresentando ao aluno diferentes perspectivas sobre um determinado o 

fenômeno - o que torna problemático - lançando-se como desafio aos 

aprendizes, proporcionado assim, um estímulo para provocar discussões e gosto 

pela ciência (SOUZA, 2018). O cartoon conceitual tem as seguintes 

características: representação visual de uma ideia científica; texto mínimo em 

forma de diálogo; pontos de vista alternativos sobre a situação; e a resposta 

cientificamente viável está incluída entre as alternativas (KEOGH e NAYLOR, 

1996; 1999).  

A natureza dos cartoons conceituais é ilustrada nos exemplos dados na 

Figura 5.  
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Figura 5 – Exemplo de cartoon conceitual 

 

Fonte: adaptado de KEOGH e NAYLOR (1999). 

Os cartoons conceituais revelam seu formato compreendendo a 

representação gráfica de uma situação geralmente estática, em que os 

personagens assumem diferentes pontos de vistas conceituais. Esses cartoons 

representam situações dissociadas da estrutura narrativa que conhecemos: a 

que pressupõe uma linha temporal ou sequencial de acontecimentos, tempo, 

espaço, conflitos e desfecho. Aqui, esses adotam uma abordagem independente 

de quadrinhos como história, humor ou sátira (KEOGH e NAYLOR, 1999). 

Em cada uma dessas estratégias, existem elementos comuns que 

incluem o uso mínimo da linguagem escrita, a utilização de uma imagem visual 

e, muitas vezes, a apresentação de conceitos alternativos ou questões 

relacionadas a uma ideia ou palavra central. Seu design se beneficia do uso de 

textos curtos para a apresentação de fenômenos científicos relacionados à vida 

real ou cotidiana. O texto também apresenta ideias alternativas para o fenômeno 

e uma base científica válida afim de que todas as concepções tenham o mesmo 

status dentro do desenho animado (NAYLOR e KEOGH, 2013; KEOGH et al, 

1998).  

As ideias alternativas devem ser suportadas por pesquisas educacionais 

baseadas nas concepções dos alunos (NAYLOR e KEOGH, 2013). Essas, por 

sua vez, são baseadas nas experiências e subjetividade dos alunos: o que 

compõe o seu entendimento acerca do mundo ao redor. Tais concepções não 
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estão de acordo com a maneira como os cientistas entendem nosso mundo. No 

entanto, as ideias dos alunos são muito resistentes às mudanças. É necessário 

que o contato entre esse com a matéria e as discussões transformem o status 

de seus pensamentos anteriores. Estamos falando sobre a indução de conflito 

que perturba e contesta as expectativas atuais do aluno, ou seja, levam a uma 

mudança conceitual (PIAGET, 1978). 

Nas últimas décadas, a compreensão dos alunos sobre os principais 

conceitos relacionados ao ensino de Física têm sido uma área de pesquisa 

interessante para pesquisadores. Estudos revelaram que os alunos vêm para a 

sala de aula com concepções divergentes das explicações científicas. A 

experiências dos educadores, a influência de seus pares, a mídia e as instruções 

anteriores os levariam a desenvolver essas concepções. Muitas vezes, as 

concepções anteriores dos alunos interferem nos conceitos que estão sendo 

pensados nos cursos de física e os impedem de construir e assimilar o 

conhecimento científico (BOFF et al, 2019). 

Essas concepções que contradizem as visões científicas são tidas como 

errôneas, e afetam particularmente as áreas do conhecimento que exigem altos 

níveis de abstração, como a matemática e a física, que possuem conceitos 

complexos e abstratos que são difíceis de serem aprendidos (BOFF et al, 2019; 

ROSA NETO, 2010). Essas concepções superficiais em disciplinas abstratas, 

como a Física, geralmente produzem concepções errôneas. Segundo Boff et al 

(2019), “as concepções errôneas tendem a prevalecer – sendo estáveis, 

resistentes e duradouras – apesar das instruções contrárias a concepção do 

estudante” (BOFF et al, 2019:2). 

Os equívocos são estruturas cognitivas estáveis que mudam e afetam a 

compreensão dos alunos acerca de conceitos científicos. Eles agem como filtros 

e impedem ou distorcem a aprendizagem significativa (ALEGRO, 2008). Estes 

conhecimentos prévios são denominados por Ausubel et al (1980) como 

misconceptions, isto é, representações dos alunos que dificultam ou impedem a 

aprendizagem significativa de princípios lógicos válidos (ALEGRO, 

2008).Portanto, é crescente o entendimento entre pesquisadores de que o 

ensino da Física tradicional, especialmente aquele baseado em métodos de 

memorização mecânicos, é ineficaz para ajudar os alunos a desenvolver uma 

visão científica e sua compreensão conceitual (ANDRADE e MASSABNI, 2011).  
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Em geral, acredita-se que as abordagens que encorajam a participação 

ativa dos alunos no ambiente de aprendizagem são capazes de ajudá-los a 

construir conhecimento de forma significativa (ALEGRO, 2008). O uso de 

estratégias de ensino alternativas, como o uso de desenhos animados 

conceituais (NAYLOR e KEOGH, 2013) para eliminar equívocos e promover a 

compreensão conceitual dentro da abordagem construtivista. Além disso, as 

opiniões apresentadas por personagens fictícios em cartoons conceituais são, 

em sua maioria, ingênuas e geralmente uma delas é cientificamente aceitável.  

No entanto, as histórias em quadrinhos conceituais não têm apenas uma 

"resposta certa". As outras opiniões não são ilógicas, mas antes parecem 

lógicas, corretas e aceitáveis para os alunos. As histórias em quadrinhos 

conceituais têm conseguido mostrar sua importância no Ensino Moderno e 

estratégias de aprendizagem por meio de alguns estudos (BUSARELLO et al, 

2013). Podemos exemplificar, dentre estes, estudos que identificaram os efeitos 

do uso de quadrinhos conceituais na aprendizagem, tais como o 

desenvolvimento da argumentação, formação de ideias, respeito às trocas de 

perspectivas, e por fim, a internalização coletiva da matéria estudada.  

Embora existam muitos estudos relacionados à aprendizagem baseada 

em problemas, ainda faltam pesquisas sobre o uso de histórias em quadrinhos 

conceituais na aprendizagem baseada em problemas (SOUZA e DOURADO, 

2015).  Além disso, na literatura nacional há poucos estudos que abordam o uso 

de quadrinhos conceituais no ensino (CAMPOS, 2009), embora existam 

experiências baseadas neste conceito, tais como o projeto Física em 

Quadrinhos1 (SOUZA, 2018; 2012; PENA, 2003). 

A respeito do projeto “Física em Quadrinhos”, Pena (2003) comenta 
que:  

 
“(...) em alguns volumes das “tirinhas” de Física, um dos autores, 

o físico Fernando Caruso, relata que os “quadrinhos” são usados 
por professores do Ensino Médio no Rio de Janeiro e várias 
outras cidades e também nos cursos de Licenciatura em Física 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ. Em uma 
consulta feita ao autor (via correio eletrônico, em abril de 2003), 
perguntei como as “tirinhas” de Física são utilizadas pelos 
Professores do Ensino Médio e nos cursos de Licenciatura em 
Física da UERJ. O Professor Caruso respondeu que não vinha 

                                                           
1 Segundo Pena (2003), “(...) No portal www.cbpf.br/tirinhasdefisica estão as apresentações dos volumes, 

comentários, artigos, “quadrinhos” enviados por estudantes, etc.” (PENA, 2003:p.20) 
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tendo um retorno sistemático da experiência dos professores em 
sala de aula” (PENA, 2003:20). 

Embora seja visívil a falta de sistematização do projeto, Pena (2003) 

indica que esse já vem sendo aplicado em salas de aula no Rio de Janeito, tendo 

sido, inclusive, utilizado nos vestibulares. A realização dessa experiência no 

curso de Licenciatura em Física da UFBA, também foi positiva:  

“(...) iniciei a aula com uma questão sobre o conceito físico 
exposto nos “quadrinhos” para motivar o início da discussão e, 
no final da aula, apresentei outra “tirinha” como exemplo do que 
foi ensinado. O bom humor, a alegria e o diálogo que deveriam 
sempre existir durante as aulas voltaram a aparecer” (PENA, 
2003:21).  

Isso mostra que o recurso supracitado não se fecha ou encerra apenas 

no público juvenil, mas atravessa as faixas etárias: sendo interessante desde os 

primeiros anos, com a alfabetização, até o período de ensino superior e a pós-

graduação nas áreas mais abstratas do conhecimento. Associar um conteúdo 

específico com a linguagem híbrida e a arte, é no mínimo, uma transformação 

mais lúdica e interativa do saber. “Quebrar o gelo” em sala de aula é tão 

importante na educação básica quanto no ensino superior: os ganhos são 

positivos tanto para quem ensina quanto para quem aprende.   

A Figura 6 é um dos exemplos de cartoons encontrados no projeto 
“Tirinhas de Física”.  

 

Figura 6 – Cartoon do projeto “Tirinhas de física” 

Fonte: site do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). Disponível em : 
<http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol01/vol1.htm>. Acesso em 11 nov 2020. 

 
As histórias em quadrinhos conceituais consistem em estilos de desenho 

animado que mostram situações cotidianas. Os personagens apresentam pontos 

de vista científicos alternativos envolvidos na situação, e o formato convida os 

alunos a participar do debate com os personagens de histórias em quadrinhos 

(NAYLOR et al, 2001). Normalmente, os quadrinhos conceituais são usados 
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como foco para discussão em grupo, que podem levar investigações sobre os 

fenômenos das ciências naturais e qual, dentre tantos, é o princípio mais 

aceitável.  

Embora as histórias em quadrinhos conceituais pareçam ser muito 

simples e diretas, cada uma delas normalmente contém alguns recursos 

principais. Primeiramente, devem conter quantidades mínimas de texto, para que 

sejam acessíveis e convidativos para alunos (de qualquer idade) com 

habilidades de alfabetização limitadas. Ideias científicas são aplicadas a 

situações do dia a dia, para que os alunos sejam desafiados a fazer conexões 

entre o conhecimento científico e o dia a dia (NAYLOR et al, 2001).  

Embora as histórias em quadrinhos conceituais se destinem a elucidar os 

conceitos dos alunos, a avaliação da compreensão não é seu único ou principal 

propósito. Destinavam-se principalmente a auxiliar o ensino e a aprendizagem 

(NAYLOR e KEOGH, 2013). Os quadrinhos conceituais desenvolveram-se 

marcadamente nas fases iniciais de seu uso: alguns envolviam um único 

personagem já apresentando um conceito errado. Embora tal ferramente tenha 

se mostrado positiva, ficou claro que, em situações de desatenção, alguns 

alunos podem formular aprendizados equivocados, reforçando ideias incorretas.    

Logo, o uso de personagens engajados no diálogo se mostrou mais 

adequado ao longo do processo de desenvolvimento das histórias em 

quadrinhos conceituais (NAYLOR et al, 2001). A Literatura científica fornece uma 

extensa fonte de conceitos alternativos que os alunos provavelmente possuem, 

permitindo que estruturas alternativas do pensamento sejam alimentadas na 

prática em sala de aula. O cartoon conceitual do conceito de boneco de neve 

(Figura 7) considera a ideia de que as crianças podem acreditar que diferentes 

materiais têm a propriedade de serem quentes ou frios. Outros desenhos 

conceituais baseiam-se em ideias identificadas por meio de interações com os 

alunos (NAYLOR et al, 2001).  

As histórias em quadrinhos conceituais são ambientadas em um contexto 

familiar, de forma a fazer com que os alunos reflitam sobre a ciência localizada 

em sua experiência cotidiana, dando relevância às ideias em consideração. 

Contextos e problemas familiares confiáveis facilitam a aprendizagem produtiva 

(NAYLOR et al, 2001).  
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Figura 7  - O boneco de Neve 

 

  Fonte: adaptado de KEOGH e NAYLOR (1999). 

 

Os quadrinhos conceituais têm sido usados de várias maneiras no ensino 

de ciências, como por exemplo para aumentar a motivação na aprendizagem de 

ciências, identificando as ideias alternativas dos alunos, e podendo assim, 

corrigir equívocos (KEOGH e NAYLOR, 1999; SEABRA et al, 2019) bem como 

promover a argumentação (SEABRA et al, 2019). A pesquisa também aponta 

como as histórias em quadrinhos conceituais podem maximizar o envolvimento 

do aluno, especialmente entre aqueles que tem dificuldades com a linguagem e 

terminologia científica (SEABRA et al, 2019). 

Keogh e Naylor (1999) também sugeriram que crianças com falta de 

confiança são mais propensas a contribuir com suas ideias em ocasiões onde 

são utilizadas histórias em quadrinhos conceituais, do que em outras situações.  

Histórias em quadrinhos conceituais também podem envolver os alunos em uma 

discussão focada quando eles falam sobre os conceitos apresentados pelos 

personagens de histórias em quadrinhos. Isso pode gerar debate positivos, 

especialmente se eles tiverem ideias opostas e não concordarem com os pontos 

de vista uns dos outros.  

Consequentemente, o uso de histórias em quadrinhos conceituais oferece 

muitas promessas no aprimoramento do pensamento criativo sobre a ciência. A 

opinião predominante na literatura a respeito do uso de histórias em quadrinhos 
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conceituais foi de que os alunos se engajaram positivamente na discussão sobre 

as histórias em quadrinhos conceituais, com um firme desejo de explorar seus 

entendimentos por meio de investigação e pesquisa (KEOGH e NAYLOR, 1999). 

Capturar a atenção dos alunos na promoção da aprendizagem é considerado 

importante para a aprendizagem.  

Histórias em quadrinhos conceituais parecem fornecer um estímulo 

poderoso para que os alunos concentrem sua atenção na construção de 

explicações significativas de maneira semelhante aos enigmas e problemas 

identificados (NAYLOR e KEOGH, 2013). Os alunos respondem positivamente 

na maioria dos casos identificados por estes autores. Mesmo em situações em 

que os alunos eram normalmente considerados desmotivados, foram relatados 

níveis de envolvimento e interesse acima do esperado (NAYLOR e KEOGH, 

2013).  

A apresentação das ideias de forma visual parece ter ganho significativo 

na captura de atenção. Fioravanti et al (2016) notaram o fator motivador do 

material estilo cartoon em suas pesquisas, e Lacerda (2019) aponta para a 

importância da comunicação visual para a transmissão de conteúdo, 

possibilitando melhor assimilação de conceitos abstratos. Ao se envolver com 

histórias em quadrinhos conceituais, os alunos parecem experimentar conflito 

cognitivo por ser apresentado a ideias conflitantes, mas aparentemente 

plausíveis.  

Entendendo uma das pré-condições para mudança conceitual como 

sendo a insatisfação com as ideias existentes, com as novas ideias sendo mais 

inteligíveis, plausíveis e frutíferas. A controvérsia cooperativa pode ser uma 

estratégia útil para envolver os alunos no debate sobre pontos de vista opostos 

de uma questão (NAYLOR e KEOGH, 2013). De forma análoga, o debate gerado 

por histórias em quadrinhos conceituais fornece um paralelo útil. A assimilação 

do conhecimento pode ser encorajada promovendo o envolvimento pessoal dos 

alunos com as questões e encorajando a justificativa de seu raciocínio 

(ALEGRO, 2008).  

Eles identificam a importância de teorias concorrentes neste processo. 

Uma força identificável dos quadrinhos conceituais é uma apresentação 

semelhante de teorias ou ideias concorrentes nas quais as noções dos alunos 

são desafiadas pelas múltiplas linhas de dados que são fornecidas. Nesse 
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sentido, existem semelhanças entre a utilização de histórias em quadrinhos 

conceituais e outras técnicas de aprendizagem ativa que buscam promover a 

mudança conceitual (NAYLOR e KEOGH, 2013). Os alunos se envolvem na 

discussão ao usar histórias em quadrinhos conceituais.  

A alta qualidade e a natureza prolongada de grande parte dessas 

discussões são mencionadas pela literatura. Frequentemente, alunos que, de 

outra forma, relutavam em falar ou expressar suas opiniões pessoais, se 

mostram participantes ativos na discussão (NAYLOR e KEOGH, 2013). Alegro 

(2008) identifica a conversa como a característica mais importante de uma 

abordagem para as aulas de ciências, onde predomina a argumentação lógica. 

Segundo esta autora, o ensino e o aprendizado se amparam no diálogo.  

Fundamental para o aprendizado é o educador identifique o que o aluno 

já sabe e o ensine de acordo (ALEGRO, 2008), e esta é também uma condição 

para aplicarmos os ensinamentos de Ausubel. Histórias em quadrinhos 

conceituais legitimavam o argumento ao apresentar aos alunos um argumento 

em forma visual, convidando os observadores do desenho animado a se 

envolver e estender o argumento (NAYLOR e KEOGH, 2013). Embora os 

quadrinhos conceituais não forneçam teorias alternativas como tais, eles 

fornecem ilustrações de como as teorias alternativas podem ser aplicadas em 

situações específicas.  

A este respeito, eles podem mover-se de alguma forma para abordar a 

preocupação sobre como o acesso a ideias cientificamente aceitáveis pode ser 

fornecido. Em muitos dos quadrinhos conceituais certamente haverá mais de 

uma visão cientificamente aceitável da situação. Isso parece estar muito mais 

próximo da visão da ciência como tentativa e provisória do que a assimilação 

mecânica de conhecimento que às vezes ocorre em algumas salas de aula. 
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3.3. Estruturação sequencial de utilização da HQs 
 

Para complementar esse trabalho e como contribuição com os estudos 

dessa pesquisa vamos deixar uma proposta de uma sequência de como utilizar 

a história em quadrinhos para uma aula didática. Essa proposta tem por 

finalidade ensinar física utilizando a História em Quadrinho como ferramenta 

principal em uma aula didática. Para aplicação das HQ o docente deve procurar 

um conteúdo que seja na sua maior parte teórico. A física térmica é um tópico 

catalisador para essa metodologia. 

Primeiramente o professor pode explanar os conhecimentos conceituais 

de calor, r as diferenças de temperatura e calor, transferência de calor, e explicar 

por que usamos casacos ou agasalhos na época do frio. As primeiras Histórias 

em quadrinhos apresentadas devem induzir os estudantes a refletirem sobre 

respostas comuns de se imaginar, e que muitas vezes diferem da visão cientifica, 

especificamente: “que cobertor quentinho”, “coloque o casaco para proteção do 

frio”, fecha a janelas e portas, assim o frio não consegue entrar na casa”; Tais 

colocações trazem uma ideia de que o frio pode ser algo materializado ou físico, 

que vem de encontro ao nosso corpo, resfriando e tirando o calor. Essas ideias 

são típicas no cotidiano das pessoas, e para quem ouve não gera nenhuma 

estranheza. 

“O que você sabe sobre temperatura? ” Com relação a esta pergunta é 

normal ouvir os alunos responderem: é uma medida de calor. Normalmente as 

pessoas confundem sensação térmica em relação a este frio” ou “este quente”, 

como se fosse conceitos absolutos, precisos e quantitativos. Mas na verdade 

são relativos e fáceis de serem confundidos, e para isso, basta perguntar se as 

pessoas estão num ambiente fechado ou aberto, se ele está quente ou frio A 

resposta poderá vir como, agradável, abafado, etc.  

 

Aula: uma pessoa com febre sente frio! Você sabe o porquê? O que é calor?   

 

Para iniciar a aula o professor deve fazer a apresentação e leitura da 

história em quadrinho. Por apresentar característica lúdica e mais interativa, 

almeja-se que neste momento os alunos fiquem envolvidos pela HQ. Essa 

linguagem alternativa, simples e divertida proporciona a quebra do gelo em sala 
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de aula, bem como estimula-os a pensar ou refletir sobre o conteúdo trabalhado, 

desconstruindo os preconceitos dos discentes para com a disciplina, o que 

facilita o processo de ensino e aprendizagem.  

O quadrinho pode ser apresentado com a utilização do projetor de 

multimídia ou fotocopias, sujeito aos meios disponíveis na escola e as 

metodologias que o professor deseja empregar em aula. Para favorecer a 

interação dos alunos recomendamos que o professor trabalhe fazendo grupos, 

assim eles trarão novas indagações. Outra possibilidade é a leitura da história 

em quadrinho inteira sem interrupção e só posteriormente o levantamento das 

indagações sobre os quadrinhos. 

 

Figura 8 – Historia em quadrinho de Penadinho. 

 
Fonte: site do Arquivo turma da Monica. Disponível em: 

< https://arquivosturmadamonica.blogspot.com >. Acesso em 10 dez 2020. 

https://arquivosturmadamonica.blogspot.com/
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Figura 9 – Historia em quadrinho de Penadinho. 

 

 

Fonte: site do Arquivo turma da Monica. Disponível em: 
< https://arquivosturmadamonica.blogspot.com >. Acesso em 10 dez 2020. 

  

https://arquivosturmadamonica.blogspot.com/
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Figura 10 – Historia em quadrinho de Penadinho. 

 

 

Fonte: site do Arquivo turma da Monica. Disponível em: 

< https://arquivosturmadamonica.blogspot.com >. Acesso em 10 dez 2020. 

 

https://arquivosturmadamonica.blogspot.com/
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Figura 11 – Historia em quadrinho de Penadinho. 

 

 

Fonte: site do Arquivo turma da Monica. Disponível em: 
< https://arquivosturmadamonica.blogspot.com >. Acesso em 10 dez 2020. 

 

https://arquivosturmadamonica.blogspot.com/
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Logo depois da leitura do HQ, o professor deverá voltar para alguns 

quadrinhos, mostrando informações com algumas perguntas aos alunos:  

 

Figura 12 – Historia em quadrinho de Penadinho. 

 
Fonte: site do Arquivo turma da Monica. Disponível em: 

< https://arquivosturmadamonica.blogspot.com >. Acesso em 10 dez 2020. 
 

Nesta figura acima (Fig. 12) podemos investigar o propósito de Penadinho em 

dormir usando cobertor. 

Nesse momento o professor deve perguntar aos alunos: 

 

1. Por que o personagem dormia usando cobertor? 

2. Por que no frio cobertores nos dão uma sensação agradável de 

aquecimento? 

 

Logo alguns alunos deverão responder que Penadinho usava cobertor 

porque ele aquece, porque é quentinho. É normal os alunos pensarem desse 

modo, pois é parte do senso comum imaginar que a utilização de cobertores nos 

da sensação de agasalho, porém, o calor sentido vem do nosso corpo e não dos 

cobertores. O cobertor ou agasalho tem por finalidade ser um isolante térmico, 

fazendo resistência para que o calor do nosso corpo não fuja para o ambiente, 

ocasionando assim, a impossibilidade de trocar calor com o ambiente. Vale 

destacar que os melhores isolantes térmicos são feitos de matérias que impedem 

o fluxo de calor entre corpos. Um exemplo comum é o ar seco, pois possui baixa 

condutividade térmica. Sendo assim, os materiais porosos que são os que tem 

espaços de ar dentro das estruturas como os cobertores feito da lã, são isolantes 

térmicos.    

https://arquivosturmadamonica.blogspot.com/
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O professor deve mencionar aos alunos que a utilização do cachecol no 

pescoço de Cranicola, não tem a função de aquecê-lo, e sim de isolá-lo, ou 

melhor, de impedir que o fluxo de calor produzido pelo corpo não saia para o 

meio ambiente. Cranicola em uma tirinha diz que a pedra está incomodando 

porque é muito fria, mas tanto a pedra quanto o personagem estão naquele meio 

há bastante tempo, é correto dizer que a pedra está mais fria que ele? Neste 

momento o professor deve aproveitar para apresentar os conceitos de 

transferência de calor por condução, sensação térmica. Com a afirmação de 

“sentir a pedra mais fria”, o docente poderá dizer ou sugerir que nesse caso está 

ocorrendo transferência de calor e essa transferência vai de Cranicola para 

pedra. 

O Professor questiona o aluno: 

3 – Você consegue dizer de onde o fluxo de calor flui entre a pedra e 

Cranicola? 

O professor deve ficar atento para as respostas. Se algum aluno 

responder da pedra para Cranicola, deverá trazer mais questões: 

4 – Já que o calor flui da pedra para Cranicola, por que ele não consegue 

senti-lo? Será mesmo que o calor está indo da pedra para Cranicola? Quem 

sente frio é quem ganha ou quem perde calor? 

Após esse momento, os alunos já entenderam que o calor está saindo de 

Cranicola para pedra, por esse motivo ele bate os queixos de tanto frio. Agora 

para ter certeza de que os discentes aprenderam o funcionamento do fluxo de 

calor o professor irá usar o ultimo quadro da tirinha e fazer uma pergunta: 

 

Figura 13 – Historia em quadrinho de Penadinho. 

 

Fonte: site do Arquivo turma da Monica. Disponível em: 
< https://arquivosturmadamonica.blogspot.com >. Acesso em 10 dez 2020. 

https://arquivosturmadamonica.blogspot.com/
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5- Nessa última tirinha, o fluxo de calor fui em que sentido? 

Facilmente os alunos irão responder que o fluxo de calor está indo do fogo 

para Cranicola. Diante das conclusões, é adequado nesse momento que o 

professor construa junto dos alunos a definição sobre Calor; tornando o 

aprendizado significativo. Ao fim da aula, esperamos que os alunos entendam 

que a energia térmica irradiada de um corpo com maior temperatura a outro 

corpo com menor temperatura. Então a sensação de frio é a perda de calor para 

um corpo de menor temperatura, calor é a sensação de quando a absorção de 

calor vindo do corpo de maior temperatura, como na última tirinha, quando 

Cranicola está no inferno. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura indica que a História em quadrinho desperta muito interesse 

nos alunos e parece ser capaz de focar sua atenção no fenômeno. Isso é uma 

grande mudança em relação a outras atividades nas quais os alunos 

demonstram apatia em relação ao seu trabalho.  

Evidenciamos que a aplicação do quadrinho conceitual no ensino é capaz 

de desenvolver uma aproximação dos alunos com a Física, pois essa ferramenta 

gera discussões e resultados significativos sobre o conteúdo abordado, uma vez 

que os alunos conseguem fazer links ente assunto em questão e as situações 

do cotidiano. Ademais, o interesse por esse texto híbrido gera entusiasmo e 

maior participação nas aulas. Fator imprescindível para o processo de ensino 

aprendizagem 

Os alunos pareceram alinhar suas visões sobre o fenômeno com uma 

concepção expressa por um personagem representado na história em 

quadrinho. Isso leva a debates produtivos entre os alunos, bem como a 

construção e defesa de certos pontos de vista. O HQ conceitual pode ser 

explorado para potencializar nos alunos a oportunidade de buscar investigação.  

Acreditamos que a revisão conduzida por esse estudo forneça aos 

professores que têm dúvidas sobre como introduzir investigações em sua sala 

de aula uma diretriz que pode ser adotada. Quando um professor decide usar 

esse recurso, consciente ou não, ele está assumindo um papel importante na 

educação, uma vez que conduz o conhecimento de forma interativa. A 

concepção tradicional de ensino é deixada para trás, assim como a ideia de que 

apenas ele é capaz de entender os conceitos abstratos e os fenômenos da 

ciência. Interagir e estimular os alunos nessa área é democratizar um 

conhecimento que, em via de regra, é partilhado quase estritamente nas 

instituições particulares. 

Nossa análise sobre os trabalhos que incidem sobre esse tema apenas 

comprovam o potencial dessa ferramenta para trabalhar de forma dinâmica a 

interpretação, as discussões e por fim, a construção individual coletiva dessa 

aprendizagem. É importante lembrar que não foi interesse desse trabalho avaliar 

se o recurso supracitado é mais eficaz do que tantos outros. Nosso objetivo foi 
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buscar estratégias que induzissem os discentes às concepções cientificamente 

aceitáveis, bem como o entendimento do que pertence ou não ao senso comum. 

A existência de estudos acerca da aplicação deste conceito no Brasil é, 

ainda, extremamente escassa, o que indica também o grande potencial da 

aplicação deste tema para a pesquisa científica pedagógica no Brasil. Embora 

os estudos revelem exemplos de aprendizagem identificados a partir da visão do 

professor e do aluno, um estudo mais detalhado seria necessário para 

estabelecer a extensão e a estabilidade dessa aprendizagem. 
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