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RESUMO:

Este estudo apresenta uma prática pedagógica voltada para utilização das Histórias em Quadrinhos

(HQ) no Ensino de Ciências a partir da temática do Caso Galileu. Para tanto, os procedimentos

metodológicos adotados consistiram na leitura e debate da HQ com os estudantes do primeiro ano

do ensino médio regular. Após essa etapa, oito estudantes, que também integraram o grupo de

Teatro, apresentaram a peça teatral, assim como, responderam a uma questão. Ao analisar as

respostas desses discentes, consideramos que a utilização da HQ contribuiu de forma significativa

na aprendizagem dos estudantes, no que diz respeito ao conflito que existiu entre Galileu Galilei e

a Igreja Católica, aos assuntos científicos abordados no texto e à uma melhor compreensão de

seus respectivos personagens da peça, adaptada da HQ, que os atuantes encenaram.

Palavras-Chave: Ensino de Ciências, História da Ciência e História em Quadrinhos RESUMEN:

En esta investigación se presenta una práctica pedagógica dirigida a la utilización del tebeo en la

Enseñanza de Ciencias partiendo de la temática del Caso Galileo. Por ello, los procedimientos

metodológicos adoptados consistieron en la lectura y en la discusión a cerca de su uso con los

estudiantes del primer año de la enseñanza media superior. Tras este momento, ocho estudiantes

que hacen parte del grupo de teatro hicieron una presentación teatral y respondieron a una

cuestión. Por analizar las respuestas de los alumnos consideramos que su utilización ha contribuído

de modo significativo en el aprendizaje tanto en el caso del conflicto entre Galileo Galilei y la

Iglesia Católica, cuanto a lo que dice respeto a los asuntos científicos abordados en el texto y a

una mejor comprensión de sus respectivos personajes de la presentación teatral adaptada de la

historieta, actuada por los alumnos. Palabras Clave: Enseñanza de Ciencias, Historia de las
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Ciencias y Tebeo

1 INTRODUÇÃO

O Ensino de Física, na maioria das vezes, tem uma característica de ser trabalhado sem articulação

com as demais áreas, exceto a matemática, utilizando o método expositivo como principal prática

pedagógica. Desta forma, essa ciência é ensinada de forma descontextualizada sem refletir sobre

seus conceitos e não levantando hipóteses. (TESTONI et al, 2013).

Muitas vezes o conhecimento científico é ensinado como “verdades absolutas” pelos professores a

partir de seus próprios valores ou das definições dos livros didáticos. Essas atitudes contribuem

com a “morte” do espírito questionador das crianças e dos jovens que decoram as respostas das

perguntas das avaliações realizadas pelos docentes a partir das lógicas do que lhe foi “ensinado”.

Esses discentes acabam tornando meros “fazedores de provas”. (CARUSO; SILVEIRA, 2009).

Infelizmente o Ensino de Ciências, no que diz respeito a sua prática pedagógica em sala de aula, é

um ensino só expositivo, além disso, o professor tem que cumprir um enorme e denso conteúdo

programático que, muita vezes, é trabalhado sem relacionar com o cotidiano.

Esses aspectos produzem uma prática pedagógica sem êxito. Porém, professores que conseguem

refletir sobre esses problemas procuram alternativas que possam atrair o interesse dos

estudantes. Entre opções, os docentes têm utilizado filmes, prática em laboratórios, visitas aos

museus, atividades artísticas, entre outros exemplos. Além desses recursos didáticos, ressaltamos

que, o uso de História em Quadrinhos (HQs) surge como alternativa inovadora com um gênero

literário frequentemente lido pela maioria dos jovens. (LINSINGEN, 2007, p. 7).

Os estudantes, geralmente, vêm o conteúdo da Física como de difícil compreensão. Os conceitos e

o formalismo matemático são trabalhados, na maioria das vezes, sem significado. Devido isso,

muitos docentes buscam desenvolver atividades que contextualizem o assunto abordado e que

proporcionem uma aprendizagem prazerosa. O trabalho com Histórias em Quadrinhos (HQs) no

ensino de Física pode fazer com que os estudantes se motivem em aprender o conteúdo dessa

disciplina. Além de atender os PCNs por tratar-se de uma atividade relacionada com a arte e que

trabalha a leitura. (BRAZ; FERNANDES, 2009).

Silva e Santos (2013) destacam que é essencial que as universidades e instituições de ensino

superior incentivem e mostrem aos estudantes das licenciaturas em Física e Ciências métodos

alternativos e inovadores de se ensinar, como ter uma prática pedagógica com HQs com o intuito

de proporcionar um maior interesse do alunado da escola básica pelos conhecimentos científicos.

Silva, Oliveira e Campos (2014) destacam que o gênero linguístico HQs possibilita dialogar

diversos conteúdos de forma a cumprir alguns objetivos elencados nos PCNs que propõem o
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trabalho com as linguagens de forma interdisciplinar e contextualizada. Os autores também

afirmam que no Ensino de Ciências narrativas que envolvem a História da Ciência possibilitam

debater assuntos relacionados à Ciência que, muitas vezes, os professores têm dificuldade de

trabalhar.

A presente pesquisa terá como recurso didático a História em Quadrinhos do livro “A Matuta e O

Caso Galileu em Quadrinhos” que trabalha uma parte da História da Ciência nesse gênero literário.

Sobre a História da Ciência, Baldow e Monteiro Jr (2010, p. 17) afirmam que:

...a história da ciência é importante para se empreender uma análise

epistemológica do desenvolvimento das teorias científicas. As ideias não

nascem de um simples estalo dos dedos como, infelizmente, muitos livros

acabam por deixar transparecer. Por outro lado, uma história factual,

centrada em fatos isolados ou resumos de biografias de cientistas

contribuem muito pouco ou quase nada no ensino da ciência.

Apesar da relevância da História da Ciência, esse estudo analisará o uso da História em Quadrinhos

no Ensino de Física, a partir de uma atividade realizada com esse gênero literário, colaborando

com a discussão de uma peça teatral, contribui no aprendizado dessa disciplina.

Em vista da temática, na seção 2 falaremos sobre a História em Quadrinhos no Ensino de Ciências.

Na seção 3 mostraremos a Metodologia. E por último, as análises e as considerações finais.

2 HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Algumas pesquisas (BALDOW, 2011; BORRALHO et al, 2012; BRAZ; FERNANDES, 2009; CARUSO;

PIZARRO, 2009; SILVA; COSTA, 2015; SILVA; OLIVEIRA; SILVA; SANTOS, 2013; CAMPOS, 2014;

SILVEIRA, 2009; TESTONI, 2004; TESTONI, 2010; TESTONI et al, 2013) falam sobre a

importância de se trabalhar a HQs no Ensino de Ciências; ressaltando a relevância desse tipo de

atividade na sala de aula.

Silva e Costa (2015) destacam que, principalmente, a partir da década de 1970 é que psicólogos e

educadores reconheceram a potencialidade das HQs como ferramenta pedagógica. Alguns autores

defenderam que as crianças aprendiam melhor e mais rápido quando as informações estavam em

formato de HQs.

A História em Quadrinhos é um meio de comunicação familiar à maioria dos jovens, visto que tem

uma linguagem mais acessível e popular. As HQs têm o objetivo de instigar o leitor a ter vontade

de saber o final da história. (TESTONI et al, 2013).
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Santos (2003) elenca algumas potencialidades didático-pedagógicas que as HQs têm como:

incentivar à leitura; utilização em livros didáticos; aprendizado de línguas estrangeiras; discussão

de temas variados; dramatização; educação popular. A presente pesquisa ensejou algumas dessas

potencialidades didático-pedagógicas ao propor a discussão do tema inserido na HQ, a

dramatização e o incentivo à leitura.

Linsingen (2007) elenca diversos pontos positivos no uso das HQs pelos professores de ciências

como:

...popularidade entre os jovens, dinamismo na linguagem, facilidade de

acesso ao material, variedade temática, ludicidade, cognitivismo, uso de

discursos combinados entre texto e imagem e debates que relacionam

ciência, tecnologia e sociedade. (LINSINGEN, 2007, p. 1).

Linsingen (2007) também destaca que:

As representações visuais são recursos úteis para a construção de

significados, e quando aliadas a um texto sempre presente, dinâmico, de

aparência leve e descompromissada, essa construção se torna ainda mais

significativa, porque as informações se tornam mais facilmente assimiladas

pelo leitor. (LINSINGEN, 2007, p. 5).

Pizarro (2009) destaca que parte dos gibis que existem contêm histórias que se destacam pela sua

variedade de conteúdos e conceitos, mesmo não tendo a intenção de escrever textos escolares.

Devido essa presença de conhecimentos que fazem parte do conteúdo escolar, a HQ é um gênero

literário que os professores podem utilizar em suas aulas podendo contribuir com o processo de

ensino e aprendizagem. Na presente pesquisa, a HQ utilizada abordou parte da História da Ciência

que ficou conhecida como Caso Galileu.

Testoni (2010) afirma que as HQs encontradas nos livros didáticos de Física geralmente têm a

função de representar algum fenômeno já estudado ou conhecido pelo senso comum. E, na

maioria das vezes, o humor é utilizado para descontrair, refletir e oportunizar uma leitura mais

agradável. A HQ utilizada na presente pesquisa utiliza o humor para deixar o texto mais leve.

Silva e Costa (2015) afirmam que a HQ é um recurso que possibilita introduzir temas polêmicos

em sala de aula, assim como provocar debates relativizando opiniões com um humor crítico com

tiras que podem ser cativantes abordando conteúdos de maneira amena. O livro “A Matuta e O

Caso Galileu em Quadrinhos” tenta fazer exatamente isso. A obra fala sobre o conflito que existiu
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entre a Igreja Católica e o filósofo italiano Galileu Galilei com momentos de humor crítico para que

a leitura e o debate sejam mais leves e, também, tem partes da HQ que introduzem temas

polêmicos com o intuito de serem debatidos em sala de aula.

Testoni (2004, p. 10) destaca que: “Em uma vertente cognitivista, a História em Quadrinhos

propicia em sua leitura o desenvolvimento de uma série de ações do sistema cognitivo – análise,

interpretação, classificação, imaginação, entre outras.”

3 METODOLOGIA

Em uma escola particular do município de Jaboatão dos Guararapes-PE foi realizada uma atividade

com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, voltada para discussão do Caso Galileu a partir

de distintas práticas pedagógicas. A Turma foi dividida da seguinte forma: oito estudantes

integraram o grupo do Teatro, sendo o restante participante do Júri Simulado.

Diante disso, a presente pesquisa falará sobre o trabalho realizado com o grupo que apresentou a

peça A Matuta e O Caso Galileu, adaptada do livro “A Matuta e O Caso Galileu em Quadrinhos”, na

feira de conhecimento da escola.

Após a seleção dos estudantes, o professor de Física, que organizou a atividade, ministrou algumas

aulas sobre o tema em questão para toda a turma. Os discentes do Teatro, em particular, se

reuniram e decidiram se encontrar duas vezes por semana na escola para ensaiar a peça. O

professor optou por comparecer somente em duas tardes, no intuito de deixa-los ensaiar com mais

liberdade, para que eles tivessem autonomia na discussão do texto e suas respectivas atuações na

peça.

Nesse sentindo, intencionando a ampliação dos conhecimentos dos estudantes em relação a

temática em estudo, o docente realizou a indicação do livro “A Matuta e O Caso Galileu em

Quadrinhos”, uma vez que a obra apresenta o texto de forma mais abrangente em razão do Texto

Teatral consistir em uma adaptação do livro. Além disso, no livro, o autor apresenta um texto

introdutório direcionado para facilitar a compreensão da temática discutida. Outro ponto relevante

é que esse gênero literário geralmente proporciona uma prática de leitura mais agradável entre os

jovens.

Depois de algumas aulas ministradas sobre o tema, da leitura individual dos atuantes da peça

teatral e de alguns ensaios, realizamos a leitura coletiva da obra, em duas aulas seguidas, sendo

esse momento utilizado pelo professor para discutir particularidades da HQ no que se refere à

História da Ciência abordada e as atitudes das personagens e da Igreja.

Diante disso, em razão da feira de conhecimentos da escola apresentar como tema principal a
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sustentabilidade, foi produzido o cenário com pallets. Construíram com esse material uma mesa e

dois sofás para o cenário 1, que era o ambiente de Galileu, um trono para o Papa (que também foi

utilizado por Maculano), a mesa do local da inquisição e uma cadeira que foram utilizados no

cenário 2.

Dois meses e meio depois da apresentação da peça no evento, o professor solicitou que os

atores/atuantes respondessem a seguinte pergunta: Durante a atividade do Teatro houve um

trabalho com o livro “A Matuta e O Caso Galileu em Quadrinhos” tendo um momento de leitura

coletiva na sala de aula com um debate sobre o conteúdo da obra. Como a leitura do livro e o

debate contribuíram com o entendimento da peça e dos assuntos tratado?

É importante mencionar que um dos atores/atuantes não compareceu no dia do debate por motivo

de problema pessoal. Em razão disso, esse estudante não respondeu o questionário, em vista de

não poder dizer como a leitura e a discussão coletiva da HQ contribuíram com o entendimento do

Teatro e dos assuntos abordados, pela ausência no momento da discussão do texto do livro.

As respostas dos estudantes proporcionaram, pelos menos, quatro considerações importantes

sobre o trabalho da HQ nessa atividade como um todo. Os dados obtidos a partir da questão

proposta contribuíram com as análises e as considerações que serão proferidas na próxima seção.

4 ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O momento de leitura coletiva da HQ foi relevante para a compreensão dos atores/atuantes do

assunto abordado no Texto Teatral. Eles discutiram e tiraram suas dúvidas sobre o conflito que

existiu entre Galileu e a Igreja; compreendendo assim, a dramaturgia da atividade. Alguns

estudantes confirmaram essa afirmativa ao dizerem:

Estudante 01: A leitura do livro na sala de aula, além de ser vantajosa, por ter sido uma leitura

coletiva, influenciou no teatro o entendimento de todos que participaram da peça, pelo fato da

leitura ter sido explicativa e o professor ter tirado dúvidas de alguns assuntos que foram lidos...

aprofundando o tópico que era dito, como por exemplo quando Galileu foi intimado à inquisição.

Estudante 02: O debate serviu também para o melhor entendimento e interpretação da turma

em relação à peça; entendendo o real sentido dela.

Estudante 03: O debate e a leitura do livro foram muito bem usados para o entendimento da

peça. Uma atividade extra bem elaborada para extrair o conhecimento presente na peça.

Estudante 04: Não tenho dúvida de que o debate em sala de aula contribuiu com o nosso

aprendizado dos conhecimentos abordados e sobre a ideia da peça.
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Estudante 06: A leitura foi essencial para entendermos o conteúdo da obra. O debate contribuiu

para tirar aquelas dúvidas que ficaram.

Estudante 07: A leitura e o debate em sala de aula sobre o livro "A Matuta e O Caso Galileu em

Quadrinhos" ajudou a compreender a peça teatral... O bom do debate antes é que ninguém ficou

"voando" sem entender a peça.

A leitura da HQ, com sua respectiva discussão, também contribuiu para que os

estudantes/atuantes envolvidos na peça entendessem melhor os seus respectivos papéis dentro do

ambiente de conflito que o texto trouxe a baila. Sobre isso, observe o que alguns estudantes

falaram:

Estudante 01: A leitura do livro na sala de aula, além de ser vantajosa, por ter sido uma leitura

coletiva, influenciou no teatro o entendimento de todos que participaram da peça...

Estudante 02: A leitura da História em Quadrinhos me ajudou a entrar mais na personagem e a

conhecer melhor a Matuta.

Estudante 05: Bom, com o livro podemos ter uma visão mais ampla do que realmente iriamos

encenar, isso foi muito produtivo para o teatro...

A atividade com a HQ influenciou de forma significativa na aprendizagem dos conhecimentos

científicos relacionados à disciplina Física a qual o professor/pesquisador trabalhou com eles.

Observe na resposta de alguns estudantes essa afirmação:

Estudante 02: Viu que a mesma (a peça), além de ser um entretenimento, também discutia

assuntos relacionados à Física e a História.

Estudante 04: Eu fiquei feliz por ter participado, tanto da roda de debate, quanto da peça. O

Material que nos foi dado foi de extrema importância para o entendimento geral do assunto, assim,

nos auxiliando no assunto escolar e no dia-a-dia.

Estudante 05: Foi muito prazeroso aprender coisas novas no ramo da física e debater sobre como

Galileu ajudou no entendimento da física propriamente dita.

Estudante 06: A atividade com o livro facilitou o entendimento dos conhecimentos da Física de

um jeito descontraído.

Estudante 07: A leitura e o debate em sala de aula sobre o livro "A Matuta e o caso Galileu em
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quadrinhos" ajudou a compreender a peça teatral e o assunto. Pois, a leitura, com calma, ajudou a

debater cada parte que os alunos não entendiam; parávamos e debatíamos no intuito de

compreender melhor.

A HQ foi um gênero literário que gerou mais interesse dos estudantes em ler e debater o tema.

Essa leitura foi considerada mais simples por causa de seu formato e do humor inserido nela.

Alguns estudantes, em suas respostas, deixaram isso bem claro dizendo:

Estudante 04: A leitura do livro deu mais interesse aos leitores por seu formato em quadrinhos.

Estudante 06: A obra foi muito simples de entender justamente por causa da escrita simples e

adequada.

As considerações proferidas mostram a relevância do trabalho com História em Quadrinhos no

Ensino de Física. O trabalho com esse gênero literário pode facilitar a aprendizagem dos

estudantes no que diz respeito aos conhecimentos dessa Ciência considerada por muitos discentes

como de difícil compreensão. Além de incentivar a leitura e a interpretação de textos.
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