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Resumo: Os conteúdos das chamadas ciências exatas, como regra, são 

transmitidos para que os alunos assimilem mecanicamente fórmulas, nomes e 

leis, não levando o estudante a discussão dos conceitos e suas aplicações, para 

que de fato aconteça o que entendemos como aprendizado. Entendemos que as 

histórias em quadrinhos (HQs) integrado aos folhetos de cordel científicos 

podem satisfazer algumas das condições de estímulos previstos na 

Neurociência Educacional, como linguagem rápida, e estímulos visuais e 

sonoros, explorado o ritmo da poesia, das rimas dos folhetos e os aspectos 

gráficos e visuais das HQ’s. Partiremos do pressuposto que HQ são 

potencialmente uma ótima ferramenta didática para o ensino de ciências, e em 

conjunto com uma sequência de ensino com elementos da neurociência 

educacional (como as emoções, a duração das aulas e arquitetura do ambiente 

escolar), que desenvolveremos neste projeto, esta pode contribuir 

significativamente para aprendizagem do aluno. Temos como objetivos gerais 

deste projeto: introduzir os folhetos de cordel científicos em formato de HQ nas 

escolas como ferramenta didática para o Ensino de Física e desenvolver e 

comprovar a eficácia de uma sequência de ensino para o uso destas 

ferramentas. Temos como objetivo também, desenvolver como Produto 

Educacional: folhetos de Cordel em formato de HQ com conteúdo de Física, 

prioritariamente sobre Relatividade, e um material instrucional com a Sequência 

de Ensino que desenvolveremos na perspectiva da neurociência educacional. 

Iremos executar este projeto tendo como parceiros, professores colaboradores, 

alunos de Iniciação Científica do Curso de Licenciatura em Física e alunos do 

Mestrado Profissional em Ensino de Física da Universidade Regional do Cariri - 

URCA, e realizaremos intervenções pedagógicas em escolas da região do Cariri, 

onde podemos validar a eficácia dos folhetos de cordel científicos no formato de 

HQ em conjunto com a Sequência de Ensino que iremos desenvolver. 
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