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O Fantástico Micróbio: a banda desenhada humorística na comunicação, 

sobre microrganismos, a públicos infantojuvenis 

Resumo 

O imaginário público em torno dos termos micróbio, bactéria e bolor, entre outros, é frequentemente 

dominado por representações mentais associadas a doença, deterioração e contaminação. Não 

obstante, estes seres vivos são responsáveis por um vasto leque de serviços e de produtos (nos 

campos da saúde, alimentação e ambiente) imprescindíveis à Vida e à sustentabilidade do planeta. 

Esta dissonância convida-nos a reexaminar os instrumentos e métodos educacionais subjacentes à 

promoção da literacia científica das crianças, no que toca à apreciação do papel dos microrganismos.  

Foram administrados inquéritos a alunos de 5º ano de escolaridade, de modo a sondá-los antes e 

depois do visionamento de uma galeria de cartoons educativos, a fim de aferir o impacto imediato nas 

suas perceções. Estes dados foram depois sujeitos a análises qualitativas e quantitativas à luz de uma 

base teórica multidisciplinar robusta, derivada de uma extensa revisão de literatura. Este projeto vem 

não só expandir e consolidar algum trabalho empírico seminal associado à iniciativa “Ciência aos 

Quadradinhos”, como rever e sintetizar o corpus de literatura referente à aplicação de banda 

desenhada e a narrativas humorísticas na comunicação de conceitos científicos, bem como na reforma 

de conceções alternativas acerca dos microrganismos. Os cartoons expostos neste estudo 

manifestaram-se capazes de afetar perceções acerca da importância dos microrganismos e de suscitar 

o reconhecimento dos conceitos expostos como geralmente vantajosos. Não obstante, as conceções 

predominantemente negativas acerca dos microrganismos revelaram-se resistentes à intervenção, em 

parte porque a composição dos cartoons prima pela cativação do imaginário das crianças (e não 

necessariamente pela mudança concetual), e em parte também por limitações do próprio meio. 

Palavras-chave: Cartoon, Humor, Microrganismos, Literacia Científica, Conceções 
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The Amazing Microbe: communicating about microorganisms, to young 

audiences via humorous cartoons 

Abstract 

The public discourse involving the terms microbe, bacterium, mold, among others, is often dominated 

by mental representations related to disease, decay, and contamination. Nonetheless, these living 

beings are responsible for a wide breadth of services and products (within the realms of health, food, 

and environment) that are indispensable to Life and planetary sustainability. This dissonance invites us 

to reexamine the educational instruments and methods that underpin the fostering of scientific literacy 

in children concerning the appreciation of the role of microorganisms.  

A sample of 5th grade students was queried both before and after viewing a gallery of educational 

cartoons so that its immediate impact over their perceptions could be measured. This data was then 

analyzed through qualitative and quantitative lenses, under the light of a robust multidisciplinary 

theoretical background that emerged from our extensive literature review. This project not only expands 

and solidifies some empirical work developed in the context of the “Ciência aos Quadradinhos” 

initiative, as it also reviews and synthetizes the body of literature that revolves the application of comics 

and humorous narratives in communicating scientific concepts and in altering conceptions being held 

about microorganisms and their significance for the world. The cartoons used in this study fostered 

change in perceptions about the importance of microorganisms, and sparked acknowledgement of 

displayed concepts as generally advantageous. Nonetheless, the predominantly negative conceptions 

about the microorganisms offered resistance to intervention, in part due to the composition of cartoons 

privileging the stoking of children’s imaginations instead of conceptual change, but also because of 

limitations in the medium itself. 

Keywords: Cartoon, Humor, Microorganisms, Scientific Literacy, Conceptions 
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1. Introdução 

As últimas décadas de investigação em áreas como a ecologia microbiana, a genómica e a biologia 

evolutiva revolucionaram a forma como apreciamos a vida abaixo da escala visível. Instaurada a 

“Terceira Era Dourada da Microbiologia” (Fraga, 2018), aceita-se cientificamente que os 

microrganismos são, não só os precursores de toda a vida na Terra, como também essenciais para 

que esta perdure. Concomitantemente, estes conhecimentos potenciaram um vasto leque de 

aplicações biotecnológicas dos microrganismos ao serviço do ser humano, seja na agricultura, na 

medicina, na indústria alimentar, na biorremediação de ambientes contaminados, ou na produção de 

fármacos e suplementos (Jones & Rua, 2006; Timmis et al., 2019), entre muitas outras áreas.  

Apesar da imprescindibilidade da atividade microbiana para o nosso mundo atual, abundam conceções 

alternativas nas perceções que o público não especialista demonstra neste domínio. O discurso e os 

métodos de grande complexidade técnica que caraterizam um domínio científico como a microbiologia 

podem constituir entraves à apreciação dos seus conceitos mais básicos por parte do público. Além 

disso, a dimensão micrométrica destes seres torna-os uma realidade por vezes demasiado abstrata 

para a nossa experiência quotidiana (Fraga, 2018).  

Por conseguinte, o impacto dos patogéneos humanos na sociedade tende a dominar as conceções do 

público geral (apesar de eles constituírem menos de 1% dos microrganismos descritos) (Robinson et. 

al., 2021). Este viés arrisca a exacerbar-se no contexto de uma pandemia, como a que atualmente nos 

assola, dada a pervasividade das suas consequências quer ao nível das hospitalizações e mortalidade, 

quer das restrições de índole sanitária impostas pelo governo, quer ainda do discurso público em torno 

de matérias de saúde. No entanto, a nossa salvaguarda enquanto espécie pode nunca ter estado tão 

dependente do combate à proliferação de conceções erróneas sobre os perigos dos microrganismos, 

como agora (Robinson et al., 2021). 

O interesse da população em procurar fontes de informação fiáveis e em manter-se adequadamente 

informada sobre tópicos científicos, está relacionado com a sua formação para a literacia científica. 

Este paradigma pressupõe que os conhecimentos instilados na escola são secundários à preparação 

dos indivíduos para se tornarem proativos na sua educação e em cultivarem conhecimentos científicos 

por iniciativa própria, uma vez terminado o ensino obrigatório. Por conseguinte, a infância constitui um 

período crítico para modelar o contacto dos indivíduos com matérias científicas de uma forma cativante 

e promotora da literacia científica nas gerações futuras (DeBoer, 2000). Esta operação requer, no 

entanto, que a elaboração de conceções científicas por parte das crianças seja bem estudada, uma vez 
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que uma aprendizagem frutífera pode ser comprometida por conceções erróneas de desmistificação 

difícil (Jones & Rua, 2006). 

O contexto supracitado convida a reexaminar os métodos de educação tradicionais. Estudos 

psicológicos, pedagógicos e culturais encorajam o uso de representações visuais e multimodais na 

educação de tópicos complexos, reportando benefícios ao nível da compreensão, memorização e 

interesse educativo nos alunos (Martins, 2002; Katz et al., 2006). Adicionalmente, outros recursos 

comunicacionais podem traduzir-se em atitudes mais favoráveis do público infantojuvenil perante a 

educação em ciência. Como exemplos, referimos as narrativas (Dahlstrom, 2010), o humor (Bakar & 

Kumar, 2019), a metáfora (Kress, 1997) e a antropomorfização de entidades mais abstratas ou difíceis 

de concetualizar (Byrne et al., 2010). Todas estas potencialidades podem ser conciliadas e supridas 

através da exploração do cartoon humorístico como ferramenta pedagógica (Rota & Izquierdo, 2003). 

Este trabalho expande o âmbito do projeto “Microrganismos aos Quadradinhos”, em que foram 

produzidos vários cartoons com vista a comunicar diversas aplicações benéficas dos microrganismos 

(Ribeiro, 2013). Estes cartoons têm por alvo um público infantojuvenil (Ribeiro & Nobre, 2014), cujas 

conceções de microbiologia se encontram ainda em fase embrionária. Dada a falta de maturidade 

académica deste tipo de conceções, pode haver uma tendência a formulá-las com base em retratos 

mediáticos pessimistas ou em experiências quotidianas desfavoráveis, como a putridão, a doença e a 

sujidade (Fraga, 2018). Nesta medida, os cartoons foram usados em 2015 num estudo preliminar (não 

publicado) efetuado com alunos de 5º ano de escolaridade, visando incitar e testar mudanças 

concetuais acerca dos microrganismos (Carvalho et al., 2015). 

Os autores do estudo de Carvalho et al. (2015) autorizaram a sua reprodução e utilização dos seus 

dados. Por conseguinte, este trabalho emprega os cartoons elaborados por Ribeiro (2013); e reproduz 

o desenho metodológico concebido por Anabela Carvalho, utiliza os dados recolhidos por Sara Anjos e 

Anabela Carvalho, e o tratamento que Daniel Ribeiro fez desses dados, no âmbito desse primeiro 

estudo, que por sua vez recebeu também vários contributos de Alexandra Nobre.  

Esta dissertação vem, além de ampliar a base de amostragem ao replicar um estudo realizado por 

outros investigadores noutra escola (Carvalho et al., 2015), rever o enquadramento teórico à luz do 

qual podemos compreender a mudança de conceções das crianças acerca de microrganismos, 

mediada por cartoons humorísticos. E ainda, permite (i) analisar os resultados empíricos de ambos os 

estudos a fim de analisar conceções pré-existentes sobre os microrganismos neste tópico, (ii) despistar 
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o impacto dos cartoons sobre essas conceções e (iii) inferir como o significado dos cartoons 

humorísticos é reconstruído pelas crianças. 

Este documento encontra-se estruturado por capítulos, apresentando cada capítulo uma organização 

por secções e subsecções. O primeiro (e atual) capítulo descreve o contexto e enquadramento em que 

este trabalho se insere, assim como enuncia o propósito e objetivos da dissertação. O segundo capítulo 

agrega e sintetiza o conhecimento apreendido no processo de revisão da literatura, a fim de explorar os 

fundamentos teóricos que constituem os antecedentes e o racional do presente trabalho. O terceiro 

capítulo descreve em detalhe o percurso metodológico adotado no trabalho empírico, quer ao nível da 

produção artística e recolha de dados parcial anteriores a este trabalho, quer no que concerne as 

questões de investigação, abordagem empírica e procedimento de análise. O quarto capítulo apresenta 

os resultados derivados de ambas as amostragens e o capítulo seguinte foca-se na discussão e análise 

dos resultados, evocando a literatura e respondendo, por fim, às questões de investigação propostas. O 

sexto capítulo encerra este trabalho com as conclusões obtidas, enunciando também as limitações 

constatadas neste estudo e recomendações pertinentes a investigações futuras. 
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2. Revisão da Literatura 

Este capítulo oferece uma síntese compreensiva de toda a base teórica subjacente a este trabalho, 

partindo de temáticas mais gerais como a literacia científica e comunicação visual para literatura 

diretamente centrada na educação com cartoons ou nas conceções dos microrganismos. A primeira 

secção explora a relação entre a ciência e a sociedade e a importância da comunicação. A secção 

seguinte introduz o domínio teórico da produção, negociação e transmissão de sentido no quadro da 

semiótica e de outras perspetivas comunicacionais da ciência. A secção 2.3 aborda o papel da 

comunicação visual para a aprendizagem de ciência e a secção seguinte debruça-se sobre a forma 

como o público compreende a ciência e o potencial das narrativas nesse processo. Na secção 2.5 são 

explicado o papel do humor na educação de ciência e as suas teorias e a secção 2.6 incide sobre as 

caraterísticas da banda desenhada e o seu potencial para a educação de ciência. De seguida, a secção 

2.7 analisa os recursos metafóricos e a forma como permeiam o formato dos cartoons e as conceções 

do público infantil. Por fim, a secção 2.8 capta a importância e impacto dos microrganismos no mundo 

e as conceções que daí resultam. 

2.1. Sociedade e Ciência 

2.1.1. Ciência e Cidadania 

A ciência e a tecnologia estão incorporadas em praticamente todos os aspetos da vida moderna. Por 

essa razão, as pessoas enfrentam uma necessidade crescente de integrar a informação da ciência com 

os seus valores pessoais e outras considerações à medida que tomam importantes decisões de vida 

sobre a vacinação dos seus filhos e outros cuidados médicos, a segurança dos alimentos, o que fazer 

em relação às alterações climáticas, e muitas outras questões (National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine, 2017).  

A esta necessidade acresce uma componente cívica, pois Araújo et al. (2006) defendem que “o exercício 

da cidadania e a eficácia do processo democrático dependem largamente de um melhor conhecimento, 

por parte dos cidadãos, de temas relacionados com a ciência e a tecnologia, que muitas vezes estão na 

base de diversas decisões políticas” (p.1). Um debate público construtivo em torno de matérias 

tecnocientíficas depende, geralmente, da assimilação de conceitos científicos por parte da sociedade civil 

(e.g. o efeito de estufa, organismos geneticamente modificados, clonagem terapêutica), o que lhes 

permitirá tomar decisões informadas no seu dia-a-dia (e.g. preservação de células estaminais, 

autorização da coincineração local e aceitação de vacinas recentes, entre muitos outros exemplos) 

(Barbeiro, 2007; Lamas et al.,2007).  
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A cultura científica permeia vários pilares da civilização como o desenvolvimento nos setores agrícola, 

energético, de telecomunicações, de transportes e toda a gama de inovações em saúde. No entanto, 

pode também produzir flagelos como a bomba atómica ou a guerra biológica, o que reveste as 

reverberações sociais da ciência de uma dualidade moral indissociável de discussão pública bem 

informada e atualizada (Granado & Malheiros, 2001).  

No atual contexto pandémico de rápido aumento de casos, hospitalizações e mortes por COVID-19 

(doença do coronavírus 2019), os clínicos, os pacientes, os decisores políticos e o público em geral estão 

compreensivelmente ansiosos por resultados de estudos de prognóstico, diagnóstico e tratamento. 

Devido à urgência em travar a pandemia e os seus efeitos, a comunicação clara e completa dos 

resultados de investigação é ainda mais importante do que o habitual (Saitz, 2020). 

Vários modelos, que podem ser aplicados de forma útil à comunicação de ciência, foram propostos para 

classificar o envolvimento público (ver por exemplo Bucchi, 2008; McCallie et al., 2009; Rowe & Frewer, 

2005). Até recentemente, no campo da comunicação de ciência, o modelo do défice prevalecia na 

concetualização da divulgação de ciência a não-especialistas. O pressuposto era que se aos membros 

do público geral fossem fornecidos conhecimentos sobre assuntos científicos, o seu interesse e 

compreensão da ciência aumentaria (Hart & Nisbet, 2012). No entanto, o discurso científico não 

apresenta uma única forma ou convenção, afigurando-se, como diz Myers, “um terreno de discursos e 

práticas concorrentes" (2003, p. 267). 

Modelos lineares simples (transferência de informação do locutor para o recetor através de um meio) e 

modelos de difusão (dispersão ampla da informação e sua permeação) não representam adequadamente 

o processo de comunicação da ciência (Lewenstein, 1995). A perspetiva tradicional da popularização da 

ciência como uma comunicação linear de sentido único entre duas comunidades definidas - a 

comunidade científica e o público em geral – reduz este processo a uma mera tradução ou uma descrição 

simplificada do conhecimento científico. Releva-se, portanto, fundamental, reconhecer as 

particularidades de cada grupo social, no que concerne o seu contexto de persuasão, tendo por base os 

seus valores, experiências de vida e cultura. 

A abordagem dialógica (por vezes conhecida como "modelo contextual") envolve um intercâmbio de 

informação bidirecional entre cientistas e público. Miller (2001) alicerça-se nesta abordagem para 

conceber a produção científica como “um diálogo no qual, embora os cientistas possam ter à sua 

disposição factos científicos, os membros do público interessado têm conhecimentos locais e uma 

compreensão e interesse pessoal nos problemas a resolver” (p.117). 
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Burns et al. (2003) propõem, assim, uma definição moderna da comunicação pública de ciência como 

a suscitação bem sucedida de um ou mais dos seguintes fenómenos, em consequência do emprego de 

competências, atividades e diálogo adequados, ao serviço da ciência: : (i) Awareness, ou “sensibilização 

para a ciência”; (ii) Enjoyment, ou “prazer e outras respostas afetivas à ciência”; (iii) Interest, ou interesse 

pela ciência; (iv) Opinion ou formação/correção/verificação das atitudes em matérias científicas; e 

Understanding, ou “compreensão da ciência”. Esta definição integra na sua génese a ambição por uma 

cidadania capaz, não só de reagir, como de agir sobre o progresso tecnocientífico. 

 

2.1.2. Literacia Científica 

Há uma crença de que o desenvolvimento da literacia científica deve ser o foco da educação científica 

nos anos de escolaridade obrigatória. A literacia científica permite aos cidadãos interessar-se e 

compreender o mundo à sua volta, envolver-se nos discursos da e sobre a ciência, serem céticos e 

questionarem as alegações feitas por outros sobre assuntos científicos, serem capazes de identificar 

questões, investigar e tirar conclusões baseadas em provas, e tomarem decisões informadas sobre o 

ambiente e a sua própria saúde e bem-estar (Hackling et al., 2001). 

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) define literacia científica como 

a “capacidade de envolvimento em questões relacionadas com a ciência, e com as ideias da ciência, 

enquanto cidadão reflexivo” (2017), corroborando o ponto de vista de Araújo et al. (2006). No âmbito do 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) expandiu esta definição foi expandida passando a 

incluir a capacidade de “explicar fenómenos cientificamente, avaliar e conceber investigação científica, 

e interpretar dados e provas cientificamente. Realça-se a importância de poder aplicar os conhecimentos 

científicos no contexto das situações da vida real” (OCDE, 2017).  

Em 1975, Shen identificou três categorias de literacia científica que a seguir se referem. 

1. A literacia científica prática é o conhecimento científico que pode ser aplicado na 

resolução de problemas práticos. 

2. A literacia científica cívica permite a um cidadão "… tornar-se mais consciente da 

ciência e das questões relacionadas com a ciência, para que ele e os seus 

representantes não se abstenham de aplicar o seu senso comum a estas questões e 

assim participem mais plenamente nos processos democráticos de uma sociedade 

progressivamente mais tecnológica".  
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3. A literacia cultural científica, visa apreciar a ciência como admirável conquista da 

humanidade, a qual Durant, Evans e Thomas consideram "... indiscutivelmente a 

maior proeza da nossa cultura" (1989). 

Miller elaborou sobre esta tese e postulou que a literacia científica cívica fosse concetualizada em três 

vertentes: literacia de conteúdo, literacia de processo e literacia de impacto. O cidadão cientificamente 

literato deve: ter o vocabulário científico suficiente para compreender as notícias de ciência, estar 

familiarizado com a natureza e funcionamento básico da investigação científica e ser capaz de identificar 

e apreciar as repercussões da ciência e tecnologia sobre a sociedade e sobre as pessoas (1998). 

O início do século XXI cimentou a convicção de que, por razões económicas e políticas (mais do que por 

razões culturais), era fundamental fomentar o interesse dos cidadãos pela ciência e pela tecnologia, a 

fim de angariar apoio social para os investimentos importantes em ciência e tecnologia que eram 

necessários realizar. Assumiu-se que esse apoio seria tão mais facilmente conquistado, quanto maior 

fosse o conhecimento científico do público (Granado & Malheiros, 2015).  

Os cidadãos portugueses demonstraram níveis de literacia científica baixos em comparação com os 

padrões europeus, segundo os inquéritos do Eurobarómetro sobre o conhecimento, administrados pela 

Comissão Europeia (1993, 2001, 2005). Neste sentido, Portugal apresenta mais semelhanças com os 

países europeus do sul e leste do que com os do norte, os quais geralmente apresentam relações mais 

robustas com a ciência (Entradas et al., 2020). 

O estudo de 2013, encomendado pela Comissão Europeia, intitulado “Responsible Research and 

Innovation (RRI), Science and Technology”, que envolveu os atuais 28 Estados-membros da União 

Europeia, revelou dados preocupantes. Na categoria que interrogava o participante acerca do seu nível 

e interesse em literacia científica, 50% dos portugueses proclamaram não estar nem informados, nem 

interessados em procurar informação em matérias de Ciência e Tecnologia. Esta categoria obteve uma 

resposta média de 40% na União Europeia e percentagens mais elevadas do que as de Portugal, só 

ocorreram em outros seis países. A categoria “interessados e informados” em Ciência e Tecnologia 

correspondeu a uma média de 36% dos participantes, enquanto em Portugal esse valor desceu para 

28%. Outro dado a considerar teve a ver com número de inquiridos em Portugal que não procura 

informação de Ciência e Tecnologia por iniciativa espontânea: 34% face a uma média europeia de 16% 

(Granado & Malheiros, 2015). 

Num relatório de 2014 envolvendo os mesmos países (Public perceptions of science, research and 

innovation, Relatório Especial 419 do Eurobarómetro) constata-se que em termos de estudos em Ciência 
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e Tecnologia, a população portuguesa se aproxima da média europeia. Em Portugal 53% dos inquiridos 

declararam ter algum estudo destas matérias quer proveniente do ensino obrigatório (45%), quer do 

superior (11%), face a uma média da União Europeia de 56% (escola: 44%, universidade: 16 %). 

Recentemente, este paradigma português demonstrou nítidos sinais de melhoria, ao revelar num 

Eurobarómetro de 2021 (Comissão Europeia, 2021) que 62% dos inquiridos se afirmava muito 

interessado nas novas descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos (em comparação a 

apenas 33% de adesão europeia à resposta “muito interessado”!). A cultura científica nacional tem 

convergido para níveis europeus a um ritmo galopante, destacando-se o consumo de documentários e 

publicações populares como meio predominante na relação entre os portugueses e a ciência (87% dos 

portugueses são definitivos consumidores em comparação a 59% na média europeia). Adicionalmente, 

os inquiridos portugueses revelam uma convicção, muito superior à média europeia, de que o interesse 

do público jovem na ciência é fundamental para nossa prosperidade futura (80% dos inquiridos 

portugueses em comparação a apenas 48% na União Europeia). Já as perceções do público jovem em 

si não são abordadas nestes estudos (pelo menos não abaixo dos 15 anos). 

2.1.3. A Educação em Ciência 

Para a maioria dos portugueses, a educação científica formal não prossegue após ensino secundário 

(OCDE, 2022). Contudo, a ciência continua a evoluir, levando a novas descobertas e tecnologias. 

Portanto, a educação em ciências é vista como um processo de aprendizagem ao longo da vida que 

ocorre em todos os contextos (Dierking & Falk, 2016). Muitos estudos demostram que a literacia científica 

está fortemente associada ao nível de educação (National Science Board, 2016). 

No entanto, DeBoer (2000) defende que a literacia científica se traduz essencialmente ao nível de 

compreensão científica existente na população adulta, algo que evolui e cresce com o tempo. Os 

conhecimentos alcançados no período escolar adquirem um papel secundário face às atitudes e interesse 

perante a ciência desenvolvidos no resto da vida adulta. Poucos ou nenhuns alunos podem ser 

considerados "cientificamente literatos" uma vez concluído o ensino secundário. Na melhor das 

hipóteses, os estudantes recebem uma iniciação adequada à ciência e às questões que a ciência levanta 

na sociedade, gostam da ciência e preocupam-se o suficiente com ela para se manterem informados na 

idade adulta. O contributo mais significativo do professor de ciência, para a literacia científica na idade 

adulta, prende-se com estimular o aluno a seguir a sua própria jornada de literacia científica ao longo da 

vida.  

A formação do aluno para a literacia científica cívica requer metodologias de ensino assentes no 

envolvimento e personalização, conferindo primazia às práticas de ensino certificadas, ao tratamento 
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condigno do aluno, ao uso eficaz do tempo da aula, e à escolha de conteúdos programáticos que 

fomentem a obtenção de resultados razoáveis e robustos na educação científica (DeBoer, 2000). Este 

autor contempla, entre os motivos historicamente apresentados para a educação em ciência, o 

reconhecimento das suas aplicações diretas na vida quotidiana. O ensino de conceitos e princípios 

científicos relacionados com domínios “tangíveis” como a ecologia, a medicina, a ciência alimentar e a 

microbiologia promove a deteção e apreciação das suas aplicações quotidianas, fomentando uma 

“navegação” mais informada e inteligente do mundo natural. O ensino para a apreciação da 

interdependência entre a ciência e a tecnologia recebe também destaque, podendo a integração da 

tecnologia no currículo tornar a aula mais interessante ao desvendar os princípios científicos subjacentes 

a qualquer ferramenta tecnológica, por mais mundana ou trivial. Num contexto mais estético, DeBoer 

advoga que compreender a história natural e o funcionamento do universo conduz a uma apreciação 

mais íntima do nosso mundo, dos milagres da vida, e dos mistérios encerrados nas escalas mais vastas 

e mais ínfimas da nossa realidade. 

DeBoer integra também os objetivos da literacia científica neste âmbito. O autor frisa a educação de 

ciência como fulcral para uma cidadania participativa, capaz de navegar inteligentemente, votar 

responsavelmente e influenciar, quando apropriado, as polémicas sociais e políticas de cariz científico 

com que a atualidade nos confronta, como as matérias de saúde pública, inovação alimentar, crises 

ambientais e novas fontes de energia. A participação no debate público sobre ciência alicerça-se também 

na educação de ciência na medida em que os meios de divulgação científica sejam acessíveis à 

população, permitindo o acompanhamento crítico dos relatos e discussões de foro científico 

apresentados pelos media de modo a providenciar uma oportunidade razoável a todos os cidadãos de 

formularem criteriosamente as suas próprias opiniões e expressá-las. Por fim, incumbe-se também à 

educação científica o cultivo da simpatia pública pela ciência, promovendo uma cidadania apologista do 

investimento e progresso tecnocientífico e que anseia pela aplicação socioeconómica dos conhecimentos 

alcançados. 

2.2. Perspetivas Comunicacionais da Ciência 

2.2.1. Semiótica Social na Aprendizagem 

A comunicação de ciência não se pode alienar do facto que qualquer comunicação envolvendo o público 

geral é complexa e altamente contextual (Burns et al., 2003), envolvendo uma negociação social de 

significado que tem sido crescentemente apreciada na literatura recente (Lewenstein, 1995). Schirato e 

Yell (2000) acomodam este pressuposto ao definirem comunicação como "... a prática de produzir e 
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negociar significados, uma prática que ocorre sempre em condições sociais, culturais e políticas 

específicas".  

Esta definição vinca a importância da "produção de significados" (ou "negociação de significados") do 

fenómeno comunicacional, mas não compromete a validade factual do discurso científico. Apenas indica 

que o significado (pessoal, grupal, institucional...) destes factos está sujeito às condições sociais, culturais 

e políticas em que foram produzidos e promovidos. Os factos científicos, quando destituídos de 

significado social, carecem de relevância ou utilidade para a sociedade. Por conseguinte, é fundamental 

envolver ativamente todos os participantes na comunicação de ciência e enquadrar as suas interações 

num contexto significativo (Burns et al., 2003).  

A natureza intrinsecamente social do fenómeno da comunicação é esmiuçada pela teoria de semiótica 

social de Halliday (1985), assente nos princípios de que a construção de significado deriva sempre de 

escolhas e que o significado opera em pluralidade. Jewitt et al. (2001) baseiam-se na semiótica social 

para designar o ato de aprendizagem como um processo dinâmico de significação, no qual os alunos 

envolvem-se ativamente em “refazer” as informações e mensagens (ou complexos de sinais) que os 

professores comunicam na sala de aula.  

Por conseguinte, a aprendizagem pode ser vista como a "remodelação" de significado da parte dos 

alunos de modo a criar novos sinais, muitas vezes na forma de novos textos. Um texto, segundo Lotman 

(1977), é qualquer objeto que possa ser lido, quer este objeto seja uma composição literária, uma 

pintura, peça de música, ou outro qualquer conjunto coerente de sinais que transmita alguma forma de 

mensagem. Ou seja, por texto entende-se a informação e conteúdo veiculados e não a forma ou estética 

do meio em si. 

O quadro conceitual da semiótica social explica como diferentes modos de comunicação (fala, escrita, 

imagem, gestos, modelos tridimensionais, etc.) são utilizados. Esta corrente de pensamento baseia-se 

no pressuposto de que os sistemas de comunicação evoluíram para satisfazer as necessidades da 

sociedade e que modos como a escrita ou o gesto são organizados para funcionar consoante essas 

necessidades (Halliday, 1985). Quando produzimos sentido, exercemos um leque de opções ao, 

simultaneamente, construir uma apresentação de algo e orientá-la para a audiência, criando, no 

processo, uma estrutura organizada de elementos relacionados (Lemke, 1998).  

2.2.2. Multimodalidade na Sala de Aula 

Esta produção social de sistemas de sinais e significados tem sido progressivamente concetualizada à 

luz da “multimodalidade”. Nesta perspetiva, imagem, ação, etc. são designados de modos, ou 
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conjuntos organizados de recursos semióticos para a criação de significados. Esta passou a ser a 

perspetiva aceite da comunicação desde que a multimodalidade (Kress et al.,2001; Kress & van 

Leeuwen, 2001) surgiu em resposta à evolução do paradigma sociossemiótico. A multimodalidade 

concetualiza a geração de significados a vários modos e sistemas de produção de sentido além da 

linguagem verbal, como música/som (van Leeuwen, 1999), ação (Martinec, 1996) e comunicação 

visual (Kress & van Leeuwen, 1996; O’Toole, 2011). 

Aquilo que um educador diz ou faz pode ser concetualizado como um complexo de sinais: um 

complexo significativo de forma e conteúdo visto como um todo motivado. Este conjunto de ações 

comunicativas constitui muitos dos recursos (e impõe alguns dos constrangimentos) envolvidos na 

remodelação do significado por parte dos alunos. Estes recursos de representação são, até certo ponto, 

também limitados pela "forma como o mundo é", ou seja, fenómenos, objetos e acontecimentos no 

mundo, bem como o professor, desempenham um papel importante na mediação dos significados que 

os alunos produzem.  

Os alunos, por sua vez, elaboram, a partir dos complexos de sinais, veiculados em diversos modos, a 

sua própria seleção, mediante o seu interesse na complexa mensagem produzida pelo professor. Esta 

seleção é reintegrada nos complexos de sinais pré-existentes na mente do aluno e potencia a 

elaboração de novos textos. Por conseguinte, os textos produzidos pelos próprios alunos podem ser 

lidos como “sinais” que medeiam as suas respostas à mensagem do professor: um tipo de evidência 

do pensamento subjacente. Assim, Kress encara a aprendizagem como uma atividade motivada em 

que o interesse do aluno se manifesta na produção de novos sinais adequados ao seu contexto (1997). 

O estudo multimodal de Flewitt (2006) sobre a interação de sala de aula pré-escolar demonstra a forte 

ligação entre as exigências comunicativas de um contexto e os modos em uso. A investigação de 

Flewitt baseia-se em dados de estudos de casos etnográficos em vídeo de crianças pequenas que 

comunicam em casa e num grupo de jogos pré-escolares. Ao concentrar-se em todos os modos de 

comunicação (falar, gesto, movimento, olhar, etc.), ela é capaz de escrutinar os usos multifuncionais 

de diferentes modalidades por parte de pequenas crianças para a criação de significado. 

A abordagem semiótica social descreve os recursos comunicativos como fenómenos emergentes 

intersubjetivos em vez de fenómenos regidos por regras normativas. Os sistemas de recursos emergem 

da utilização social e, como tal, são regulados por “aptidão” comunicativa socialmente convencionada 

(Kress, 2010). O conceito de permissibilidade modal refere-se ao que é possível expressar e 

representar facilmente. Como um modo tem sido utilizado, o que tem sido repetidamente utilizado para 



 

12 
 

significar e fazer, e as convenções sociais que informam a sua utilização no contexto moldam a sua 

permissibilidade. O legado de um modo na sua história de trabalho cultural torna-se a sua 

proveniência, delimitando os designs e usos disponíveis (Kress, 2003). A permissibilidade física, 

material e social associada a cada modo gera uma lógica específica e fornece diferentes potenciais 

comunicacionais e representacionais. Por exemplo, o recurso do discurso oral é limitado pela lógica de 

sequência temporal das palavras e elementos verbais enquanto a permissibilidade modal das imagens 

estáticas é governada pela lógica do espaço e simultaneidade. 

A par do pressuposto de que todos os modos num evento ou texto comunicativo contribuem para o 

significado, os modelos de multimodalidade afirmam que todos os modos são parciais. Ou seja, todos 

os modos, incluindo os modos linguísticos da escrita e da fala, contribuem para a construção de 

significados de diferentes maneiras. Por conseguinte, nenhuma modalidade se mantém sozinha no 

processo de fazer sentido; pelo contrário, cada uma desempenha um papel discreto no todo, implicando 

que as compreensões multimodais de literacia requerem a investigação do conjunto multimodal completo 

utilizado em qualquer evento comunicativo. Cada uma destas formas representativas faz exigências 

diferentes ao estudante. Houve também provas de que modos diferentes têm efeitos potenciais 

diferenciados para a aprendizagem, a formação das identidades dos estudantes, e como os estudantes 

criam percursos através de textos. A seleção do modo, portanto, é central para a modelação 

epistemológica do conhecimento e para a conceção de ideologias (Jewitt, 2008). 

2.2.3. Multirepresentações na Educação de Ciência 

Tem sido reconhecido que a aprendizagem de conceitos e métodos na ciência implica a compreensão e 

a ligação conceptual de diferentes formas de representação (Ainsworth, 1999; Dolin, 2001; Russell & 

McGuigan, 2001). "Representações múltiplas" refere-se ao mesmo conceito sendo mostrado em 

diferentes formas, incluindo modos verbal, gráfico, numérico e corporificado, assim como representações 

estudantis repetidas do mesmo conceito. Por exemplo, os estudantes podem representar a sua 

compreensão de um circuito elétrico primeiro em 3D, depois em 2D, tal como legendar um diagrama, e 

depois num teste de caneta e papel no final do tópico. Quando os estudantes traduzem a sua 

compreensão de um modo para outro, ou refinam uma compreensão passada usando o mesmo modo, 

estão empenhados em reapresentar os seus conhecimentos. 

Estes investigadores assumem que um foco na representação multimodal é consistente com a natureza 

do discurso científico. Eles assumem ainda que o processo de negociação revisitada de representações 

pessoais e autorizadas múltiplas e multimodais de conceitos e processos científicos irá melhorar a 

aprendizagem e o envolvimento dos estudantes. Como notado por Lemke (2004) num exemplo de artigos 
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em física teórica, "o texto verbal corrente não faria sentido sem as equações matemáticas integradas" 

(p. 39), apontando assim que a interdependência modal é tipicamente uma característica chave da 

explicação científica. 

Vários estudos abordaram a aprendizagem dos alunos através de diferentes modos de representação, 

incluindo em salas de aula primárias (Russell & McGuigan, 2001) e em física secundária (Dolin, 2001). 

Têm também sido investigados o uso de analogias para aprender ciência (Coll & Treagust, 2003) e o 

papel dos modelos científicos neste processo (Treagust et al., 2002). Dolin (2001) observou que alguns 

modos de representação na aprendizagem da física têm sido subutilizados e poderiam ser efetivamente 

incorporados nas práticas da sala de aula.  

Ao usar esta abordagem geral com estudantes do ensino básico, implicando muitas oportunidades para 

reapresentar a mesma ideia, Russell e McGuigan (2001) argumentaram que os alunos precisam de gerar 

várias representações de um conceito e recodificar estas representações em diferentes modos à medida 

que aperfeiçoam e explicitam as suas compreensões. No seu programa curricular, tanto estudantes como 

professores geraram várias representações de conceitos chave, e a construção do conhecimento 

concetualizada como o processo de fazer e transformar estes diferentes modos de representação. 

Contudo, a níveis mais juniores de aprendizagem das ciências, os estudantes precisam de ser 

introduzidos a representações múltiplas e multimodais de conceitos científicos e ser capazes de 

compreender, traduzir e integrar estes modos como parte da aprendizagem da natureza do 

conhecimento científico e da sua representação. Por implicação, os estudantes nos anos médios de 

escolaridade precisam de aprender sobre a natureza multimodal da representação da investigação 

científica, e os diferentes modos em que os mesmos conceitos em ciência podem ser representados 

como parte do desenvolvimento geral da literacia científica dos estudantes.  

Pode ser também relevante a conceção que as ciências cognitivas atribuem à natureza da aprendizagem 

como "re-representação" (Karmiloff-Smith, 1992). Nesta perspetiva, tal como foi observado por Russell 

e McGuigan (2001, p. 600), os processos de desenvolvimento da compreensão dos estudantes envolvem 

a "recodificação das representações", sugerindo que a mudança conceptual implica um processo de re-

representação, onde os estudantes geram e transformam "representações que são armazenadas em 

diferentes modalidades" (p. 600). Por conseguinte, a aprendizagem multimodal afigura-se favorável à 

autoinspeção das conceções dos estudantes. 
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2.3. Comunicação Visual de Ciência 

2.3.1. Estilos de Aprendizagem 

Fleming (2001) classifica a forma preferencial de recolha, organização e processamento de informação 

na sala de aula, que por sua vez define o estilo de aprendizagem. Tem-se observado que os resultados 

de aprendizagem são mais facilmente alcançados pelo aluno quando a instrução se adequa ao seu estilo 

de aprendizagem individual (Rasmussen & Davidson-Shivers 1998). Quando o estilo de aprendizagem é 

respeitado, os estudantes tendem a reter a informação por mais tempo, a aplicá-la mais eficazmente e 

a reter, após o curso, atitudes mais positivas em relação à disciplina (Felder, 1993). Note-se que o estilo 

de aprendizagem constitui sempre valor neutro e não reflete o grau de inteligência ou qualquer valor 

individual (Felder & Brent, 2005). 

Teorias e estudos sobre estilos de aprendizagem influenciaram profundamente cada nível de ensino 

(Pashler et al., 2009), com alguns modelos de estilos de aprendizagem emergentes propostos por Briggs 

e Meyers (Briggs, 1976), Kolb e Kolb (2012), e Felder e Silverman (1988). Os principais estilos de 

aprendizagem abordados na literatura são visuais (incluindo imagens e leitura), auditivos e cinestésicos. 

Um extenso corpo de investigação estabeleceu que a maioria das pessoas aprende mais eficazmente 

com uma das três modalidades e tende a perder ou ignorar a informação apresentada em qualquer das 

outras (Dunn & Dunn, 1979). O modelo de estilos de aprendizagem VARK proposto por Fleming (2001) 

distingue entre: Visual (V), Auditory (A), Read/Write (R) e Kinesthetic (K), centrando-se na afinidade dos 

modos percetuais, ou nas diferentes formas com que nós assimilamos e compreendemos informação. 

Os alunos com estilo de aprendizagem visual devido a fatores pessoais inerentes ou desenvolvidos, 

tendem a preferir formatos de apresentação de informação visual face a textos escritos, como sejam 

imagens, diagramas, gráficos e animações (Felder & Silverman, 1988; Felder & Spurlin, 2005; Messaris, 

1994). Outros indivíduos preferem receber informação baseada em texto. Embora esta seja de natureza 

visual, o processo de interpretação de palavras escritas envolve frequentemente a conversão para 

palavras faladas internamente e é processada como informação auditiva (Felder & Henriques, 1995). 

Bradford (2004) constata que 65% da população estudantil é visual, ou seja, aprende melhor o que puder 

ver. Os indivíduos com afinidade modal pelo processamento de informação visual têm mais probabilidade 

de ficarem satisfeitos com, de interpretarem e de se lembrarem dos formatos de comunicação gráfica 

(Barbe & Milone, 1981; Felder & Silverman, 1988; Tait et al., 2012). 
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2.3.2. Supremacia Visual 

Vivemos num ambiente moldado por imagens que nos rodeiam o tempo todo, dizendo-nos como pensar, 

sentir e falar. Numa atmosfera impregnada deste tipo de estímulos, a comunicação na sociedade tornou-

se muito mais focada visualmente. A cultura impressa ou escrita começou a ser suplantada pela cultura 

visual, do mesmo modo que a cultura oral deu lugar à escrita (Adbusters, citado em Estrada & Davis, 

2015). A comunicação visual é definida como comunicação intencional que se baseia na apresentação 

visual de imagens e informação textual (Avgerinou & Pettersson, 2011; Debes, 1968).  

Deparamo-nos regularmente com textos que interlaçam informação verbal com imagens elaboradas, 

recorrendo a novos formatos e elementos de design (Jewitt & Kress, 2003; Serafini, 2011). A 

compreensão destes textos multimodais e subsequente produção de significado requer que os indivíduos 

sejam capazes de processar as imagens, os elementos de design e o texto escrito, em simultâneo 

(Serafini, 2011).  

Segundo Kress e van Leeuwen (1996), devemos considerar a linguagem visual como um sistema de 

representação simbólica, cujas possibilidades de representação e de significação são culturalmente 

dependentes. Martins et al. (2005) consideram a leitura desta linguagem um processo de construção de 

sentidos no qual está subjacente a “intencionalidade do autor, a materialidade do texto e as 

possibilidades de ressignificação do leitor”. 

A informação visual é um meio potente e eficaz de transmitir informação (Trumbo, 1999). As mensagens 

visuais, incluindo aquelas que incorporam elementos de texto, são percebidas inicialmente de forma 

holística; é necessária mais inspeção e esforço para processar as componentes individuais, incluindo 

palavras, uma de cada vez (Dake, 2005). Assim, a apresentação visual influencia o primeiro passo do 

processo de comunicação - ganhar a atenção e o interesse do espetador. Os indivíduos avaliam 

constantemente as mensagens visuais que encontram, decifrando não só o conteúdo, mas também a 

relação, se houver, entre o visual, outros objetos e eles próprios (Rose, 2007). Existe uma relação 

complexa entre o design visual de uma mensagem e a interpretação de significado do espetador (Rose, 

2007; Trumbo, 1999).  

As representações visuais permitem transmitir informações afetivas e cognitivas de forma quase imediata 

pela sua capacidade de criar sugestões emocionais e apresentar associações, comparações e 

correlações implícitas (Barry, 1997; Messaris, 1997). Isto torna as imagens ferramentas 

comunicacionais mais eficientes que as palavras, pela sua capacidade de comunicar conceitos 

complexos e completos instantaneamente a um maior número de destinatários (Hattwig et al., 2011; 

Trumbo, 1999). 
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Houts et al. (2006) descrevem o efeito de superioridade pictórica: formatos verbais acompanhados de 

imagem são memorizados com melhor eficácia em comparação com o texto apenas escrito ou falado. 

Quando um paciente recebe informação verbal de saúde com um acompanhante visual e, mais tarde vê 

a mesma imagem, essa informação é lembrada mais facilmente (Mansoor & Dowse, 2003). Os 

participantes registam também níveis superiores de compreensão quando recebem um texto verbal 

acompanhado de imagens (Austin et al., 1995; Carney & Levin, 2002). As imagens não só conseguem 

melhorar a memorização, compreensão e adesão à informação de saúde, como também aumentar a 

satisfação perante a documentação de apoio (Katz et al.,2006). Os pacientes preferem informação visual 

e por isso, adicionar imagens a um texto aumenta a probabilidade de este ser realmente lido (Delp & 

Jones, 1996; Katz et al., 2006; Mansoor & Dowse, 2003).  

2.3.3. Importância da Imagem na Educação 

As representações gráficas tornaram-se meios importantes para melhorar as explicações e facilitar a 

compreensão dos assuntos científicos, como nas esquematizações e modelos utilizados por cientistas 

para ilustrar novos conceitos e descobertas (Frankel & DePace, 2012). Estas imagens podem tomar a 

forma de ilustrações abstratas, puramente simbólicas (por exemplo, o modelo atómico de Bohr) ou 

outras representações de cariz literal (por exemplo, as fotografias da Terra enviadas pela NASA - 

National Aeronautics and Space Administration) (Estrada & Davis, 2015). Ao transmitir conceitos 

científicos abstratos, as referências visuais permitem ao público transcender as restrições da 

linguagem para interpretação de significado (Trumbo, 1999). 

O efeito positivo de ilustrações na aprendizagem dos alunos tem ampla confirmação na literatura (Levin, 

Anglin & Carney, 1987; Schallert, 1980). Estudos acerca das imagens em livros educacionais, e outros 

meios gráficos em sala de aula, revelaram vários efeitos culturais, afetivos e estéticos à luz da semiótica 

social, que os tornam dignos de nota (Martins, 2002). As relações entre imagens, conhecimento científico 

e ensino de ciências têm sido alvo de interesse de um leque de investigadores munidos de quadros 

teórico-metodológicos tão distintos quanto os estudos culturais, a psicologia cognitiva e a semiótica social 

(Martins, 2002). 

Os elementos gráficos assumem um lugar de destaque nos critérios de seleção dos manuais escolares 

por parte dos professores (Carneiro, 1997). Unsworth e Cléirigh (2009) detalham esta relação entre 

imagens e texto como semiótica multimodal para melhorar a comunicação em livros científicos. As suas 

descobertas mostram que o uso de texto verbal se presta muitas vezes a conceitos lineares, enquanto 

as imagens podem descrever melhor as relações espaciais e, quando usadas em conjunto, estes 
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mecanismos de comunicação têm um maior potencial para envolver e ilustrar conceitos complexos. As 

representações visuais atraem a atenção e mantêm a motivação. Elas fornecem uma forma adicional de 

representar informação e fomentam a obtenção de conhecimentos que os estudantes podem não obter 

apenas do texto (Mayer et al., 1996). Mais especificamente, as representações visuais melhoram a 

retenção de informação do texto associado (Peeck, 1993), melhoram a resolução de problemas e 

facilitam a integração de novos conhecimentos com conhecimentos anteriores (Roth et al, 1999). As 

representações visuais são especialmente críticas na comunicação de conceitos científicos (Mathewson, 

1999). Elas fornecem um meio de tornar visíveis fenómenos demasiado pequenos/ grandes, ou 

excessivamente rápidos/ lentos, para serem vistos a olho nu. Do mesmo modo, as representações 

visuais ilustram fenómenos invisíveis ou abstratos que não podem ser observados ou experimentados 

diretamente (Buckley, 2000).  

2.3.4. Aprendizagem Visual 

O pressuposto de processamento ativo de Mayer & Moreno (2003) explica como a aprendizagem requer 

a seleção ativa da informação e a subsequente organização e integração dessa informação num modelo 

mental. Este processamento envolve três atividades: processamento essencial, processamento 

incidental, e retenção representativa. O processamento essencial organiza toda a informação relevante, 

enquanto o processamento incidental suprime a informação não essencial, tal como o rádio no fundo 

enquanto lê um texto. A retenção representativa corresponde a manter a informação na memória de 

trabalho (memória temporária de acesso rápido e com capacidade limitada) e formar um modelo mental 

(Mayer & Moreno, 2003; Pike et al., 2010).  

Este modelo mental é criado selecionando informação relevante do texto, atualizando o modelo enquanto 

se procede, e suprimindo informação irrelevante (Pike et al., 2010). A informação recentemente 

encontrada é integrada com conhecimentos e experiências anteriores no modelo mental (Barnes et al.,, 

2014). Suportes visuais podem alavancar a criação de modelos mentais na memória de trabalho, mesmo 

que quando esse suporte é desprovido de nova informação em relação ao texto que acompanha 

(Brookshire et al., 2002; Pike et al., 2010). 

A capacidade de atualizar um modelo mental, baseado em inferências extraídas de um texto, é essencial 

para a compreensão da leitura (Carlson et al., 2014). Apesar de progredir com a idade, esta capacidade 

manifesta-se logo na infância (Barnes et al., 2014). Além disso, o uso da memória de trabalho, necessária 

para a retenção representativa, melhora significativamente durante o desenvolvimento, levando a uma 

melhor leitura e compreensão. Devido a uma memória de trabalho imatura e ineficiente, as crianças 

mais novas confiam especialmente na compreensão visual da leitura (Pike et al., 2010). Embora o efeito 
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das imagens reduza com a idade, nas crianças mais velhas elas ainda influenciam a capacidade de fazer 

inferências e formular um modelo mental (Brookshire et al., 2002; Pike et al., 2010).  

Não só as crianças geralmente preferem a informação transmitida em imagens à apresentada como 

texto (Mantzicopoulos & Patrick, 2011), como as imagens podem tornar o conteúdo científico mais 

acessível, envolvente e memorável (Avraamidou & Osborne, 2009; Nagata, 1999; Negrete & Lartigue, 

2004). Levie e Lentz (1982) sugerem que, ao fornecerem representações externas, as imagens apoiam 

uma compreensão mais profunda do texto ajudando os leitores a organizar a informação e a gerir 

modelos destas situações na sua memória de trabalho. Ao orientar os leitores na deteção das relações 

implícitas no texto, as imagens ajudam os leitores a construir modelos mentais com maior grau de 

elaboração, do que normalmente seriam capazes de construir apenas a partir do texto (Glenberg & 

Langston, 1992). 

Na informação médica, o modo visual é muitas vezes completamente negligenciado e a informação é 

fornecida apenas em conversas e documentos de texto. Embora quase todos os livros para crianças 

contenham muitas imagens, um estudo sobre textos médicos para menores descobriu que apenas 14% 

dos textos continham imagens (Menoni et al., 2011). Grootens-Wiegers et al. (2015) descrevem a lacuna 

de legibilidade da informação médica para crianças. Explorar meios visuais pode, portanto, constituir 

uma abordagem promissora no aumento da compreensão, quando os limites de legibilidade do próprio 

texto são atingidos. Mesmo um texto com uma legibilidade teoricamente demasiado baixa pode ser 

compreendido pelas crianças quando é fornecido apoio visual eficiente. As imagens podem motivar as 

crianças a iniciar a leitura de um texto e a terminá-la, e oferecem uma ferramenta poderosa para 

potenciar a compreensão de informação complexa (Houts et al., 2006). Num estudo com crianças de 

14 anos, Gillies et al., (1990) mostraram a eficácia de um livro de banda desenhada na compreensão 

de informação, sobre doenças . 

O potencial semiótico das imagens desempenha uma função pedagógica central no apoio das crianças 

em relação ao acesso e manipulação dos recursos da esfera visual (Kist, 2000; Kress, 2003; Kress & 

Van Leeuwen, 1996). Representações visuais sobre forma de desenho baseiam-se em iconicidade e em 

veicular a impressão de semelhança (Sonesson, 1989). Contudo, nunca podem transmitir a 

complexidade dos objetos e das cenas que representam, limitando-se antes a capturar as caraterísticas 

invariáveis do mundo como o conhecemos (Gibson, 1986). Kress é da opinião que os sinais que as 

crianças produzem, através do desenho, de modo a refletir os seus próprios interesses e perspetivas 

sobre o mundo, podem ser vistos como metáforas feitas e refeitas em processos de transformação 

(1997).  
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A transformação é uma característica inerente ao ato de “brincar” (Schwartzman, 1978; Sutton-Smith, 

1997). Transformar a realidade significa entrar num estado de faz-de-conta ou de fingimento 

(Schwartzman, 1978). Hopperstad (2008) descreve as transformações de significado nos sinais 

desenhados pelas crianças. As crianças fazem transformações e depois brincam com a semelhança ou 

poder metafórico dos sinais desenhados. A forma visual é considerada algo que “parece” algo novo e 

diferente do significado pretendido. A forma é alterada ou interpretada de modo diferente à medida que 

as crianças iniciam e suspendem o ato de “brincadeira”. As crianças não hesitam em aceitar a 

possibilidade de fingir que os objetos desenhados se movem e fazem sons, e que a sua própria conversa 

e gestos se podem combinar com os sinais desenhados para fazer sentido (Hopperstad, 2008).  

Kress (1997, 2003) argumenta que é importante estar familiarizado com as possibilidades dos diferentes 

modos semióticos e ser capaz de as explorar. Hopperstad (2008) defende que o ato de “brincar” 

representa um contexto de aprendizagem gerador de sentido visual, sugerindo por isso que a prática 

lúdica das crianças seja aceite como parte das atividades de aprendizagem numa sala de aula de 

alfabetização multimodal. Esta prática e a sua função integral na criação do significado visual das 

crianças, emergem como um processo semiótico espontâneo quando a criança pode comunicar 

livremente com os seus pares. Por conseguinte, ambientes educacionais de livre comunicação entre as 

crianças fomentam novas potencialidades de ressignificação perante materiais ludodidáticos (e.g. uma 

galeria exterior à sala de aula com cartoons de ciência) (Byrne et al., 2010).  

2.4. Persuasão na Comunicação de Ciência 

2.4.1. Arte na Perceção da Ciência 

O trabalho de investigadores como Stuart Hall (1977) teve uma influência considerável no enaltecimento 

do visual na cultura, permitindo refletir sobre a cultura não simplesmente enquanto arte e teatro, mas 

num sentido mais antropológico, como um conjunto de práticas e crenças que formam um conjunto de 

valores, atitudes e ideias sobre como o mundo funciona, quem nós somos e o que é digno de valor. Esta 

noção conduziu a uma transição na ideia de cultura, de produto da sociedade até algo capaz de 

determinar e moldar a própria sociedade. E muita investigação nos media e diversos estudos culturais 

subscreveram esta veia de pensamento, estudando as ideologias subjacentes à produção de uma 

imagem.  

Rose (2012) argumenta que existem "três sítios em que são feitos os significados de uma imagem: o(s) 

sítio(s) de produção, o sítio da própria imagem e o(s) sítio(s) onde ela é vista por vários públicos" (p. 19). 

Esta complexidade semiótica da arte pode parecer antitética à objetividade do conhecimento científico, 
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mas como Tufte (2006) observa, "A ciência e a arte têm em comum a visão intensa, o perscrutar de 

olhos arregalados que gera informação empírica" (p. 9), e, portanto, a sua relação com a cultura é 

inalienável. 

Tem sido destacada na literatura (principalmente nos meios de comunicação social populares) a 

compreensão das imagens verbais e visuais contemporâneas da ciência, projetada para pessoas em 

todo o mundo (por exemplo, Giarelli, 2006; Jonsson, 1989; Van Riper, 2002). Exemplificando este 

trabalho referimos o estudo de Jonsson (1989) sobre literatura popular, desde o século XVII até aos dias 

de hoje. Jonsson ilustra há uma crença no progresso científico, mas também um medo do mesmo, em 

parte evidenciado pela gama de personagens demoníacas na ficção como o Dr. Frankenstein, de Mary 

Shelley. Outros estudiosos identificam padrões análogos de como várias ciências e tecnologias têm sido 

construídas, tanto em imagens maravilhosas como relativas (por exemplo, Giarelli, 2006; Van Riper, 

2002). 

Landau et al. (2009) referem que o desenvolvimento das imagens que definem uma nova ciência pode 

ser entendido como um processo que recorre a uma base relativamente grande (pelo menos para 

espetadores ocidentalizados), pré-existente, de imagens visuais e verbais da ciência, mas que emprega 

gramáticas gerais do visual para fornecer construções específicas do novo objeto científico. Estas novas 

imagens, contudo, podem não ser singulares, mas sim plurais e mesmo polares, o que pode ter 

implicações no conhecimento, nas atitudes e nas políticas públicas em domínios científicos mais 

abstratos. No caso da nanotecnologia, Scheufele e Lewenstein (2005) relatam que a falta de 

conhecimento sobre ela não impede a formação de atitudes dos participantes sobre os seus aspetos 

visuais. Uma vez expostos a imagens polarizadas de forma otimista sobre a nanotecnologia, Landau et 

al. (2009) relataram que as atitudes negativas polarizadas coalesciam numa atitude pseudo-neutra em 

relação à tecnologia. Esta pseudo-neutralidade refletia, até certo ponto, desinteresse. E também ilustrava 

uma combinação instável resultante da falta de associação familiar com a ciência (uma vez que se trata 

de um domínio ao qual, aos participantes leigos, tinha sido negado o estatuto de autoridade). Este tipo 

de "neutralidade" tem implicações para as políticas públicas porque pode refletir um público leigo que 

rapidamente passa da neutralidade para o apoio ou, pelo contrário, para a forte oposição à tecnologia, 

dependendo do curso dos acontecimentos e da inclinação particular dos fluxos de imagens da 

nanotecnologia a que estão expostos. 

2.4.2. Impacto persuasivo das imagens 

As imagens são construções socioculturais mediadoras que se baseiam em retóricas visuais 

específicas, modelando e reverberando as emoções, as atitudes e as compreensões do público (Smith 
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& Joffe, 2013). Além de serem mais eficazes do que a comunicação verbal na transmissão de 

significado científico ao público geral (Joubert & Wasserman, 2020), estas transcendem a 

representação da informação científica ao permitirem também abordar aspetos sociais, culturais e 

emocionais críticos durante uma crise de foro científico (Zou & Tang, 2021). Baigrie (1996) acrescenta 

que "as representações visuais trazem convicção, tendo muito o mesmo efeito que os argumentos ... 

servindo fins científicos" (p. xxiii). Há muito que se reconhece que as imagens superam as palavras na 

formação de atitudes e mudanças, tornando o seu potencial persuasivo impossível de ignorar (Griffin, 

2008; Messaris, 1994). 

O Modelo de Probabilidade de Elaboração de Petty e Cacioppo (1986), ou ELM, postula que a 

mudança de atitude que advém do processamento persuasivo de informação é consequência de alta 

ou baixa cognição (i.e., nível de elaboração), conforme resulta da via de processamento central ou 

periférica, no seguimento de uma fase crítica de influência. A elaboração é definida como "a medida 

em que uma pessoa reflete sobre argumentos relevantes para uma questão" numa mensagem e 

funciona como o principal fator diferenciador entre o processamento central e periférico da informação 

da mensagem (Petty & Cacioppo, 1986, p. 128). O processamento central envolve um pensamento 

eficaz, em que um indivíduo avalia criticamente uma mensagem relativamente ao conhecimento e 

experiência anteriores (Petty & Cacioppo, 1986; Petty et al., 2009). As atitudes que decorrem do 

processamento central são muitas vezes mais duradouras e resistentes à mudança, uma vez que o 

indivíduo utilizou recursos consideráveis para alcançar esta visão (Petty et al., 2009). Inversamente, o 

processamento periférico é menos eficaz e não envolve uma consideração minuciosa das mensagens, 

padrão este atribuído à baixa motivação ou baixa capacidade de processar a mensagem (Petty & 

Cacioppo, 1986; Petty et al., 2009). Notavelmente, embora a via periférica não seja menos poderosa 

para a formação de atitudes, estas são menos duradouras e menos suscetíveis de resistir a tentativas 

de contra-persuasão (Petty et al., 2009). Embora a elaboração seja um processo contínuo, o ELM 

sugere que a exposição à mensagem de comunicação persuasiva configure a fase crítica na 

determinação do nível de elaboração. As impressões iniciais da mensagem são fulcrais para influenciar 

a atenção e o interesse de um indivíduo (Petty & Cacioppo, 1986).  

2.4.3. O Poder da Narrativa 

Green e Brock (2000) realçam a capacidade persuasiva das narrativas, uma forma de comunicação 

universal que tem sido estudada sob diferentes perspetivas (Fisher, 1985; Gerrig, 1999; Oatley, 1999). 

Os requisitos de elaboração cognitiva ativa no ELM contrastam com os da comunicação através de 
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narrativas, que se alicerçam em mecanismos emocionais como a “transportação” (captação da 

audiência) para mundos fictícios e identificação com personagens (Green, 2004, Slater, 1997).  

Segundo Dahlstrom (2014), as narrativas apresentam uma estrutura particular que descreve as 

relações de causa-efeito entre eventos que ocorrem durante um determinado período de tempo e que 

têm impacto em determinadas personagens. Ao descreverem uma experiência particular em vez de 

verdades gerais, as narrativas não têm necessidade de justificar a exatidão das suas afirmações; a 

própria história demonstra a afirmação o que as torna intrinsecamente persuasivas. Da mesma forma, 

a estrutura da narrativa liga os seus acontecimentos a uma relação de causa-efeito, fazendo com que a 

conclusão da narrativa pareça inevitável, mesmo que várias possibilidades fossem concebíveis (Curtis, 

1994). Apesar desta ilusão de inevitabilidade, uma narrativa eficaz costuma conter desenvolvimentos 

ou revelações capazes de subverter expetativas ou construir tensão, a fim de reter a atenção da 

audiência até à conclusão do enredo, cuja resolução implica mudança na vida das personagens (Storr, 

2020). É através da compreensão das razões para esta mudança que as narrativas veiculam sentido, 

mantendo-se capazes de influenciar atitudes, mesmo que a audiência reconheça a narrativa como 

fictícia (Green & Brock, 2000). 

O texto narrativo e o texto expositivo e lógico da ciência representam, não só diferentes formatos de 

comunicação, como também vias cognitivas de compreensão diversas. As narrativas parecem oferecer 

benefícios intrínsecos em cada uma das quatro etapas principais do processamento da informação: 

motivação e interesse, alocação de recursos cognitivos, elaboração e ainda, transferência para a 

memória a longo prazo (Glaser et al., 2009). Numa comparação direta com texto expositivo, o texto 

narrativo foi lido e recordado duas vezes mais rapidamente, independentemente da familiaridade com 

o tema ou o interesse no próprio conteúdo. Estes e outros resultados semelhantes levam Graesser e 

Ottati (1995) a sugerir que as narrativas têm um "estatuto privilegiado" na cognição humana. As 

narrativas foram também designadas como a fundação da nossa memória (Zacks et al., 2007), a via 

predileta de aquisição de conhecimento (Bruner, 1986) e como simulação da nossa experiência social 

(Mar & Oatley, 2008). Oatley (1999) fundamenta esta dependência humana de narrativas como um 

produto evolucionário, uma vez que estas nos conferiram um formato de compreensão onde novas 

realidades podem ser estruturadas e simuladas, otimizando a previsão de relações de causalidade e de 

comportamentos humanos. 

As narrativas são também referidas como ferramenta útil na abordagem de tópicos sensíveis que de 

outra forma poderiam encontrar resistência na audiência, por exemplo por crenças contraditórias ou 

falta de interesse (Mazzocco et al., 2010). As novas crenças incutidas por uma narrativa podem 
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intensificar com o tempo após a receção inicial e resistir a várias formas de manipulação (Appel & 

Richter, 2007). 

A comunicação narrativa tem-se afigurado como um aliado promissor na educação de ciência, levando 

Glasser et al. (2009) a enumerar quatro fatores promissores em comparação com o currículo 

expositório comum: dramatização, raciocínio emocional, personalização e ficcionalização. Quando o 

conteúdo educacional é adequadamente integrado no enredo da narrativa, este revela-se menos 

cognitivamente exigente na sua compreensão e otimiza a aprendizagem (Dahlstrom, 2010, 2012). As 

narrativas mostram-se ainda eficazes na alteração de crenças em diversos tópicos científicos como 

vacinação (Brodie et al., 2001), ambiente (Dahlstrom, 2010) e prevenção da SIDA (Vaughan et al., 

2000). 

2.5. O Humor na Educação 

2.5.1. Humor na Ciência 

Leach (2016) reconhece que o humor passou a ser empregue frequentemente em comunicação de 

ciência. Os livros de comunicação de ciência sublinham frequentemente o humor como um recurso 

importante para comunicar com o público (Bowater & Yeoman, 2012). Os comunicadores utilizam o 

humor para: tornar os eventos ou textos de mais apelativos e acessíveis, melhorar a aprendizagem 

sobre conceitos científicos e aumentar as atitudes positivas em relação à ciência e aos cientistas.  

Comediantes como Brian Malow e Dara O’Brian usam o humor para comunicar ciência (Lewis, 2013), 

e os consultores científicos na aclamada comédia televisiva “Teoria do Big Bang” também acreditam 

que o programa pode ser usado para educar sobre a ciência (Li & Orthia, 2015). Cientistas e 

instituições científicas também começaram a usar a comédia como ferramenta de divulgação. Um 

exemplo é o "Bright Club" da University College London que treina investigadores e os incentiva a 

realizar pequenos números de comédia sobre a sua investigação (Bultitude, 2011). O humor permeia 

também outros formatos de comunicação de ciência, tais como em webcomics (“PhD Comics” de 

Jorge Cham) e livros de ciência populares (Ben Miller, Terry Pratchett). Apesar das diversas 

encarnações de humor científico, ainda há pouca reflexão académica sobre como o humor pode 

estruturar e influenciar a compreensão pública da ciência e a relação entre ciência e sociedade (Bell, 

2011; Mulkay & Gilbert, 1982). 

O humor é um canal para o envolvimento público com a ciência (Riesch, 2015). Apesar da evidência 

empírica demonstrando a sua eficácia ser limitada, o humor tem sido recomendado como estratégia, 

aos cientistas que procuram conduzir atividades de comunicação pública (Baram-Tsabari & Lewenstein, 
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2017). A investigação tem explorado a comunicação visual da ciência (como em late-night shows), 

mostrando que as mensagens humorísticas podem moldar o processamento cognitivo dos indivíduos, a 

aprendizagem e as perceções das questões científicas (Anderson & Becker, 2018; Becker & Anderson, 

2019; Brewer & McKnight, 2015). Os investigadores anteriores tentaram conceptualizar o uso do 

humor (Riesch, 2015) ou investigar os pontos de vista dos artistas de comunicação de ciência e do seu 

público (Bore & Reid, 2014; Pinto et al., 2015). Por exemplo, a investigação recente centrou-se num 

projeto de stand-up comedy de ciência em Portugal, no qual tanto os cientistas como o público 

argumentaram que este meio tem o potencial de tornar a ciência mais apelativa (Pinto et al., 2015). 

O tédio pode ser o maior obstáculo pedagógico ao ensino (Smith, 2007), e muitos acreditam que cabe 

aos professores despertar o interesse dos alunos mediante táticas comunicacionais como o humor. O 

humor é geralmente visto como a capacidade de um indivíduo reconhecer comédia, ou a capacidade 

de empregar recursos comunicacionais que suscitem risos (Ruch, 1998). No contexto do ensino e 

aprendizagem, o conceito de humor pode englobar "qualquer coisa que o professor e/ou os alunos 

considerem engraçado ou divertido" (Wanzer et al., 2006, p. 182).  

Adicionalmente, Lomax e Moosavi (2002) observaram que "o humor é um método pedagógico que 

pode ser usado para envolver os alunos ... e para promover elaboração concetual" (p. 13). Estas duas 

definições de humor sugerem que ele é usado não só para fazer rir as pessoas (o professor e/ou os 

alunos), mas também para melhorar a aprendizagem dos alunos na sala de aula (Bakar & Kumar, 

2019). O humor educacional pode: encorajar um clima de aprendizagem gratificante, melhorar a 

ligação social através do aumento da interação aluno-instrutor, adicionar variedade às palestras, 

diminuir a ansiedade dos exames e proporcionar prazer e risos (Gorham & Christophel, 1990; 

Neumann et al., 2009; Schmitz, 2002). O humor “pedagógico” tem sido descrito como uma excelente 

forma de os alunos aprenderem vocabulário, aperfeiçoarem o pensamento crítico, praticarem a 

semântica e reterem mais informações (Bell, 2009; Dormann, & Biddle, 2006; Tatum, 1999). Sendo o 

humor propício a renegociações de sentido, os indivíduos são convidados a reexaminar a sua 

perspetiva mental atual visualizando os problemas de uma forma alternativa, bem como a estimular o 

seu pensamento crítico (Dormann & Biddle, 2006; Wanzer et al., 2009). Por exemplo, foi descrito que 

o uso de trocadilhos, envolvendo palavras relevantes para a mensagem, aumentam o vocabulário, pois 

os alunos têm primeiro de reconhecer uma incongruência na mensagem e depois, de a resolver ou 

interpretar (Tatum, 1999; Wanzer et al., 2009).  
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Alguns autores descobriram que o humor na sala de aula é bom e deve ser usado pelos professores 

(Garner, 2006; Kher et al., 1999; Huss, 2008), enquanto outros argumentaram que pode ter 

consequências negativas (Lei et al., 2010; Wanzer et al., 2006). Para esclarecer este aparente 

paradoxo, Banas et al. (2011) realizaram uma revisão bibliográfica exaustiva sobre o uso do humor 

pelos professores, nas aulas. Estes autores concluíram que o humor é potencialmente benéfico na 

educação formal, mas que este resultado depende largamente do tipo de humor e de como é usado. 

Mais especificamente, eles descobriram que o humor positivo, não agressivo, pode favorecer a 

aprendizagem e a memorização, enquanto o humor negativo e agressivo produz o efeito contrário. A 

explicação para este resultado está provavelmente relacionada com a assimetria de poder entre 

professores e alunos na sala de aula, pelo que o uso do humor negativo e agressivo pelos professores 

pode agravar este desequilíbrio (Holmes, 2000). 

A literatura tem-se dedicado pouco ao humor pedagógico e geralmente circunscreve-se ao humor 

positivo e não agressivo (Flannery, 1993; Roth et al., 2011; Weitkamp & Burnet, 2007). Roth et al. 

(2011) justificam esta carência com o argumento de que a ciência é considerada um assunto sério e, 

portanto, menos propenso à comédia. No entanto, estes autores argumentam também que o riso pode 

ajudar os alunos a relacionar-se melhor com as aulas de ciências e com os professores. Como outro 

exemplo, um estudo sobre o uso de banda desenhada para explicar princípios básicos de química, no 

Reino Unido, concluiu que o humor era um dos fatores mais importantes para a eficácia da 

comunicação (Weitkamp & Burnet, 2007). 

Um estudo de Ziyaeemehr et al. (2011) explorou as funções e benefícios do humor nas salas de aula 

de inglês como segunda língua. Em concreto, 195 estudantes de graduação e pós-graduação 

receberam questionários de resposta aberta e foram convidados a dar a sua opinião sobre as funções e 

os benefícios do humor utilizado pelos seus instrutores. Os estudantes notaram que o humor do 

professor melhorava a sua compreensão, aprendizagem e retenção do conhecimento (Bakar & Kumar, 

2019). 

2.5.2. Teorias do Humor 

É essencial compreender as teorias de humor para o situar dentro do contexto de ensino e 

aprendizagem. A literatura tradicional distingue três teorias principais do que é considerado 

“engraçado” (Billig, 2005): (i) teoria do alívio que vê o humor como uma libertação de tensões; (ii) 

teoria da incongruência que vê o humor como decorrente da justaposição inesperada de conceitos não 
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relacionados; e (iii) teoria da superioridade que reflete a necessidade e prazer de nos sentirmos 

superiores aos outros.  

A teoria do alívio explica a reação ao humor, que é o riso. Muitas vezes, o uso bem-sucedido do humor 

pode ser confirmado quando o riso ocorre como resposta. Alsop (2015) indicou que o riso pode ocorrer 

como uma reação dos ouvintes quando o humor é incongruentemente usado pelo contador de piadas. 

O riso também é frequentemente descrito como uma reação física para acalmar preocupações ou 

sentimentos de ansiedade (Lynch, 2002). Por outras palavras, de acordo com a teoria do alívio, a 

ansiedade, o nervosismo e o stress podem ser mitigados pelo ato de rir. Esta definição de riso fornece 

uma perspetiva diferente de humor; explica como uma situação ou história com suspense no início que 

termina com humor, pode fazer as pessoas rir (Civikly, 1986). 

A segunda teoria é a teoria da incongruência. "Incongruência” descreve um evento ilógico, 

contraditório, surpreendente, diferente, ridículo ou imprevisível (Martin, 2010). Esta teoria postula que 

"as pessoas se riem de coisas que as surpreendem ou que violam o padrão de pensamento 

convencional" (Wilkins & Eisenbraun, 2009, p. 352). Por outras palavras, as pessoas percebem algo 

como humorístico se for considerado absurdamente fora do lugar ou se violar as suas expectativas. Ser 

surpreendido é o elemento crítico de humor de acordo com esta teoria. Um incidente engraçado viola a 

ordem normal das coisas e as previsões do que as pessoas fariam, evocando, assim, o riso. Nas 

“proto-piadas” analisadas por Mulkay e Gilbert (1982), a incongruência é produzida através da 

imaginação do que um cientista realmente pretende transmitir quando usa a linguagem formal da 

escrita científica. Por exemplo, segundo Mulkay e Gilbert, o que o cientista quer realmente dizer 

quando escreve "Há muito que se sabe que ...", é "Não me dei ao trabalho de procurar a referência" 

(p. 593). Num contexto educacional, os professores podem criar cenários incongruentes na sala de 

aula, como recorrer a materiais cómicos no meio de uma apresentação de conteúdo sério (e.g. 

cartoons). O elemento de surpresa inerente à teoria da incongruência pode conferir ao humor na sala 

de aula a capacidade de captar ou reforçar a atenção dos alunos à lição (Bakar & Kumar, 2019). 

A teoria da superioridade explica o humor como um ato de gozar ou rir das falhas ou infortúnios de 

alguém (Zillmann, 1983). Nesta modalidade, as piadas têm tipicamente um vencedor (o comunicador) 

e um perdedor (a vítima da piada) (Gruner, 2017). O vencedor experimenta algum triunfo sobre a 

vítima ou sente-se superior a ela. Neste contexto, a palavra superioridade refere-se a depreciar ou 

rebaixar alguém de uma forma humorística. O ato de gozar com o lapso ou imprudência de alguém 

acontece quando sentimos que somos bem-comportados ou mais inteligentes e prósperos em 
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comparação com essa pessoa. No exemplo supracitado de Mulkay e Gilbert (1982), a dimensão de 

superioridade surge quando, por exemplo, os pseudocientistas são retratados como estúpidos. As 

piadas podem ter um aspeto de construção de comunidade e identidade, que depende tanto da 

situação e do contexto social em que a piada está a ser feita, quanto do conteúdo da própria piada. 

Duncan (1982) sugere que o humor de superioridade pode ter como função o reforço da unidade entre 

os membros do grupo (ouvintes) em torno do sentimento de superioridade sobre aqueles que são alvo 

de ridicularização.  

Estudos mostram que as reações ao humor e comédia por parte do público podem ser influenciadas: 

pelo seu capital cultural (Friedman, 2014), nacionalidade (Bore, 2010) e etnia (Weaver & Bradley, 

2016), todas elas modulando o tipo de humor que as pessoas consideram aceitável e/ou engraçado. 

Por conseguinte, há vários riscos no recurso ao humor em comunicação de ciência. O humor pode ser 

interpretado como agressivo mesmo quando não o pretende ser, ou enfadonho e “demasiado forçado” 

caso seja demasiado evidente a sua intenção de evitar agressividade; o que pode agradar a um público 

e desagradar a outro (Moyer-Gusé et al., 2011). 

2.6. Banda Desenhada 

2.6.1. Banda Desenhada como Narrativa Visual 

As narrativas visuais marcaram presença em toda a história e cultura humanas desde as pinturas 

rupestres, a tapeçarias e pergaminhos, até às histórias ilustradas e bandas-desenhadas 

contemporâneas (McCloud, 1993). Este mesmo autor (1994) realça que a justaposição de palavras e 

imagens no meio da banda desenhada (BD), alcança efeitos superiores à soma das suas partes.  

Embora a maioria das bandas desenhadas partilhem algumas características únicas reconhecíveis, 

elas são também um meio extremamente maleável que se aproveita fortemente de outras formas de 

comunicação visual, tornando qualquer definição rigorosa demasiado limitada (Eisner, 1996; McCloud, 

1994; Varnum e Gibbons, 2007). Varnum e Gibbons dizem que alguns dos colaboradores no seu livro 

veem "...a banda desenhada como uma forma narrativa que consiste em imagens organizadas em 

sequência", enquanto outros consideram que "...é a justaposição de palavras e imagens, não a 

sequência, que é essencial para a forma da banda desenhada" (2001). Adotamos neste trabalho a 

definição proposta por McCloud (1994), que descreve a BD como "imagens pictóricas justapostas e 

outras imagens em sequência deliberada, destinadas a transmitir informação e/ou produzir uma 

resposta estética no espetador" (p. 9). 
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A BD tem sido subestimada historicamente enquanto meio e forma de arte e, no mundo anglo-

saxónico, é frequentemente menosprezada como sendo apenas um “hobbie”. Locke considera-as 

“triplamente condenadas” (2005; p. 29): "condenadas como cultura, sendo populares não «elevadas» 

condenadas como meio, não sendo nem arte nem literatura, mas algum híbrido perverso, na melhor 

das hipóteses adequada apenas para crianças…, na pior das hipóteses absolutamente nocivas ... e 

condenadas como género, retratando as mais estranhas das fantasias, envolvendo personagens 

absurdas que agem da forma mais bizarra - a própria antítese, pensar-se-ia, da plausibilidade" (2005). 

No entanto, Tatalovic (2009) refuta as três “condenações” de Locke. Primeiro, se a BD faz parte da 

cultura popular, isso confere-lhe vantagem uma vez que lhe permite alcançar muitas pessoas de várias 

origens. No entanto, nem todas as bandas desenhadas são cultura popular, como evidenciado no 

trabalho de certos artistas (por exemplo, Maus de Art Spiegelman). Vários romances gráficos foram 

consagrados como obras de culto ao longo das últimas décadas, e as repercussões da BD na nossa 

história cultural são notáveis (Sabin, 2009).  

Esta visão redutora de que “BD serve exclusivamente para histórias de super-heróis em fatos de licra” 

partilhada por Locke e outros autores, constitui uma visão extremamente limitada do que a BD tem 

alcançado como meio artístico, e perpetua um estereótipo de género baseado nos materiais mais 

apreciados comercialmente. McCloud (1993) carateriza a BD como um "recipiente que pode conter 

qualquer número de ideias e imagens" (p. 6). A BD é capaz de cobrir a mesma variedade de géneros e 

assuntos, desde os mais fantásticos aos mais realistas, que um livro ou uma animação. Desde os anos 

60 que a BD se demonstrou capaz de abranger temas de política, sexualidade, raça, história e a 

mesma variedade temática que qualquer outro meio de ficção ou não-ficção para adultos, adolescentes 

ou crianças (Hatfield, 2005).  

Por conseguinte, a BD também não se limita a ilustração literária e, enquanto alguns críticos 

argumentam que é uma forma híbrida de arte e literatura, outros defendem que constitui uma arte 

nova e separada; um conjunto integrado de palavras e imagens onde estas não representam apenas a 

história, e fazem parte do relato. Em BD, os criadores transmitem a expressão através de arranjos e 

justaposições quer de imagens isoladas, quer de palavra(s) e imagem(s), para construir uma narrativa. 

Embora haja alguma sobreposição entre os dois meios de comunicação, é a sequência natural das 

imagens e a sua predominância sobre as palavras que distingue as BDs dos livros ilustrados. A maioria 

das BDs combinam palavras com imagens, muitas vezes indicando a fala no formato de balões de 

palavras. Dispositivos como caixas de texto geralmente indicam legendas de contextualização; 
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enquanto a disposição das vinhetas e os elementos gráficos envolventes podem ajudar a indicar o fluxo 

da história. A BD é um meio gráfico em que as imagens são utilizadas para transmitir uma narrativa 

sequencial usando texto, simbolismo, design, iconografia, técnica literária, meios mistos e elementos 

estilísticos para construir um subtexto de significados (Arroio, 2011). 

2.6.2. Banda Desenhada na Educação 

A natureza multimodal da BD (Sousanis, 2015) tem o potencial de aumentar o envolvimento dos 

leitores e de facilitar a aprendizagem (Eilam & Poyas, 2010). McCloud (1994) descreve os livros de BD 

como um meio-termo “feliz” entre a informação recebida e a percebida, na transmissão eficaz de 

conceitos. Quando as imagens são emparelhadas com texto numa sequência ou narrativa, atuam 

como um intermediário para conceitos científicos que são desafiantes para os estudantes e aumentam 

o interesse. As BDs podem combinar os efeitos das narrativas de texto com os da visualização 

científica. Tal como os diagramas, infografias e outras formas de visualização científica, as bandas 

desenhadas também usam palavras e imagens para transmitir informação. Adicionalmente, também 

dividem a informação em vinhetas (McCloud, 1994) que podem facilitar a experiência de leitura e 

destacar informação importante, tais como partes e processos (Mayer & Gallini, 1990).  

Em BD, o conteúdo de cada vinheta adquire o seu significado não só pelo texto e conteúdo visual, mas 

também pelas relações translineares com as vinhetas circundantes e a composição geral da prancha. 

Portanto, assim como os diagramas, as BDs também podem ser usadas para "combinar imagens 

diversas de objetos reais em universos fabricados” e, deste modo, unir graficamente elementos que 

não coexistem intuitivamente (Tufte, 1997). Como resumido por Sousanis: "a interação espacial 

sequencial e simultânea … imbui a banda desenhada de uma natureza dupla - como árvores, 

hierárquicas e rizomáticas, entrelaçadas numa só forma" (2015). Por outras palavras, a BD pode ser 

lida linearmente, vinheta a vinheta, mas também se presta a explicações não lineares, encorajando o 

leitor a reavaliar constantemente as vinhetas anteriores, à luz de novas informações. Da mesma forma, 

a ciência exige frequentemente que os leitores façam ligações entre múltiplas escalas e domínios de 

conhecimento, não necessariamente dispostos numa ordem hierárquica e linear (Farinella, 2018). 

A proeminência da banda desenhada na cultura popular em todo o mundo sempre compeliu 

professores e psicólogos a estudar o seu potencial como ferramenta educacional (Sones, 1944), o que 

se confirma ao longo do último século (Tilley & Weiner, 2017). As séries “Classics Illustrated” e “World 

Around Us” são exemplos de bandas desenhadas educativas de não-ficção com tópicos científicos já 

em 1941 (Carter, 1989). Wright (2002) descreveu como as BDs têm sido usadas para comunicar a 
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ciência médica ao longo dos últimos dois séculos e Hansen (2004) mapeou com grande detalhe, as 

BDs com elevado sucesso comercial que comemoraram verdadeiros cientistas e médicos na década de 

1940. 

A publicação de 2009 de “The Stuff of Life: A Graphic Guide to Genetics and DNA” e a de 2011 

“Evolution: The Story of Life on Earth”, dos editores Hill e Wang, são destinadas a estudantes do ensino 

secundário e seguem a exploração de um cientista alienígena que estuda genética e evolução. Em 

2013, Maris Wicks participou no livro de BD “Primates: The Fearless Science of Jane Goodall”, de 

homenagem à contribuição histórica de vários primatólogos. A coleção “Science Comics” iniciada em 

2016 cobre tópicos diferentes em cada volume. Os romances gráficos de Jay Hosler “Clan Apis” de 

1998, “Optical Allusions” de 2000 e “The Sandwalk Adventures” de 2003 também são populares. As 

BDs científicas floresceram como webcomics (e.g. “Bird and Moon”, “Beatrice the Biologist”, “XKCD, 

“Boxplot”, “Piled Higher and Deeper” etc.), que são gratuitas e facilmente partilhadas em plataformas 

de redes sociais. As BDs científicas expandiram-se até às revistas académicas revistas por pares, com 

os "resumos em banda desenhada" da editora Taylor e Francis Online a fornecerem uma visão geral 

das publicações, num esforço para aumentar a comunicação de ciência e atrair leitores. 

De uma perspetiva educacional, aprender com materiais didáticas em BD pode oferecer várias 

vantagens (Jee & Anggoro, 2012). Os educadores têm explorado o uso de BD para ensinar diversos 

tópicos e promover maior literacia no geral (Griffith 2010; McTaggart 2005), incluindo anatomia, 

biotecnologia e evolução (Park et al. 2011; Rota & Izquierdo, 2003; Uleby 2005). Dentro das ciências 

da saúde, são usadas narrativas visuais nos materiais informativos para pacientes de modo a: explicar 

diagnósticos, ilustrar a prevenção e tratamento de lesões e doenças, e mudar atitudes perante doenças 

(Green e Myers 2010; Sinha et al. 2011). Estudos anteriores sugerem que as histórias gráficas, com a 

sua narrativa ilustrada, podem ter impacto positivo no envolvimento, na memória e na aprendizagem 

conceptual dos leitores (Matuk et al. 2009) e que estes benefícios são mais evidentes entre os 

principiantes (Tatalovic, 2009). 

Até agora poucos estudos tentaram quantificar os efeitos dos livros de BD na comunicação da ciência 

(Hosler & Boomer, 2011; Short et al., 2013; Spiegel et al., 2013). Artigos como Aleixo e Norris (2010) 

e Kim et al. (2016) relatam benefícios do uso de BDs educacionais na aquisição de conhecimentos, e 

no envolvimento e motivação dos estudantes, uma vez que estes demonstram preferência pela 

apresentação em BD mesmo quando não conduz a melhores conhecimentos. Embora estes estudos 

sejam um primeiro passo para a compreensão das BDs como uma ferramenta para a educação 
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científica, todos eles têm a limitação de serem conduzidos em ambiente de sala de aula. Alguns dos 

autores observaram, pertinentemente, que os efeitos das BDs na sala de aula podem ser tendenciosos, 

pelo efeito de novidade (Hosler & Boomer, 2011), pelo que seria importante para estudos futuros, 

medir a alfabetização e a predisposição dos leitores para as BD (Caldwell, 2012; Tatalovic, 2009).  

Em Hosler e Boomer (2011) foi relatado um aumento significativo na atitude positiva em relação ao 

estudo da biologia, em estudantes com subaproveitamento nesta disciplina que leram a BD “Optical 

Allusions”. Um resultado semelhante foi relatado por Spiegel et al. (2013), num estudo em que os 

estudantes do ensino secundário receberam, alternativamente, uma BD com contornos narrativos ou 

um ensaio de não-ficção sobre vírus. Os alunos do grupo de BD apresentaram uma probabilidade 

quase cinco vezes superior de querer continuar a ler materiais de aprendizagem, do que os outros. Tal 

como Hosler e Boomer (2011), alguns dos maiores ganhos nos níveis de interesse entre o grupo de BD 

foram encontrados em estudantes que se autoidentificaram como "pessoas não-científicas".  

A transmissão visual de informação é também uma característica da animação que muitos educadores 

incorporam nas suas palestras quando cobrem tópicos complexos em biologia (Stith 2004; O’day 

2007; Rotbain et al. 2008). No entanto, a BD tem a vantagem da permanência em relação a uma 

animação, que pode ser mostrada uma vez numa palestra e nunca revisitada por um aluno ocupado 

ou distraído. Ao contrário de uma animação, os estudantes não são obrigados a absorver novas 

informações ao ritmo que o filme exige, mas podem, em vez disso, permanecer numa vinheta. Os 

estudantes tornam-se autodeterminantes no seu ritmo de aprendizagem, podendo ser tão rápidos ou 

tão lentos quanto necessário, para conectar de forma compreensível, a sequência de imagens e de 

texto de uma BD. 

Num estudo feito numa escola de medicina na Coreia do Sul, os estudantes que leram as BDs de 

anatomia fornecidas no início do curso apresentaram notas mais altas do que os outros, mas a 

diferença só foi significativa nas estudantes do sexo feminino (Shin et al., 2013). Lin e Lin (2016) 

desenvolveram um vasto estudo com alunos do décimo ano, comparando um grupo com um texto 

tradicional e outro grupo com uma BD, ambos sobre nanotecnologia. Ao fim de uma semana com 

estes materiais, não foi detetada diferença significativa no grau de aprendizagem entre os dois grupos. 

No entanto, quando segmentados os participantes por nota de exame de admissão ao secundário (nota 

baixa, média ou alta), o texto tradicional obteve uma prestação significativamente melhor que a BD em 

alunos de nota alta, e a BD uma pontuação significativamente superior ao texto em alunos de nota 

média. Só o grupo de nota baixa é que não encontrou diferenças significativas entre cada ferramenta 
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de aprendizagem. No entanto, mesmo quando os estudos não têm grupos de controlo ou não mostram 

nenhuma diferença nos níveis de aprendizagem com ou sem banda desenhada, os alunos com acesso 

a BD tendem a registar níveis mais elevados de interesse no tópico específico ou atitudes mais 

positivas em relação à ciência (Hosler & Boomer 2011, Jee & Anggoro 2012, Spiegel et al. 2013). Para 

os comunicadores científicos, confrontar atitudes negativas em relação à ciência ou dúvidas dos 

estudantes sobre a sua capacidade de estudar a ciência, pode ser o objetivo principal (Burns et al., 

2003). 

Os jovens gostam de ler BD e, tanto o apelo visual de uma representação gráfica, como a tendência 

para uma narrativa intrigante (que pode ser humorística e/ou educativa), fazem da BD um veículo 

excelente de transmissão de conceitos científicos (Weitkamp & Burnet, 2007). Os adolescentes na 

condição de banda desenhada em Spiegel et al. (2013) apresentaram quase cinco vezes mais 

probabilidade de querer continuar a ler materiais sobre vírus do que os adolescentes na condição de 

controlo. No que concerne o desejo manifestado em interagir mais com os materiais, observou-se que 

os adolescentes do grupo de identidade científica mais baixo, demonstraram-se muito mais 

interessados em continuar a ler BD do que o grupo de alta identidade científica. Estes padrões de 

resultados corroboram a previsão de que as bandas desenhadas obtêm maior eficácia, como material 

didático, em adolescentes com baixa identidade científica, que, por sua vez, têm menor propensão a 

aderir a material científico no formato convencional (Spiegel et al., 2013). 

2.7. Metáforas e Conceções Alternativas 

2.7.1. O Uso da Metáfora 

Um aspeto comum às narrativas visuais é o uso frequente de metáforas. Uma metáfora pode ser 

entendida como uma recategorizarão mental, na qual um conceito é projetado em termos de outro: 

conceito, grupo de conceitos ou domínio conceptual (Chiappe, Kennedy, & Smykowski, 2003; 

Glucksberg, 2008; Jones & Estes, 2006). Uma boa metáfora é capaz de levar as pessoas a pensar e 

falar produtivamente sobre algo para o qual antes não se sentiam aptas. Nesta função aplicada, as 

metáforas aproveitam as características de uma coisa concreta, familiar ou categoria de coisas e 

exportam as suas características mais salientes para um segundo domínio mais abstrato, complexo, 

desconhecido, ou "difícil de pensar" (Chiappe & Chiappe, 2007). Isto resulta em clusters de 

significados úteis a serem transferidos para um domínio com o qual os ouvintes ou leitores não estão 

familiarizados, fornecendo ligações a uma riqueza de associações que podem ser usadas para pensar 

e comunicar com outros (Gentner, 1983; Thibodeau & Boroditsky, 2011). 
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Ogborn et al. (1996) argumentam que as metáforas e analogias desempenham um papel importante 

nas explicações. Ao "tornar as ideias mais palatáveis, mais vivas, mais acessíveis" (p. 73), os autores 

consideram, efetivamente, que as metáforas “são pensamento" e “produção de sentido” (p. 76). A 

metáfora explicativa pode ser pensada como uma ponte entre os entendimentos perito e público (não 

cientista) (Kendall-Taylor, Erard, & Haydon, 2013).  

As metáforas são reconhecidas como uma ferramenta cognitiva importante que nos permite 

compreender e interagir com o mundo à nossa volta (Gentner, 1983; Bowdle & Gentner, 2005). Como 

tal, são centrais na orientação da investigação científica (Brown, 2003; Hoffman, 1980) e na 

modelação da forma como os cientistas pensam e manipulam o seu objeto de estudo (Gentner & 

Grudin, 1985; Keller, 2009). O pensamento metafórico também pode desempenhar um papel 

importante na educação e comunicação de ciência (Collins & Gentner, 1983; Gentner & Gentner, 

1982) ao facultar modelos mentais para entidades invisíveis (por exemplo, o fluxo de eletricidade 

metaforizado como o fluxo de água). Portanto, ao escrever sobre ciência para uma audiência geral, as 

metáforas podem ser úteis para estabelecer um terreno comum e permitir aos leitores usar os seus 

próprios domínios de conhecimento na abordagem de novos conceitos abstratos. Contudo, o uso 

impróprio de metáforas também pode ter efeitos contraproducentes nas nossas atitudes e 

comportamentos em relação à ciência. Por exemplo, na comunicação em saúde, a escolha de 

metáforas podem ter repercussões na forma como pensamos sobre as doenças (Sontag, 2001) e 

adotamos comportamentos preventivos (Hauser & Schwarz, 2014). Foi também comprovada a 

influência do enquadramento metafórico nas atitudes em relação às alterações climáticas (Flusberg, 

Matlock & Thibodeau, 2017).  

2.7.2. Metáfora nos Cartoons 

Wolk (2007) apela ao estudo da metáfora na banda desenhada, considerada um meio intrinsecamente 

metafórico. Porque tudo é filtrado através dos olhos do artista, as bandas desenhadas e animações 

convidam incessantemente o leitor a interpretar ativamente o seu conteúdo. Mesmo em BD mais 

"realista" nada é literalmente entendido. Começando pelo balão, que tem de ser interpretado como 

discurso, tudo numa BD é essencialmente uma metáfora ou um símbolo para entidades do mundo real 

(McCloud, 1994; Sousanis, 2015). Por esta razão, a BD e outras narrativas visuais são capazes de 

misturar, sem problemas, metáforas e explicações, não interrompendo o fluxo da narração, que corre o 

risco de perturbar o efeito de transportação (ver subsecção 2.4.3) (Green & Brock, 2000).  
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Considerados um formato mais curto de banda desenhada, os cartoons são definidos como desenhos 

humorísticos ou satíricos, dispostos em menos de uma linha de vinhetas (i.e., tiras), que apresentam o 

seu tema de uma forma muito reduzida, estereotipada e muitas vezes metafórica. Representam e 

compõem apenas as características mais essenciais, para que o tema seja fácil de reconhecer e 

interpretar. Os cartoons são um meio visual extremamente popular que usa um estilo artisticamente 

simplista para comunicar pressupostos culturais profundos (Schummer & Spector, 2007). 

McCloud destaca como algumas das personagens mais populares no género BD são por vezes 

entidades extremamente simplificadas (i.e., "cartoonificadas") e em alguns extremos, versões 

antropomorfizadas de animais ou até objetos (McCloud, 1994). Este autor argumenta que uma das 

razões por detrás da popularidade destas personagens é que elas exploram a nossa pareidolia inata e 

permitem, a um público mais vasto, identificar-se com as suas histórias, favorecendo potencialmente o 

efeito de “transporte” narrativo (Green & Brock, 2000), independentemente do sexo, da idade ou da 

etnia. Esta modalidade de personagens abundantemente retratada em cartoons, pode permitir que os 

leitores se envolvam com assuntos que de outra forma seriam vistos como demasiado abstratos e 

distantes da vida quotidiana. O uso de metáforas, personagens e modelos de situação em cartoons 

fornece a base para a ligação emocional e autorreferência no leitor, o que também pode catalisar a 

formação de novas memórias (Symons & Johnson, 1997). Os materiais de divulgação médica que 

contêm cartoons recebem mais atenção e resultam numa retenção de informação e práticas mais 

corretas do que os materiais que não usam cartoons, particularmente entre doentes que não 

completaram o ensino secundário (Delp & Jones, 1996; Houts et al. 2006). A literatura também 

evidencia que os cartoons podem encorajar as crianças a pensar sobre ciência, o que por sua vez se 

traduz em ganhos na aprendizagem formal (Rota & Izquierdo, 2003; Weitkamp & Burnet, 2007).  

A capacidade de evocar significado narrativo, detetada em cartoons tão simples como os de vinheta 

única, pode parecer surpreendente uma vez que, aparentemente, eles não têm a capacidade de 

transmitir componentes centrais da narrativa como a sequência e a temporalidade. Contudo, mesmo 

esses cartoons podem ter potencial narrativo porque encorajam os espetadores a completar, nas “suas 

cabeças”, o que é sugerido na situação retratada (Edwards, 1997, p. 43). Kress e van Leeuwen (1996, 

p. 79) sugerem que as imagens podem ser conceptuais ao representarem os participantes em termos 

das suas essências mais generalizadas e intemporais, ou narrativas quando constituem ações ou 

eventos desdobráveis. Conners (1998) considera que os cartoons dos jornais podem alcançar 

compreensão transversal entre “culturas, idades e níveis de inteligência", devido ao uso comum de 
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metáforas e símbolos que "simplificam ideias" e, assim, permitem aos leitores interpretar as imagens 

"rápida e facilmente" (p. 100). Portanto, um dos principais benefícios dos cartoons em comunicação 

de ciência poderia ser o mapeamento de conceitos científicos abstratos sobre objetos e experiências do 

dia-a-dia, ajudando o público a envolver-se com o material a um nível mais pessoal. Ao mesmo tempo, 

é também importante considerar as potenciais desvantagens do enquadramento metafórico (Hauser & 

Schwarz, 2014) e o risco de metáforas em sobreposição (Baake, 2003; Leydesdorff & Hellsten, 2005). 

Além disso, o humor nos cartoons pode tomar a forma tanto de metáforas visuais como verbais o que 

(além de evidenciar o potencial humorístico multimodal dos cartoons) torna a leitura, de ambos os 

modos semióticos, crucial para a produção de significado e compreensão do humor pretendido 

(Tsakona, 2009). 

2.7.3. Conceções das Crianças 

Sabe-se que para compreender um fenómeno, as crianças referem-se frequentemente a experiências 

que acham semelhantes a alguma característica do fenómeno, ou então constroem analogias e 

metáforas para tornar as coisas mais inteligíveis. No entanto, existem dependências de contexto. Uma 

situação, que é rica em informação percetual, não parece estimular o uso de analogias da mesma 

forma que uma situação que é mais escassa de tal informação. O nível de abstração do processo 

estudado tem a mesma influência (Holgersson, 2003). 

Ainda antes do ensino escolar, a crianças formulam conceções sobre fenómenos que obviamente 

diferem daquelas que são cientificamente aceites como corretas. Esta discrepância deu origem ao 

termo “conceções alternativas” (Carey, 1985), muitas vezes consideradas como pedaços fragmentados 

de conhecimento (diSessa, 1993). As teorias pessoais das crianças emergem quando elas tentam 

compreender e explicar as experiências que enfrentam no seu ambiente. Este conhecimento adquirido 

através da experiência é muitas vezes transformado em regras intuitivas e conceções explícitas (Von 

Aufschnaiter & Rogge, 2015). Vários autores concordam que as conceções alternativas são mal 

articuladas, internamente inconsistentes, altamente dependentes do contexto (Windschitl & Andre, 

1998) e resultam da observação direta, dos meios de comunicação de massas e da “cultura de pares” 

(Mintzes & Wandersee, 1998; Yen et al., 2004). Uma idade mais jovem é tipicamente associada a uma 

maior prevalência de conceções alternativas entre as crianças (Carey, 1985; Prokop et al., 2008). 

A estrutura de conhecimento resultante é normalmente muito estável e ativada pelo estudante numa 

grande variedade de contextos. Há mais de 35 anos que sabemos que este sistema de conhecimento 

experimental é extremamente resistente à mudança e que está normalmente em sério conflito com o 
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conhecimento científico aceite. A investigação tem mostrado que os estudantes podem ter conceitos 

intuitivos originais, simultaneamente a novos conceitos científicos formais (Hewson & Hewson, 1992; 

Scott, 1992). 

O construtivismo é uma teoria epistemológica preocupada com a estrutura e o processo de 

aprendizagem (Bentley, 1998) e sustenta que cada indivíduo constrói as suas próprias ideias, em vez 

de as receber completas, inteiras e precisas, a partir de uma fonte de autoridade (Selley, 1999). A 

perspetiva construtivista da ciência da aprendizagem é adotada no resto do trabalho, pois reconhece 

que as crianças constroem os seus próprios conhecimentos de uma forma ativa e dinâmica e que as 

ideias que as crianças têm podem não se equiparar a convenções cientificamente aceites (Driver, 

1989; Osborne et al., 1992). Sustenta que as crianças adquirem ideias na tentativa de dar sentido aos 

fenómenos científicos, a partir de uma variedade de fontes, incluindo eventos e situações quotidianas 

(Driver et al., 1994; Shepardson, 2002). As novas ideias podem ser assimiladas em esquemas 

existentes ou acomodadas através da criação de esquemas recentes. Isto pode causar dissonância 

cognitiva, nomeadamente se as novas ideias não forem consistentes com o esquema existente do 

aprendente, e gerar resistência de aceitação. Quando as novas ideias são aceites e se estabelecem 

ligações entre elas e as ideias existentes, a aprendizagem ocorre alargando e sofisticando o modelo 

mental do aluno, embora possa ser um processo moroso (Driver, 1989) e dependente da idade 

(Barnes et al., 2014).  

A compreensão das ideias que as crianças têm sobre conceitos científicos específicos foi considerada 

um aspeto importante da abordagem construtivista da aprendizagem (Driver et al., 1985; Osborne & 

Freyberg, 1985; Scott, 1987). O estudo do conhecimento e a compreensão dos fenómenos científicos 

aos olhos das crianças está bem estabelecido na literatura (Driver et al., 1994; Bazile, 1994; Osborne 

& Freyberg, 1985). Isto é particularmente verdade na concetualização de diferentes fenómenos da 

biologia, como por exemplo o crescimento dos seres vivos (Russell & Watt, 1990); a digestão (Carvalho 

et al., 2004), a ecologia (Leach et al., 1996) e os vários sistemas de órgãos do corpo (Osborne et al., 

1992). 

2.8. Microrganismos e as suas Conceções 

2.8.1. Importância dos Microrganismos 

Os microrganismos constituíram as primeiras formas de vida a surgir na terra há 3,6 mil milhões de 

anos (Woolfson, 2015). As comunidades microbianas e as suas interações desempenham papéis 

essenciais no ciclo do carbono e dos nutrientes, na regulação climática, na saúde animal e vegetal e na 
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produção e segurança alimentar global (Cavicchioli et al., 2019; Li et al., 2020; Trivedi et al., 2020) 

para citar apensa alguns campos. Os produtos formados e os serviços prestados pelos microrganismos 

são, portanto, imprescindíveis ao equilíbrio e à sustentabilidade da vida na Terra.  

Os microrganismos são também fundamentais na economia e bem-estar da humanidade (Postgate, 

2000) e as suas atividades metabólicas têm sido exploradas pelo homem desde a época babilónica 

(Black, 2005), na produção de alimentos (pão) e bebidas fermentadas (cerveja, vinho, produtos 

lácteos), na manutenção da fertilidade do solo, na redução da poluição através da degradação dos 

resíduos domésticos e do abastecimento de água potável. Certas aplicações da atividade microbiana, 

como a conservação e aumento da qualidade nutricional dos alimentos através da sua fermentação e o 

tratamento dos resíduos humanos para redução da sua carga patogénica, foram instrumentais para o 

aumento da qualidade e longevidade da vida humana ao longo da história da civilização (Timmis et al., 

2019).  

O microbioma humano (i.e., o somatório de todas as populações microbianas que habitam nos tecidos 

e fluídos do corpo humano) constitui 50% das células no nosso corpo (Sender et al., 2016). O nosso 

trato gastrointestinal constitui em si um reservatório vasto e diversificado de microrganismos que pode 

interagir de várias formas com o corpo humano: comensal, patogénica oportunista ou promotora de 

saúde/probiótica, desempenhando, neste último contexto, funções indispensáveis à fisiologia humana. 

(Guarner & Malagelada, 2003). Esta “flora intestinal” ajuda a digerir alguns alimentos e liberta os seus 

nutrientes em formas que podemos assimilar e utilizar, fornece vitaminas, aminoácidos e outros 

micronutrientes essenciais impossíveis de serem sintetizados nas nossas células e funciona como um 

segundo sistema endócrino ao produzir compostos semelhantes a hormonas (Brown & Hazen, 2015).  

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/WHO), os 

probióticos são “microrganismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, 

conferem um benefício de saúde ao hospedeiro” (2001), devendo, para tal, ser capazes de sobreviver 

ao ácido estomacal e às secreções pancreático-biliares no intestino delgado de modo a colonizar a flora 

intestinal (Spanhaak et al., 1998). Um elevado número de probióticos provém dos géneros 

Lactobacillus ou Bifidobacterium. O’Callaghan e van Sinderen (2016) referem vários benefícios 

sugeridos na literatura para o consumo de probióticos, como: a redução da ocorrência de células de 

cancro colorretal quando induzidas por agente cancerígeno (Le Leu et al., 2010), o tratamento de 

doenças gastrointestinais como a diarreia em crianças (Corrêa et al., 2005), a redução dos sintomas 



 

38 
 

da doença inflamatória intestinal (Venturi et al., 1999, a melhoria na regulação do trânsito intestinal 

(Meance et al., 2011) e a prevenção de infeções gastrointestinais (Gueimonde et al., 2007).  

Apesar dos desafios que certos micróbios constituem para a saúde pública, as toxinas das bactérias 

patogénicas Corynebacterium diphtheriae e Clostridium tetani, são a própria “chave” para imunizar a 

população contra as suas doenças. As vacinas contra o tétano e a difteria derivam das toxinas 

inativadas quimicamente (toxóides) produzidas pelas respetivas bactérias. Ambos os toxóides fazem 

parte da formulação de uma só vacina, e são administrados em conjunto provocando a resposta 

imunitária (Children’s Hospital of Philadelphia, 2020). No ano em que o Programa Nacional de 

Vacinação (PNV) foi criado, 1965, Portugal registou 1512 casos de difteria e 373 casos de tétano. O 

país conta atualmente como 0 casos de difteria e tétano, desde 1993 e 2011 (Mendonça, Lopes, & 

Costa, 2019). Este resultado deveu-se à programação da toma regular da vacina tétano-difteria no PNV 

a fim de assegurar renovação da resposta imunitária. Esta vacina, a partir de doses em idades 

específicas até aos 10-13 anos, era depois prescrita em intervalos regulares de 10 em 10 anos para o 

resto da vida (Despacho n.º 5786/2015, 2015). No entanto, esta programação foi emendada no 

Despacho n.º 10441/2016 do Diário da Republica, estando agora em vigor a vacinação de reforço 

contra o tétano e a difteria aos 10, 25, 45, 65 anos, e depois desta idade, de 10 em 10 anos (2016). 

As bactérias providenciam também soluções mais vantajosas e completas de biorremediação, por 

exemplo em derrames de petróleo, do que métodos convencionais como a remoção mecânica. Existem 

espécies de bactérias marinhas em vários géneros, incluindo Marinobacter, Oceanospiralles, 

Pseudomonas e Alkanivorax, capazes de utilizar os hidrocarbonetos do petróleo como fonte de 

nutrientes (Yakimov et al., 2007). No domínio da agricultura, a interação Rhizobium-planta leguminosa 

é exemplo de uma relação simbiótica muito importante no ciclo do nitrogénio. Os rizóbios são bactérias 

do solo que infetam as raízes das leguminosas, levando à formação de nódulos radiculares nos quais 

procedem à fixação do nitrogénio e o tornam disponível à planta, estimulando assim o seu crescimento 

(Martínez-Romero, 2009).  

A levedura Saccharomyces cerevisiae é fundamental na produção de dois dos alimentos mais 

consumidos no mundo: o vinho e o pão. A ação da levedura na produção de vinho é o que distingue o 

vinho do sumo de uva. Na presença de oxigénio, a levedura converte o açúcar das uvas de vinho em 

etanol e dióxido de carbono através do processo de fermentação alcoólica, permitindo-lhe multiplicar-se 

por gemulação (Cox, 1999). A primeira fermentação (responsável pela libertação da maior parte do 

álcool) pode levar 3 a 7 dias até dar lugar à trasfega (ou transferência do vinho para barris de 
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armazenamento onde este continua a amadurecer) (Winemaker’s Academy, 2014). Durante todo o 

processo a cor do vinho, especialmente do vinho tinto, tende a perder intensidade adquirindo um tom 

mais claro, à medida que os pigmentos oriundos das cascas das uvas, os subprodutos da fermentação 

alcoólica e oxigénio do ar interagem para formar compostos estáveis (He, 2012). A levedura de padeiro 

utilizada na panificação é uma preparação comercial também baseada em Saccharomyces cerevisiae, 

usada como fermento na levedação da massa para cozer. Ao degradar os açúcares do amido na 

farinha, a levedura produz dióxido de carbono. Este gás expande as proteínas de glúten na farinha e faz 

com que a massa aumente de volume (Ali et al., 2012). No processo de cozedura, o pão chega a 

atingir a temperatura de 90°C o que leva à morte da levedura Gardiner & Wilson, 1998).  

2.8.2. Conceções sobre os Microrganismos 

A microbiologia é um campo científico com conhecimentos produzidos por uma comunidade de 

especialistas que utilizam métodos, conceitos, códigos e vocabulário específicos para investigar e 

descrever o mundo microbiano (O’Malley & Dupré, 2007). A adoção de um discurso científico muitas 

vezes complexo e restrito a especialistas pode criar barreiras ao público leigo, que causam dificuldade 

na compreensão tanto dos conceitos básicos, como da relevância das atividades científicas (Myers, 

1991). Outra barreira deve-se ao facto de o mundo microbiano existir (normalmente) em escalas 

abstratas à experiência do quotidiano. Não obstante, o uso crescente dos microrganismos na medicina, 

na produção de alimentos e na sustentabilidade ambiental, entre outras aplicações biotecnológicas 

(Jones & Rua, 2006; Schaechter et al., 2004), aliado ao impacto dos microrganismos patogénicos na 

sociedade (sendo estes responsáveis por uma grande variação na mortalidade e morbilidade humanas 

ao longo da história) (Jee et al., 2015), sublinham o interesse em estudar as conceções do público 

leigo acerca dos microrganismos. 

A partir do final de 2019, estas conceções foram postas à prova graças à pandemia de COVID-19. Esta 

doença, causada pelo vírus SARS-CoV-2 (i.e., uma entidade invisível a olho nu, incapaz de se reproduzir 

fora do organismo hospedeiro) (Coronaviridae Study Group of the International Committee on 

Taxonomy of Viruses, 2020), espoletou enormes repercussões sobre a realidade social (Barret, 2020), 

alterando basicamente todos os aspetos da vida humana a nível pessoal, social, local e global (Van 

Bavel et al., 2020). As várias consequências associadas, como as novas medidas preventivas e leis de 

confinamento e vacinação (Barret, 2020), enfatizaram a importância de uma literacia científica 

adequada no campo da microbiologia, e realçaram a necessidade cívica de uma melhor integração 

desta área de conhecimento no currículo obrigatório (Šorgo & Špernjak, 2012). Esta necessidade de 
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melhor educação acerca dos microrganismos tem sido reforçada também pela emergência dos 

movimentos anti-vacinas (Dubé et al., 2015), e da oposição aos alimentos transgénicos (Clancy & 

Clancy, 2016).  

Outro argumento para a consagração da microbiologia no currículo obrigatório prende-se com as várias 

fontes que defendem que os micróbios constituem o grupo de organismos mais importante na Terra, 

não apenas por causa da sua dimensão numérica e quase-ubiquidade, mas sobretudo devido aos 

serviços que prestam (Timmis et al., 2019). Portanto, é necessário que as crianças estejam bem 

informadas sobre as suas características e funções (Byrne 2011), porque o conhecimento sobre, e as 

opiniões e atitudes em relação aos microrganismos podem ter consequências a longo prazo na vida 

adulta. 

Muitas ideias sobre microrganismos são geralmente adquiridas dentro da família e não se baseiam em 

informação científica (Jones & Rua, 2006). Para além da educação, a publicidade e a experiência 

quotidiana exercem um efeito importante no conhecimento e nas atitudes dos estudantes sobre os 

microrganismos (Byrne & Grace, 2010). De acordo com alguns estudos (Carvalho et al. 2004; Carvalho 

& Clément, 2007; Carvalho et al., 2007), as conceções não científicas são por vezes muito 

persistentes, tornando a mudança conceptual difícil e constituindo assim obstáculos à aprendizagem 

epistemológica. Um estudo de Ruiz-Gallardo e Paños (2018), levado a cabo com alunos de 1º ciclo de 

ensino básico, mostrou que todos os conceitos errados dos estudantes sobre microrganismos são 

consistentes com os padrões educativos espanhóis nos quais a microbiologia desempenha um papel 

secundário, e em que não é feita nenhuma referência específica aos microrganismos até aos últimos 

anos de escolaridade. 

Desde a emergência da COVID-19, a comunicação pública em todo o mundo foi inundada com 

mensagens sobre riscos de infeção e de transmissão, bem como medidas de segurança (e.g. 

distanciamento social, lavagem das mãos e uso de máscara facial). Assim como os adultos, também 

as crianças foram recetoras destas mensagens (Soma, 2020), precisando de as processar, quer a nível 

cognitivo como emocional (Valadez et al., 2020), de modo a implementar os comportamentos de 

prevenção necessários.  

Neste contexto, o público não especialista - incluindo as crianças - adotam representações sociais 

(Assante & Candel, 2020; Idoiaga et al., 2020), ou seja, partilham ideias baseadas em experiências e 

informações diretas que recebem através dos meios de comunicação social e das suas interações 

sociais. As representações sociais servem o propósito de transformar o conhecimento científico e de o 
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tornar familiar a não especialistas, contribuindo assim para um entendimento comum de questões 

controversas ou arriscadas (Moscovici, 1988, citado em Bonoti et al., 2021). Inerentes às 

representações sociais, estão os mecanismos de ancorar ameaças desconhecidas no conhecimento 

preexistente e de objetivar ideias abstratas, concretizando-as através de imagens, símbolos ou objetos 

tangíveis (Höijer, 2010; Smith & Joffe, 2013). 

Perante o cenário da pandemia, propenso a agravar atitudes germofóbicas, torna-se imperativo não só 

comunicar as medidas de higiene preventiva como se tem feito, mas também promover o conceito de 

que a esmagadora maioria dos micróbios são inócuos e/ou benéficos para a saúde humana (Robinson 

et al., 2021). O aumento da germofobia tem provavelmente origem em décadas de campanhas 

publicitárias que criaram perceções negativas acerca dos micróbios, e que exortaram falsamente à 

necessidade de esterilizar, quase indiscriminadamente, todas as superfícies, a fim de alcançar 

ambientes humanos "seguros" (Timmis et al., 2019). Os sintomas da germofobia envolvem a lavagem 

excessiva das mãos, o uso excessivo de desinfetantes e antibióticos e o evitar de certos locais 

considerados ameaçadores em termos de exposição microbiana (Qadir & Yameen, 2019). Contudo, 

muito menos de 1% dos micróbios do planeta são patogéneos humanos (Zobell & Rittenberg, 2011; 

Balloux & van Dorp, 2017). 

Em contraste com o papel benigno, os efeitos negativos dos microrganismos são frequentemente 

destacados nas notícias e nos meios de comunicação social (Jones & Rua, 2006), muitas vezes sob 

manchetes sensacionalistas que criam uma perspetiva enviesada, por exemplo, "Killer Germs" do The 

Guardian (Meek, 2001) ou "Are we raising little germaphobes?” do National Geographic (Chang, 2021). 

A prevalência de uma visão pessimista do papel dos micróbios é um equívoco que provavelmente terá 

origens diversas, desde a natureza microscópica dos microrganismos até à sua representação nos 

meios de comunicação social (Fraga, 2018). Pappas et al. (2003) observam que a maioria das 

representações de doenças infeciosas no cinema são destorcedoras. Mesmo os esforços mais 

honestos tendem a ser manchados por imprecisões científicas extremas. E a premissa de epidemias 

envolvendo vírus desconhecidos de origem duvidosa que causam eventos apocalípticos, contribui para 

incutir medo no público e prejudicar a eficácia da resposta da população à situação atual.  

Raichvarg (1995) atribui esta reputação negativa dos micróbios à "micróbio-mania": um conjunto de 

crenças de raiz antropocêntrica que proliferou aquando da fundação da teoria patológica dos germes. 

O surgimento desta teoria no início do século XIX inaugurou uma série de descobertas acerca da 

origem microbiológica de várias doenças, o que instalou, na Europa, o estereótipo de que todos os 
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microrganismos eram agentes de doença. De acordo com Brandes (1996), as conceções das crianças 

em torno da ciência são influenciadas pelas conceções que a própria sociedade tem da ciência e pela 

forma como ela é retratada “em livros, filmes, anúncios e outros meios de comunicação" (p. 39). 

Muitas vezes as imagens e informações dos meios de comunicação social são as primeiras fontes de 

contacto que os estudantes têm com temas científicos.  

2.8.3. Conceções das Crianças sobre os Microrganismos 

As representações mentais das crianças sobre microrganismos estão sub-representadas na literatura, 

quando comparadas com o manancial de informação disponível sobre outras áreas da ciência (Byrne, 

2006; Jones & Rua, 2006). Mesmo assim têm sido publicados alguns trabalhos valiosos nesta área (Au 

& Romo, 1996; 1999; Bazile, 1994; Byrne, 2003; 2006; 2011; Byrne & Grace, 2010; Byrne et al., 

2010; Inagaki & Hatano, 1993; 2002; Jones & Rua, 2006; Kalish, 1996; 1997; Simonneaux 2000). 

Byrne (2011) estudou as conceções sobre microrganismos em crianças dos 7 aos 14 anos e reportou 

a presença de ideias negativas em todas as faixas etárias. A conceção mais comum e difícil de 

desconstruir prende-se com a visão dos microrganismos como causadores, produtos ou sinalizadores 

de doença. Esta visão patogénica é corroborada por Nagy (1953), Maxted (1984), Prout (1985) e 

Springer e Ruckel (1992). As suas atividades eram frequentemente vistas sob uma perspetiva 

antropocêntrica, especialmente por serem um perigo ou causarem doenças aos humanos (Byrne et al., 

2010; Vasquez, 1985), mas o mecanismo da infeção e subsequente recuperação carecia de 

compreensão (Au & Romo, 1996; Inagaki & Hatano, 1993; Jones & Rua, 2006; Kalish, 1996; Prout, 

1985). Segundo Byrne et al., (2010), o antropocentrismo concebe os seres humanos como “a 

característica central e mais importante do universo”, e suporta a ideia de que “qualquer experiência 

ou compreensão é interpretada exclusivamente de uma perspetiva humana”. Adicionalmente, Au et al. 

(1999) e Simonneaux (2000) observam que a maioria das crianças concebe a origem da doença como 

exclusivamente exógena. Por outras palavras, as crianças concetualizam o mecanismo da doença em 

linha com a “Micróbio-mania” descrita por Raichvarg (1995), adotando, do senso comum, a crença de 

que a doença resulta de perturbação microbiológica vinda do exterior, e que o indivíduo saudável 

adoece apenas face a um ataque microbiológico. Esta dinâmica pode comprometer a compreensão e a 

aprendizagem de temas como as doenças de origem genética, ou tópicos relacionados com 

biotecnologia; diagnóstico e deteção de predisposições genéticas para certas doenças ou doenças 

hereditárias.  
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As crianças demonstram uma compreensão também fragmentária acerca do funcionamento das 

vacinas e do sistema imunitário. Jones e Rua (2008) verificaram que a relação entre a vacina e o 

agente patogénico não estava presente nas conceções das crianças. E Byrne e Grace (2010) 

reportaram conceções das vacinas em crianças de 11 anos de idade como um tratamento reativo e 

não preventivo, sendo por vezes as vacinas comparadas a desinfetantes ou até a analgésicos. 

Simonneaux (2000) reporta também uma variedade de conceções alternativas acerca do sistema 

imunitário, como por exemplo a noção de que elimina a sujidade do corpo protegendo-o contra as 

impurezas. 

As crianças e alunos de todas as faixas etárias também exibem conceções alternativas no que diz 

respeito às dimensões e à morfologia dos micróbios. Estes são frequentemente idealizados como 

versões miniaturizadas de animais tais como escaravelhos ou vermes e, por vezes, recebem várias 

caraterísticas antropomórficas como por exemplo, cabeças com traços faciais ou membros com mãos 

(Byrne et al., 2010; Jones & Rua, 2006; Maxted, 1984; Nagy, 1953; Simonneaux 2000; Vasquez, 

1985). As ideias antropomórficas visam a atribuição de caraterísticas humanas como aspetos 

corporais, mentais e emocionais a entidades não humanas (Kallery & Psillos, 2004) e são muito 

usadas pelas crianças como forma de expressar as suas ideias sobre fenómenos biológicos (Kattmann, 

2008; Kallery & Psillos, 2004; Jungwirth, 1979). 

Na amostra de crianças com idade média de 12 anos entrevistadas por Milandri (2004), a grande 

maioria (60%) manifestou conceções preponderantemente nefastas das bactérias, tendo o papel 

positivo sido reconhecido por apenas 25% dos entrevistados. Karadon e Şahin (2010) reportaram que 

mais de metade dos 836 respondentes (alunos de ensino primário) caraterizaram os microrganismos 

como nocivos, sujos ou como um tipo de poluição. Constata-se uma aversão persistente, uma repulsa 

e por vezes um receio mórbido em relação aos microrganismos, ocasionalmente representados por 

cenários onde as crianças os esperam encontrar, como caixotes do lixo (Jones & Rua, 2006; Maxted, 

1984; Simonneaux, 2000). As crianças do estudo de Byrne e Sharp (2006) atribuem a causa das 

doenças também às condições de higiene deficientes ou locais sujos, pressupondo que estas 

condições fortalecem os micróbios e os tornam mais propensos a causar infeções. 

Diversos estudos têm mostrado que os estudantes estão conscientes da dimensão extremamente 

reduzida dos vírus e bactérias, mas a definição da escala para o "infinitamente pequeno" parece 

demasiado complexa para que a compreenderem (Simonneaux, 2000). Byrne (2011) relatou que as 

crianças com 7, 11 e 14 anos de idade sabiam que os micróbios eram pequenos e que os estudantes 
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mais velhos sabiam que eram microscópicos, mas os conceitos do que se entendia por microscópico 

variavam muito. 

A literatura leva a inferir que as conceções das crianças sobre os microrganismos são, além de 

enviesadas para conotações negativas, extremamente incompletas no que concerne às suas aplicações 

benéficas na sociedade, seja nas suas aplicações tecnológicas (Bazile, 1994; Byrne, 2006; 

Simonneaux, 2000), ou no seu papel na manutenção do equilíbrio ambiental (Leach et al., 1996). 

Byrne et al. (2010) reportaram a existência de um número reduzido de crianças cientes das aplicações 

da microbiologia na produção de vacinas ou de antibióticos. Não obstante, quando as crianças 

incorporam elementos antropomórficos nas suas representações gráficas dos microrganismos e 

incluem feições emocionais amigáveis, elas revelam compreender que nem todos os microrganismos 

são perigosos. Mesmo nos casos raros em que as crianças estão a par das aplicações benéficas dos 

microrganismos, essas conceções mais favoráveis parecem carecer de melhor compreensão do 

funcionamento dessas aplicações (Jones & Rua, 2008; Simonneaux, 2000). 
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3. Percurso metodológico 

3.1. Desenvolvimento dos Cartoons 

Tribull (2017) sugere que o primeiro passo da criação de conteúdos de banda desenhada para 

educação científica consiste em programar a narrativa. “Saber que informação uma banda desenhada 

vai apresentar é o primeiro passo para o sucesso…” (p.459). Isto significa que a seleção dos conceitos 

a veicular não deve negligenciar a clareza da sequência a apresentar pela narrativa, pois a 

dependência narrativa numa ordem específica de imagens é, segundo Tribull, o principal fator 

diferenciador em relação a um artigo ou manual científico. Essa clareza emerge do sentido que a 

progressão de cada vinheta faz numa BD, e não necessariamente dos personagens ou enredo 

adotados. Por conseguinte, segundo Mccloud (2006), o número de vinhetas essenciais à transmissão 

da mensagem consiste num dos cinco aspetos prioritários na produção de banda desenhada, sendo os 

restantes: a capacidade de comunicação rápida e clara, os elementos textuais indispensáveis (e 

apenas esses), uma disposição adequada do cartoon condutiva a um fluxo de leitura correto, e a 

contextualização visual da história (presença/ausência de pormenores).  

Adicionalmente, Tribull (2017) apela à correta triagem do conteúdo verbal, conceitual e gráfico tendo 

em conta o grau de literacia do público-alvo. Noutras palavras, “ainda que ambos expliquem tópicos 

como vacinas e doenças, uma BD criada para adultos leitores de um blogue versus uma BD criada 

para uma turma de quinto ano irá requerer diferente vocabulário e contexto” (p.459). Uma história 

subjacente, povoada de personagens e situações fictícias e repleta de contornos metafóricos e retratos 

antropomórficos torna-se fundamental na transmissão de informação a um público infantojuvenil. 

Este estudo recorre aos cartoons criados por Ribeiro (2013) no âmbito do projeto “Microrganismos aos 

Quadradinhos”, cujos objetivos iniciais visavam “desfazer preconceitos e mitos que rodeiam a 

Microbiologia, com recurso a mensagens claras, diretas, assertivas, visuais e bem-humoradas” (Ribeiro 

& Nobre, 2014, p.3). As etapas de produção elencaram: o esboço a lápis de personagens 

adequadamente representativas dos microrganismos em questão, a elaboração de um enredo simples 

dotado de rigor científico, coerência e humor, o desenho manual das várias vinhetas responsáveis pela 

narrativa visual e digitalização para computador, a elaboração dos diálogos e narrativas, a adaptação 

do comprimento do cartoon, a pintura digital e adição de elementos visuais adicionais, e ainda, a 

edição final (incluindo o ajuste de contrastes, posições de elementos visuais e inclusão de margens 

negras e fundos de imagem com gradiente). Este processo de design dos conteúdos recorreu 
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essencialmente ao uso de papel e materiais de desenho e posteriormente ao software de edição digital 

(Adobe Photoshop) para obtenção do produto final. Para os temas retratados nestes cartoons foram 

selecionados três áreas de aplicação dos microrganismos ao serviço da sociedade: saúde, alimentação 

e ambiente. Neste panorama, emergiram seis cartoons diferentes, que serão descritos individualmente 

conforme a sua função e intenção (Ribeiro, 2013; Ribeiro & Nobre, 2014), acompanhados de uma 

análise dos vários elementos de humor visual e verbal presentes alicerçada no fundamento teórico 

desenvolvido por Tsakona (2009) 

Para representar o campo das aplicações em saúde foram escolhidos os benefícios dos 

microrganismos probióticos e a produção e atuação de vacinas. No primeiro cartoon (Figura 1) foi 

deliberadamente retratado um organismo pertencente ao género Bifidobacterium, que O’Callaghan 

evan Sinderen (2016) consideram um dos primeiros microrganismos a colonizar o nosso trato 

gastrointestinal ainda no útero. Adicionalmente, optou-se por veicular a ideia de que a ação destes 

organismos tem uma função protetora contra organismos infeciosos e uma função reguladora sobre a 

saúde digestiva (O’Callaghan & van Sinderen, 2016).  

O humor é implementado no cartoon em duas vertentes: visual e verbal. A vertente visual consiste na 

animação caricatural da bifidobactéria a ser atacada por uma bactéria infeciosa, aludindo 

metaforicamente a um ataque de um predador obcecado na sua presa. O cartoon deve também o seu 

humor visual aos traços antropomórficos da bifidobactéria: a expressão de pavor na primeira vinheta 

que vinca a dicotomia “presa inocente” / “predador maligno”, a simpatia na segunda vinheta como 

reforço da sua cumplicidade com o ser humano, e a constituição de um cenário festivo, na última 

vinheta, ao abrigo da metáfora “rave” para a ação coletiva dos probióticos no trato gastrointestinal, tal 

como explicado em seguida. O humor verbal manifesta-se na expressividade das falas das 

personagens, no formato em rima da fala da bifidobactéria, e no recurso à palavra “rave” como uma 

metáfora jovial para o funcionamento dos probióticos uma vez que a sua coadjuvância com o nosso 

organismo se torna sinónima com a sua proliferação e satisfação nutritiva (Tsakona, 2009). 



 

47 
 

 

Figura 1. Cartoon acerca dos benefícios para o trato gastrointestinal, dos organismos probióticos 

presentes nos iogurtes (Ribeiro, 2014). 

 

O segundo cartoon (Figura 2) debruça-se sobre a vacina Td (ou tétano-difteria), cujo plano de 

administração no Programa Nacional de Vacinação (em vigor aquando da produção dos cartoons) se 

estendia pela vida toda, sendo prescritas doses de reforço de 10 em 10 anos (Despacho n.º 

5786/2015, 2015). Além disso é retratado o princípio de produção desta vacina que consiste na 

extração das toxinas dos agentes etiológicos das doenças em questão, Corynebacterium diphtheriae e 

Clostridium tetani, para subsequente inativação e administração na corrente sanguínea de modo a 

eliciar uma resposta imunitária contra os perfis químicos destas toxinas. (Children’s Hospital of 

Philadelphia, 2020). 

Este cartoon reitera a dupla vertente do humor, privilegiando a vertente visual. Esta reflete-se na reação 

de terror das bactérias patogénicas perante o processo de extração das suas toxinas, ilustrado como 

ondas de choque na sua direção. Reflete-se igualmente pelo pânico da bactéria azul na segunda 

vinheta, o que reforça a associação entre o isolamento das toxinas dos patogéneos e a produção das 

vacinas que combatem as respetivas doenças. A última vinheta ilustra o fortalecimento da ação 

protetora do sistema imunitário, através do emprego de vários tipos de armas pelos glóbulos brancos 

no combate aos agentes invasores, usando a metáfora do novo equipamento bélico do sistema 

imunitário como alusão à nova capacidade imunitária de combater a difteria e o tétano. O humor verbal 

deste cartoon manifesta-se essencialmente através de falas que expressam o terror das bactérias face 

à produção das vacinas, enquanto ameaça à sua proliferação. O cartaz de “Procurados” na terceira 

vinheta, no entanto, representa um elemento humoroso tanto visual como verbal, pois assenta na 

referência cultural a filmes Western nos quais este género de cartazes é afixado para comunicar ao 
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público a aparência de criminosos procurados pelas forças da lei. No caso do cartoon, o cartaz reforça 

metaforicamente o objetivo das vacinas, ou seja, “instruir” o sistema imunitário a “procurar” e 

neutralizar os agentes infeciosos (Tsakona, 2009).  

 

Figura 2. Cartoon acerca da produção, administração e atuação das vacinas do tétano e difteria 

(Ribeiro, 2014). 

 

O terceiro cartoon (Figura 3) introduz o campo da produção alimentar e aborda o comportamento da 

levedura Sacharomyces cerevisiae na fermentação do mosto de uva aquando da produção de vinho, 

acompanhado das etapas correspondentes. Informações como a evolução da coloração do mosto de 

vinho tinto, a multiplicação da levedura por gemiparidade, o tempo de fermentação até à trasfega, os 

produtos da fermentação alcoólica e o passo final do armazenamento em barris de madeira são todas 

embutidas na narrativa e arte sequencial. 

O humor deste cartoon divide-se homogeneamente entre componentes visuais e verbais. Na vertente 

visual, a caraterização antropomórfica das leveduras com traços faciais com maquilhagem e estilos de 

cabelo tipicamente feminino pode ser considerada humorosa. O álcool formado como produto durante 

a fermentação é retratado, para efeitos cómicos, como capaz de induzir um estado de embriaguez nas 

leveduras. Por conseguinte, as suas expressões faciais, especialmente a sua mudança na terceira 

vinheta para refletir a embriaguez, constituem também humor visual de cariz antropomórfico. Além 

disso, a multiplicação das leveduras na terceira vinheta confere outro elemento humorístico visual ao 

demonstrar células de levedura em euforia festiva. Por outro lado, o cartoon recorre a humor verbal na 

expressividade das falas das leveduras que contêm várias expressões e interjeições, e também na 

menção a “spa” como metáfora para a imersão das leveduras no mosto das uvas durante a produção 

de vinho, que efetivamente lhes confere benefícios nutricionais na forma de frutose. O humor verbal 

manifesta-se também na euforia e entusiasmo retratado pelo processo e pelo tempo de fermentação 

(sob a imagem metafórica de “uma tarde terapêutica com amigas”), assim como pelas piadas em 
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torno da exposição ao álcool produzido durante o processo. A reação das leveduras ao armazenamento 

do vinho em barril é também utilizada como forma de humor verbal, na medida em que elas não têm 

conhecimento do que realmente aconteceu (tal como a especulação de que “Se calhar o Sol teve uma 

enxaqueca” como referência cómica às consequências da “festa” da vinheta anterior). A terceira 

vinheta contém um elemento humorístico de suporte visual e verbal ao referenciar o êxito da música 

sertaneja popular brasileira, “Ai se eu te pego”, cujo álbum se consagrou disco platina em Portugal em 

2012 (Guerra, 2012). Nesta vinheta emanam notas musicais de uma levedura cujo estado de 

embriaguez é reforçado pela compulsão de cantar uma canção festiva, enquanto as letras do refrão 

surgem em balão de fala (Tsakona, 2009). 

 

Figura 3. Cartoon acerca do papel da levedura na produção do vinho e etapas associadas (Ribeiro, 

2014). 

 

O quarto cartoon (Figura 4) inaugura a área ambiental ao representar três formas diferentes de as 

bactérias hidrolíticas de hidrocarbonetos do petróleo desempenharem um papel biorremediador de 

marés negras resultantes de derrames de navios petroleiros em alto mar. O primeiro modo, levado a 

cabo pelos bacilos de cor amarela, consiste na emulsificação dos hidrocarbonetos do petróleo, ou seja, 

na separação e preparar destas moléculas para posterior remoção. Depois a adsorção, representada 

pela ação dos bacilos de cor rosa, consiste na “colagem” das moléculas de hidrocarbono à parede da 

própria bactéria. Por fim, o modo da catálise, representado pelos bacilos de cor verde, corresponde à 

“ingestão” e à digestão final dos hidrocarbonetos (Li et al., 2019).  

Este cartoon converge novamente humor visual e verbal, começando pelo retrato personalizado dos 

microrganismos biorremediadores que lhes confere diferentes traços antropomórficos alusivos, 

metaforicamente, ao seu modo de atuação. Os microrganismos de cor amarela são retratados com um 

martelo pneumático e chapéu de construção civil na medida em que facultam a quebra e dispersão 
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das moléculas derivadas do petróleo. Os microrganismos de cor rosa são representados com 

aspiradores e máscaras de gás uma vez que “aspiram” as moléculas de petróleo e as fixam 

diretamente na sua parede celular (o que é reforçado pelo elemento de humor verbal “Já tenho a 

parede oleosa”). Enquanto no passo final, os micróbios verdes são humoristicamente evocados pelos 

amarelos em “Precisamos de reforços!”, uma referência cultural a situações típicas de filmes de ação 

em que, quando um confronto se revela demasiado exigente para a quantidade de elementos 

presentes, se convocam aliados adicionais. Estes micróbios verdes são retratados humoristicamente 

como os atores da biorremediação que se limitam a “comer” as moléculas que já foram previamente 

quebradas, dispersas e capturadas, uma vez que efetivamente representam a fase de digestão dos 

hidrocarbonetos do petróleo. Isto é complementado pelo elemento humorístico verbal “Cabidela de 

petróleo. O meu prato preferido!” por analogia à cor do petróleo, em conjunto com o seu papel como 

substrato alimentar. O último elemento humorístico visual pode ser considerado os sacos cinzentos 

como uma metáfora para o “arrumar do lixo” que é a biorremediação de marés negras. Este cartoon 

apresenta vários elementos de humor verbal como o nome genérico para o barco petroleiro “Petronic” 

(cuja falta de originalidade cria humor de alívio em relação à tensão do desastre ambiental), o 

trocadilho “Agora é que o caldo está entornado” que por um lado lamenta o desastre ambiental em 

questão e por outro metaforiza o “entornar” literal da carga de petróleo sobre o oceano, e por último, a 

interação final entre os micróbios rosa e amarelo em que o micróbio rosa celebra o triunfo ecológico 

sugerindo “Esta merecia uma bandeira azul!” usada para sinalizar praias que obedecem a vários 

critérios de qualidade incluindo requisitos ambientais. Face a esta declaração o micróbio amarelo 

responde humoristicamente com “AMARELA!” exigindo que a cor da bandeira reflita o seu mérito 

pessoal (Tsakona, 2009). 

 

Figura 4. Cartoon acerca da ação de bactérias na biorremediação de derrames petrolíferos no mar 

(Ribeiro, 2014). 
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O quinto cartoon (Figura 5) encerra o campo da Ecologia com a relação simbiótica entre as bactérias 

do género Rhyzobium e as plantas leguminosas, em que as raízes da planta albergam, protegem e 

fornecem açúcares às bactérias dentro de nódulos radiculares, ao passo que as bactérias contribuem 

com a fixação do azoto molecular que colocam em circulação na planta, potenciando o seu 

crescimento. 

Este cartoon emprega humor também tanto visual como verbal, sendo o primeiro manifestado na 

metáfora visual de bactérias rizóbio caraterizadas antropomorficamente como chefs de cozinha a 

manusear moléculas de azoto como se de uma confeção culinária se tratasse, e também na referência 

cultural, na quarta vinheta, ao popular “conto de fadas” “João e o Pé de Feijão”, que ilustra de forma 

exagerada e cómica, o contributo do serviço prestado pelos rizóbios na promoção do crescimento das 

leguminosas. As componentes de humor verbal surgem nas expressões antropomórficas enunciadas 

pela leguminosa como “Santa Mãe Natureza!”, “raiz de atleta” e “comer e murchar por mais” que 

servem também como trocadilhos com as expressões “Santa Mãezinha!”, “pé de atleta” e “comer e 

chorar por mais”, respetivamente. As bactérias apresentam vários elementos humorísticos verbais 

associados à conotação culinária da sua atuação na fixação do azoto do solo como é o caso do uso: 

dos termos “petisco” e “pitada”, da expressão “receita light da minha avozinha” e da sugestão de irem 

“ao Masterchef Microbiológico!” como exclamação humorística. A personagem do “João” na última 

vinheta introduz outro elemento humorístico verbal na forma da resposta que recebe à interrogação 

“Há coisas fantásticas, não há?”, ouvindo das bactérias “BACTÉRIAS João! Somos bactérias!” 

(encerrando novamente um cartoon com uma interação cómica entre personagens, em que uma 

interpreta de forma incongruente o que a outra diz e dá uma resposta inesperada com efeito 

humorístico (Tsakona, 2009). 

 

Figura 5. Cartoon acerca do papel das bactérias Rhizobium na fixação de azoto em plantas 

leguminosas (Ribeiro, 2014). 
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O último cartoon (Figura 6) encerra o campo da produção alimentar e ilustra o papel das leveduras no 

fermento de padeiro, para o processo da panificação. Este cartoon procura retratar: a produção de 

dióxido de carbono na fermentação da glicose que resulta na expansão da massa, a multiplicação das 

leveduras no processo e ainda a sua morte durante o processo da cozedura do pão. 

Neste cartoon coexistem novamente componentes de humor visual e verbal. Começamos com uma 

coocorrência de ambos na forma de uma colher de fermento de onde sai o balão de fala “A primeira a 

chegar escolhe a roupa para a festa”. Alusão à metáfora de festa ou lazer coletivo, para representar um 

contexto de prosperidade nutricional que providenciamos deliberadamente aos microrganismos a fim 

de obtermos um certo serviço, seja ele a regulação do trato gastrointestinal, a fermentação das uvas 

para produzir vinho ou, neste caso, a fermentação do açúcar da farinha de modo a libertar dióxido de 

carbono e expandir a massa. Esta metáfora é aqui concretizada na forma de um Carnaval, 

adequadamente intitulado o Carnaval da Fermentação. O humor visual é reforçado pela caraterização 

progressiva deste cenário carnavalesco alegórico através de vários detalhes antropomórficos como 

máscaras de Carnaval, uma tenda carnavalesca com chaminés pelas quais é emitido o dióxido de 

carbono resultante da fermentação e uma levedura segurança à porta da tenda. Outro elemento de 

humor visual convergente com humor verbal consiste no sinal de aviso amarelo na terceira vinheta que 

exibe um rolo de massa e anuncia “Se conduzir não fermente”, o que além de ser um trocadilho com a 

clássica advertência “Se conduzir não beba”, introduz humor por incongruência ao sugerir uma 

levedura num cenário de condução, como plausível. O humor verbal deste cartoon reflete-se ao nível do 

humor por superioridade em duas instâncias, sendo a primeira quando uma das leveduras sugere “Ali 

o Sr. segurança anda a consumir glicose a mais” como um comentário ao seu aspeto, e outra quando 

o próprio segurança julga silenciosamente o aspeto na medida em que possam não conseguir 

sobreviver ao processo completo, pensando “Aposto que estas trinca-espinhas não chegam ao fim do 

processo.” A transição drástica do cenário microscópico e festivo do “Carnaval da Fermentação” na 

terceira vinheta, para a quarta, agora à escala da própria confeção dos croissants já terminada a 

cozedura, introduz também humor por incongruência. Nesta última vinheta encontramos humor verbal 

na forma de uma levedura a tentar acordar uma amiga, para depois constatar, dramaticamente, que 

esta não sobreviveu à cozedura (a temperatura final de panificação é letal para as leveduras). E 

também na forma de uma referência cultural ao programa “Preço Certo” enquanto um programa 

apelativo, prestes a iniciar, que convém a amiga assistir também (Tsakona, 2009). O facto deste 

programa ser referido como o “Programa do Gordo” adiciona um elemento de humor por superioridade 

à fala, ainda que o concurso da RTP1 seja popularmente assim apelidado em alusão à famosa 



 

53 
 

aparência de Fernando Mendes que apresenta o programa desde 2003 (ver 

https://www.imdb.com/title/tt0498446/) 

 

Figura 6. Cartoon acerca do papel das leveduras no processo de panificação (Ribeiro, 2014). 

 

3.2. Questões de Investigação 

Neste estudo pretende-se fazer um levantamento de conceções acerca dos microrganismos, em alunos 

em início de 2º Ciclo de Ensino Básico (CEB). Este projeto foi concebido de forma a explorar o 

potencial pedagógico de uma galeria de peças curtas de banda-desenhada com aspetos humorísticos, 

no esclarecimento e consciencialização de crianças, acerca das aplicações vantajosas dos 

microrganismos. Por conseguinte, o nosso processo de investigação procurou oferecer uma resposta 

às seguintes questões: 

Q1: Quais são as conceções pré-existentes dos alunos do 5º ano sobre microrganismos? 

Q2: Que impacto tem sobre essas conceções a visualização de cartoons humorísticos acerca das 

funções e aplicações positivas de microrganismos? 

Q3: Como é que os alunos interpretam e reconstroem o sentido desses cartoons? 

3.3. Desenho do Estudo 

A abordagem adotada para a resposta das questões de investigação previamente elencadas foi a de 

uma metodologia mista de design convergente (Wisdom & Creswell, 2013), adaptada com licença dos 

autores de Carvalho et al. (2015). A investigação de métodos mistos requer uma mistura propositada 

de métodos na recolha de dados, a análise de dados e a interpretação das provas. Esta abordagem 

subentende uma interseção entre metodologias qualitativas e quantitativas, sendo crucial integrar 

dados de ambas as naturezas no próprio processo de investigação (Ivankova, 2006). A integração 

intencional de dados permite aos investigadores alcançar uma visão mais holística do seu panorama de 
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investigação, perspetivando fenómenos a partir de diferentes pontos de vista e através de diversas 

lentes de investigação. Esta integração tem como premissa obter uma utilização mais completa e 

sinérgica dos dados do que a recolha e análise separada de dados quantitativos e qualitativos (Wisdom 

& Creswell, 2013), procurando aumentar drasticamente o valor da investigação (Bryman, 2006; 

Creswell & Clark, 2011). 

Esta integração pode alcançar vários fins consoante o desenho pretendido: os dados qualitativos 

podem refinar a abordagem ou confirmar a validade de resultados num estudo quantitativo; os dados 

quantitativos podem informar a amostragem do estudo qualitativo ou explicar os seus resultados; ou 

gerar hipóteses na componente qualitativa para testes na componente quantitativa (O’Cathain, Murphy, 

& Nicholl, 2010). 

O presente trabalho adota um design convergente na sua metodologia mista, no sentido em que se 

propõe a colecionar e analisar tanto dados qualitativos como quantitativos, e depois comparar estas 

análises a fim de verificar em que medida elas se coadunam ou contrastam. Este design permite 

comparar resultados de ambas as fontes e implica a recolha e discussão dos dois tipos de dados 

aproximadamente em simultâneo (Wisdom & Creswell, 2013). 

Este tipo de metodologia pode congregar várias vantagens que a seguir se elencam. 

Comparar dados quantitativos e qualitativos: os métodos mistos são especialmente úteis na 

compreensão das contradições entre os resultados quantitativos e os resultados qualitativos. 

Refletir do ponto de vista dos participantes: os métodos mistos dão voz aos participantes do estudo e 

asseguram que os resultados são fundamentados nas suas experiências. 

Proporcionar flexibilidade metodológica: os métodos mistos têm grande flexibilidade e são adaptáveis a 

muitos desenhos de estudo, tais como estudos observacionais e ensaios aleatórios. 

Colecionar dados ricos e abrangentes: os métodos mistos também espelham a forma como os 

indivíduos recolhem naturalmente a informação, integrando dados quantitativos e qualitativos (Wisdom 

& Creswell, 2013). 

3.4. Recolha de Dados 

Tribull (2017) recomenda que os efeitos de uma banda desenhada científica sejam medidos por 

métodos como inquéritos de pré e pós-avaliação em estudos educacionais. Para isso, o nosso 

procedimento de recolha de dados, adaptado com autorização dos autores de Carvalho et al. (2015), 
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recorreu a inquéritos (ver Apêndice A) para recolher dados de natureza quantitativa e qualitativa, 

(administrando um conjunto de questões destinadas a aferir conceções e predisposições iniciais), 

seguidas de um momento controlado de visualização da galeria de cartoons. Por fim, os alunos foram 

sujeitos a mais uma sequência de questionários (ver Apêndice B), contendo itens repetidos e novos, 

para aferir mudanças nos alunos, e para auscultar mais em detalhe o impacto dos cartoons, 

respetivamente (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Esquematização do procedimento de investigação adaptado de Carvalho et al. (2015) 

Após o primeiro preenchimento de inquéritos, os alunos foram conduzidos (em pequenos grupos de 

cada vez) a uma sala externa, disposta de modo a facultar um circuito para a apreciação sequencial de 

cada cartoon (ver Figura 8) 

 

Figura 8. Cartoons dispostos numa sala própria para a visualização ordeira dos alunos. 
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Os inquéritos constituíram o nosso instrumento de investigação e integraram diversos tipos de 

questões: perguntas de escolha múltipla, perguntas de resposta aberta e uma pergunta de 

classificação, totalizando 6 perguntas diferentes. De modo a obter uma comparação das perceções dos 

alunos antes e depois do visionamento dos cartoons, as perguntas 2, 3 e 4 foram administradas 

novamente, o que perfaz um total de 9 itens (1, 2A, 3A, 4A, 2B, 3B, 4B, 5 e 6) por aluno (ver 

Apêndices A e B). 

Assim, as perguntas podem ser divididas em 4 partes (sendo apenas as partes 3 e 4 permissíveis a 

uma comparação nos efeitos da visualização dos cartoons), como a seguir é apresentado. 

 Parte I. Pergunta de escolha múltipla (item 1): “Quais são as três disciplinas de que gostas 

mais?”. Pretende-se, posteriormente, comparar as subsequentes respostas do aluno à sua 

afinidade pela disciplina de Ciências Naturais onde os conteúdos de microbiologia são introduzidos. 

Pretende-se avaliar diferenças entre alunos cujo pódio de 3 disciplinas favoritas: elenca Ciências 

Naturais em primeiro lugar; inclui Ciências Naturais, mas não em primeiro lugar; e não incluem 

Ciências Naturais de todo. 

Stets (2006) defende que as pessoas tendem a procurar tornar o seu comportamento congruente e 

relevante para com a sua própria identidade em cada situação. Por conseguinte, ao avaliar a predileção 

dos alunos pela disciplina de Ciências Naturais, visamos estimar o que Spiegel et al. (2013) designam 

de “identidade científica”, ou seja, obter uma noção do quanto eles se consideram interessados e 

aptos em ciência, de modo a testar se alunos com diferentes graus de “identidade científica”, 

respondem de forma diferente aos cartoons sobre microrganismos. 

 Parte II. Perguntas de resposta aberta (itens 2A, 3A, 2B, 3B): “Em que pensas quando ouves 

a palavra “micróbio”?” e “Em que pensas quando ouves a palavra “bactéria”?”. Estas perguntas 

empregam a técnica de associação livre de palavras (ALP) para recolher dados de natureza 

qualitativa. 

Merten (1992) define a ALP como a “descrição das ideias e imagens que surgem ao sujeito e que o 

sujeito associa a uma palavra ou tema” (p. 533). Cabecinhas, Carvalho e Lázaro (2011) consideram a 

ALP uma estratégia de contornar as “distorções do investigador” que flagelam as perguntas fechadas 

às quais os inquéritos tradicionais recorrem. As respostas da ALP pretendem-se, como dizem Lorenzoni 

et al. (2006, p. 269, citados em Cabecinhas et al., 2011), “não filtradas, relativamente isentas de 
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contexto e espontâneas, proporcionando assim um meio único de acesso e avaliação de significados 

subjetivos”. 

A ALP constitui, portanto, uma técnica projetiva, que mediante a apresentação de um termo indutor, 

visa eliciar a representação mental do sujeito a manifestar-se por meio das primeiras palavras que este 

termo lhe evoca (Coutinho, 2017). Assim, a ALP opera sobre essa estrutura, evidenciando-a ao abrigo 

das quatro principais condições das técnicas projetivas: estimular, tornar observável, registar e obter a 

comunicação verbal (Merten, 1992).  

As origens da ALP remontam às metodologias projetivas usadas por Carl Jung no campo da psicologia 

clínica durante o século XX, mas desde os anos 80 que esta técnica tem sido aplicada no âmbito da 

investigação sociológica, encontrando especial utilidade no campo investigacional alicerçado na teoria 

das Representações Sociais. Este ramo de investigação visa identificar as “dimensões latentes” a estas 

representações através dos elementos narrativos ou vocabulares evocados pelo estímulo inicial, neste 

caso o termo indutor (Pereira et al., 2020). 

Assim, a ALP permite revelar “universos semânticos” face a diferentes estímulos indutores que 

constroem o “repertório conceitual” da investigação aberta (Coutinho, 2017). Estes estímulos tanto 

podem ser de natureza verbal (palavras, expressões, ideias), como não verbal (figuras, vídeos), desde 

que se refiram diretamente ao objeto investigado. Adicionalmente, um ou vários estímulos poderão ser 

empregues desde que respeitados “os critérios de saliência e de coerência com os objetos da 

investigação” (De Rosa, 2003, p. 85, citada em Coutinho, 2017). Coutinho (2017) advoga que os 

termos indutores da técnica de ALP sejam selecionados tendo em conta o objeto representacional, a 

amostra do estudo e os sujeitos envolvidos. 

Os termos indutores selecionados nesta secção de questionários foram “micróbio” e “bactéria”. Este 

trabalho define micróbio segundo a definição apresentada pela Infopédia, ou seja, “um organismo 

celular de dimensões microscópicas” (Porto Editora, n.d.a), uma vez que provém etimologicamente das 

palavras gregas “mikros” e “bios”, que significam “pequena vida” (Dicionário Etimológico, n.d.). A 

definição da Porto Editora norteia o “nosso” conceito de bactérias como “seres vivos microscópicos 

unicelulares, procariotas, que são desprovidos de sistemas de membranas internas” (Porto Editora, 

n.d.b). Por outras palavras, o termo micróbio pode ser aplicado a qualquer ser vivo microscópico 

independentemente do reino, enquanto o termo bactéria é restrito a um reino específico de seres vivos, 

que se distinguem, por exemplo, por não conterem núcleo celular (Panawala, 2019). 
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A inclusão de ambos os termos indutores permitiu, além de diversificar o corpo de associações obtidas, 

testar possíveis diferenças de conotações eliciadas por um termo e outro, tal como sugerido por uma 

pesquisa preliminar no motor de busca de associação de palavras Word Association.org. Uma pesquisa 

no website pelas primeiras 5 palavras associadas a cada termo, devolveu, para microbe (micróbio) e 

para bacterium (bactéria), a sequência de palavras: “germ” (germe), “cell” (célula), “microscope” 

(microscópio), “microscopic” (microscópico) e “bug” (bicho/inseto) (Word Association, n.d.a); e “germ” 

(germe), “pathogen” (patogéneo), “virus” (vírus), “bacteria” (bactérias) e “disease” (doença), 

respetivamente, (Word Association, n.d.b.), aludindo para possíveis diferenças na carga de associações 

eliciadas por cada termo indutor.  

 Parte III. Pergunta de classificação numérica (itens 4A e 4B): “Os microrganismos são 

importantes?”. Esta questão empregou a técnica da escala de Likert a 5 pontos para recolher 

dados de natureza quantitativa. Esta escala mede o valor ordinal do grau de importância e inspira-

se na escala proposta por Brown (2010).  

As escalas de Likert são extremamente visíveis na literatura ainda que difíceis de definir (Sandiford & 

Ap, 2003). Uma escala de classificação de Likert serve, tradicionalmente, para que um indivíduo 

indique o seu nível de concordância com uma ou mais afirmações, técnica criada por Rensis Likert em 

1931 com o intuito de aferir atitudes (Croasmun & Ostrom, 2011). Contudo, este tipo de escalas de 

classificação está bem aceite por um vasto leque de disciplinas como ferramentas apropriadas na 

investigação de vários fenómenos sociais além de atitudes (Sandiford & Ap, 2003). Uma pesquisa no 

Google Académico com a expressão “likert scale” devolve 769 000 resultados, sendo que só em 

publicações dos últimos 10 anos são elencados 251 000, o que ilustra a popularidade desta técnica. 

As escalas de Likert geralmente providenciam 5 categorias de resposta nas quais o 3 constitui uma 

opção neutra para isentar o participante de ter de tomar uma posição se não o desejar, e quanto mais 

nos afastarmos do 3, maior a intensidade das opções encontradas. Geralmente, o sentido crescente 

numericamente corresponde a respostas mais positivas e o sentido contrário a respostas mais 

negativas (Jamieson, 2004). Deste modo, a nossa escala confere uma polaridade mais positiva no 

sentido crescente dos algarismos, atribuindo a resposta negativa mais intensa ao número 1 “Nada 

Importante” e a resposta positiva mais intensa ao número 5 “Muito Importante”. 

 Parte IV. Pergunta de escolha múltipla para eleger o cartoon favorito (item 5) acompanhada 

de uma pergunta de resposta aberta (item 6) onde no enunciado se lê: “Imagina que um amigo teu 
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faltou hoje à escola. Como é lhe descreverias o cartoon de que mais gostaste e o que aprendeste 

com ele?”. 

Todas as perguntas de questionário que, ao contrário de perguntas de resposta fechada como as 

escalas de Likert, não incluem um conjunto de respostas pré-definido são designadas por questões de 

resposta aberta. Estas questões requerem que os inquiridos formulem uma resposta nas suas próprias 

palavras e a expressem verbalmente ou por escrito. Os respondentes não são inclinados numa direção 

em particular por categorias pré-definidas (Züll, 2016). Deste modo, o recurso a perguntas abertas 

permite recolher respostas apresentadas na sua forma espontânea, e assim evitar o viés que pode 

resultar de sugerir respostas aos indivíduos, como acontece em perguntas fechadas. No entanto, as 

perguntas abertas também têm desvantagens em comparação com as fechadas, tais como a 

necessidade de codificação extensiva e a não-resposta a itens maiores (Reja et al., 2003).  

Outras vantagens das questões de resposta aberta são: a possibilidade de obter respostas incomuns ou 

impossíveis de prever pelo investigador; o tipo de resposta oferecida refletir a familiaridade, clareza e 

saliência do tópico para o participante e não os parâmetros do investigador e ainda; a sua utilidade em 

estudos exploratórios ou até na futura formulação de questões de resposta fechada (Bryman, 2012).  

As limitações desta técnica incluem o maior esforço do participante ao não ter uma pré-seleção de 

respostas para escolher, pelo que é obrigado a formular uma resposta nas suas próprias palavras, o 

que requer não apenas uma predisposição para responder, mas também a capacidade de articular a 

sua resposta, pelo que o interesse do participante pelo tópico da pergunta pode constituir um fator 

determinante na propensão a responder (Groves et al., 2004; Holland & Christian, 2009).  

3.5. Amostra 

A população alvo consistiu em alunos de 5º ano uma vez que, segundo o Conselho Nacional de 

Educação (2017), correspondem à faixa etária de iniciação aos conteúdos de formação científica e 

tecnológica do ensino obrigatório. Por conseguinte, estão a confrontar pela primeira vez os conceitos de 

microrganismo ensinados pela escola, com as suas preconceções. 

Por razões práticas e face a recursos limitados, optamos por inquirir em duas instituições de ensino 

selecionadas com base numa relação de proximidade, a fim de agilizar o processo de coordenação e 

dinamização do estudo junto das respetivas direções pedagógicas. Este estudo reproduz, com 

autorização, o desenho metodológico aplicado no estudo preliminar de Carvalho et al. (2015) a 60 

alunos em 2015 no Colégio La Salle, em Barcelos. O presente estudo replicou essa abordagem a 
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outros 52 alunos em 2021, no Instituto Nun’Alvres, em Santo Tirso. Deste modo, as amostragens em 

cada colégio totalizaram respostas de 112 alunos do 5º ano, constituindo um universo de amostra 

robusto. Dada a natureza exploratória da investigação, não foi concebida uma hipótese para a direção 

dos resultados (Špernjak et al., 2021). 

A estrutura da amostra de participantes no estudo (N=112) consiste em: 50 (44,6%) raparigas e 62 

(55,4%) rapazes. A amostra foi também segmentada mediante três níveis de afinidade pela disciplina 

escolar de Ciências Naturais (a disciplina encarregada de incluir os conteúdos do domínio da biologia 

no seu programa curricular). Foram agrupados em “Fãs de CN” os 12 (10,7%) alunos que 

identificaram Ciências Naturais como a sua disciplina de maior interesse, em “Adeptos de CN” os 36 

(32,1%) alunos que identificaram Ciências Naturais apenas como sua 2ª ou 3ª disciplina de maior 

interesse, e em “Apáticos a CN” os 64 (57,1%) alunos que não enumeraram Ciências Naturais como 

uma das suas três disciplinas favoritas. 

3.6. Procedimento de Análise 

As respostas aos itens 1 a 5 dos questionários (ver Apêndice B) foram compiladas numa grelha de 

dados comum com recurso ao software Microsoft Office Excel, com vista à criação de gráficos e 

tabelas. As respostas ao item 6, por sua vez, foram primeiro transcritas para uma folha no software 

Microsoft Office Word de modo a permitir melhor tratamento de uma vasta quantidade de texto, e 

depois tratadas em Microsoft Office Excel como os dados anteriores. O software IBM SPSS 24.0 

Statistical Package possibilitou análise estatística mais minuciosa e o software Voyant Tools permitiu 

complementar o tratamento qualitativo.  

3.6.1. Análise Qualitativa 

Os métodos de análise qualitativa constituem “técnicas e métodos de observação, documentação, 

análise e interpretação de atributos, características e significados de fenómenos contextuais, 

específicos e gestálticos, que são estudados através de abordagens que procuram descobrir os 

pensamentos, perceções e sentimentos experimentados pelos informantes, com vista a que os 

inquiridores não descubram a informação por detrás do espelho mas que, antes ela seja criada pela 

ação dos inquiridores com o objeto em inquirição” (Grbich, 1999 citado em Ribeiro, 2007, p.65). Deste 

modo, assentam numa epistemologia de subjetividade dependente no papel do investigador na 

construção do conhecimento, o que suporta uma perspetiva ontológica mais relativista segundo a qual, 

o mundo sociológico não permite auscultar uma realidade única, mas múltiplas realidades das quais as 

pessoas e o mundo são participantes ativas (Magalhães, 2008). 



 

61 
 

O paradigma qualitativo afigura-se, assim, ideal para obter informação sobre conjuntos de valores, 

crenças e atitudes, oferecendo uma perspetiva eficaz na compreensão dos significados socialmente 

construídos em torno de uma questão de estudo (Mack et al., 2005). Deste modo, a investigação 

qualitativa debruça-se sobre a complexidade intersubjetiva e contextual dos fenómenos, pelo que a 

generalização de resultados e a objetividade perdem a preponderância que lhes é conferida na 

investigação quantitativa, ainda que o rigor do investigador se mantenha indispensável (Magalhães, 

2008).  

O método qualitativo empregue na dissertação prende-se com a análise de conteúdo. A análise de 

conteúdo subentende o estabelecimento de categorias e subsequente contagem do número de 

instâncias na base de dados, o que pode constituir uma vertente semi-quantitativa ao determinar e 

comparar as frequências de ocorrência (Joffe, & Yardley, 2004). No entanto a análise de conteúdo não 

pode ser apenas encarada como um ato de contabilização, uma vez que não é suficiente para a 

“descodificação dos discursos, com o objetivo de construir uma realidade, que reflita o significado que 

lhe está subjacente” (Assis, 2010). Autores como Krippendorf (1980) concordam que “a análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação que permite fazer inferências válidas e replicáveis dos dados 

em relação ao seu contexto” (p.21) e, no entanto, questionam esta noção contabilizável dos dados 

uma vez que os dados produzidos em ciências sociais tendem a constituir fenómenos simbólicos, o 

que pressupõe múltiplas perspetivas possíveis e problematiza o conceito de “analisar o conteúdo”. A 

palavra “aflição” por exemplo, não pode ser considerada uma observação direta do fenómeno a que se 

refere, da mesma forma que um ritmo cardíaco constitui um aspeto mensurável do funcionamento do 

coração. O uso da palavra “aflição” possui relações muito mais complexas e simbólicas com a 

sensação de aflição do que o batimento cardíaco possui com a saúde cardíaca. Por conseguinte, uma 

vez que as mensagens não encerram um significado objetivo à espera de ser decifrado, na análise de 

conteúdo o investigador deve fazer inferências por meio da identificação sistemática de caraterísticas 

no texto. 

O processo de categorização em analise qualitativa pode seguir uma lógica mais indutiva, na qual os 

significados são atribuídos com base na intuição e sistematicidade da análise. Esta modalidade 

analítica requer que o investigador aplique a sua capacidade de generalizar novos conceitos e de 

construir teoria a partir de observações provenientes do trabalho de campo. Ou, por outro lado, pode 

adotar uma lógica hipotético-dedutiva que visa testar hipóteses previamente definidas e assim explicar 

fenómenos específicos através de deduções sustentadas na teoria (Macedo, 1996). 
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Independentemente do processo lógico, a codificação dos dados, ou seja, a definição das categorias do 

material recolhido e organizado por tipo de dados é considerada a “fase fulcral da investigação 

qualitativa” (Ribeiro, 2007), devendo esta ocorrer ao alongo do próprio processo de recolha, 

socorrendo-se de anotações nas margens das categorias provisórias de modo a facilitar o processo de 

iteração das mesmas. Não existe um protocolo fixo para a criação de categorias, sendo que deve haver 

um exame do material à disposição a fim de encontrar aspetos relevantes e a aplicação de um 

processo de codificação aberta dos dados que dá origem às categorias (Macedo, 1996). 

Esta análise foi principalmente alcançada através do estabelecimento iterativo de vários códigos 

organizados em tabela, sendo que o conjunto de dimensões e categorias (e subcategorias de cariz 

transitório) foi reexaminado ao longo da leitura dos dados. Ou seja, a resposta de cada aluno consoante 

a sua extensão podia corresponder a uma ou mais categorias relevantes que nos permitissem tratar o 

corpo textual das respostas como um todo, em vez de procurar atribuir uma categoria exclusiva por 

respondente. Isto possibilitou o agrupamento de categorias em dimensões de modo a compartimentar 

certos tipos de análise diferentes, permitindo assim estudar, por exemplo, o grupo de associações 

temáticas de forma distinta, do grupo que veicula juízos de valor. Foram ainda registadas certas 

idiossincrasias notórias dos dados, como por exemplo, a repetição da palavra “doença”. Por outro lado, 

dado o contexto temporal da segunda amostragem deste trabalho, pareceu-nos relevante estudar as 

diferenças de frequência de certos termos, ou conjuntos de termos, que pudessem ter sido 

amplificados no discurso público, pelo contexto da pandemia de COVID-19. As frequências das 

categorias finais foram tratadas em análise quantitativa usando a programa Microsoft Office Excel. 

Procedeu-se ainda à descrição detalhada dos significados de cada categoria a fim de refinar a análise.  

Em seguida apresentam-se as diferentes categorias identificadas para cada dimensão estipulada no 

decurso da Análise de Conteúdo, começando pela seleção efetuada para a ALP (itens 2 e 3).  

A primeira dimensão destaca as Associações Temáticas dos Microrganismos (ver Tabela 1), uma vez 

que foi considerado relevante estudar o enquadramento temático que cada aluno suscita através das 

palavras que associa na ALP (ver Apêndice A e B) e possíveis alterações após a visualização dos 

cartoons. Esta dimensão debruça-se sobre o imaginário evocado pelos termos indutores. 

Tabela 1. Categorias da primeira dimensão “Associações Temáticas dos Microrganismos”, suas definições e respetivos exemplos. 

Categoria Definição do Conceito Exemplo 
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Doenças e Morte 

Referência a patogéneos, 

patologias, sintomas, agentes de 

morte ou como sinalizadores de 

tudo isto. 

“É um bichinho que se infiltra-

se [infiltra] num corpo e lhe 

provoca doenças”, “faz febre”, 

“mortes” 

Profilaxia 
Referência à prevenção, rastreio e 

tratamento da doença. 

“Ir ao hospital, ficar na cama, 

tomar xarope”, “vacinas” 

Sujidade 
Referência a germes, sujidade ou 

contaminação. 

“Germes”, “Penso em mãos 

sujas”, “Célula pequena que 

contamina” 

Alimentos 
Referência aos alimentos ou à sua 

produção. 

“A bactéria é muito ajudante a 

produzir o vinho e a produzir o 

pão que comemos todos os 

dias” 

Ambiente Referência a proteção ambiental. 

“As bactérias limpam as [os] 

mares/oceanos do pretorio 

[petróleo]” 

Ciência 
Referência à ciência, estudo, ou 

disciplinas curriculares. 

“Laboratório”, “microscópio” 

 

A segunda dimensão apontada foi intitulada “Posicionamento Afetivo em relação aos Microrganismos” 

(ver Tabela 2), pois debruça-se sobre a verbalização de reações emocionais diretas ao próprio termo 

indutor. Esta dimensão foi considerada relevante apenas no sentido de realçar a presença de 

linguagem explicitamente emocional e a variação nessa resposta emocional após os cartoons. 

Tabela 2. Categorias da segunda dimensão “Posicionamento Afetivo em relação aos Microrganismos”, suas definições e respetivos 

exemplos. 

Categoria Definição do Conceito Exemplo 

Aversão/Repulsa 
Referência a nojo, repulsa, medo 

ou aversão 

“Sinto-me assustado” 

“Uma criatura nojenta e muito 

desagradável” 

Curiosidade/Fascínio 
Referência a atração, fascínio, 

curiosidade ou interesse 

“Fico muito interessado e curioso 

quando ouço essa palavra” 
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A terceira dimensão “Juízo Valorativo dos Microrganismos” (ver Tabela 3) pretende evidenciar as 

construções verbais que veiculam um julgamento direto sobre o valor dos microrganismos (quase 

como se estes possuíssem agência moral) ou se simplesmente são considerados relevantes ou de 

valor ambíguo. Esta dimensão serve, no fundo, para isolar as categorias que classificam a perceção 

dos alunos de uma “postura moral” dos microrganismos para connosco e/ou o mundo. 

Tabela 3. Categorias da terceira dimensão, “Juízo Valorativo dos Microrganismos”, suas definições e respetivos exemplos. 

Categoria Definição do Conceito Exemplo 

Malignidade 

Referência aos microrganismos 

como maus, corruptores ou 

genericamente nocivos. 

“Fazem mal”, “Uma coisa mais 

série [séria] e perigosa” 

Benignidade 

Referência aos microrganismos 

como protetores, benevolentes ou 

aliados do ser humano 

“Bicho pequeno que ajuda o 

sere [ser] humano em várias 

coisas” 

Utilidade 
Referência a importância ou 

utilidade dos microrganismos 

“Como elas são importantes”, 

“…é importante para a saúde” 

Ambiguidade 

Referência a uma dualidade 

bom/mau ou a indivíduos bons e 

maus, ou ainda a juízos incertos 

ou relativos 

“Penso em bichinhos que como 

podem ajudar, também podem 

ser maus para nós.”, “Algo que 

pode nos fazer pior que os 

micróbios” 

 

No caso da pergunta de resposta aberta (item 6), foram estabelecidas duas dimensões de análise. A 

primeira, intitulada “Aspetos Destacados do Cartoon Favorito” (ver Tabela 4) visa indicar qual a 

qualidade que os alunos escolhem descrever acerca do seu cartoon favorito. 

Tabela 4. Categorias da quarta dimensão, “Aspetos Destacados do Cartoon Favorito”, suas definições e respetivos exemplos. 

Categoria Definição do Conceito Exemplo 

Apelo Lúdico/Humorístico/Cultural 

Referência a aspetos engraçados, 

cómicos ou alusivos à cultura 

popular 

“… metia muita piada falar de 

bactérias que estão a 

cozinhar”, “…armas que 

parecia «Fortnite»” 
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Clareza/Satisfação Pedagógica 

Referência ao interesse ou prazer 

em aprender, ou facilidade de 

compreender o conteúdo. 

“…os cartazes só não [não só] 

eram explicatorios [explicativos] 

como divertidos e 

interessantes.”, “…nos fez 

compreender bem.” 

Utilidade 
Referência às aplicações benéficas 

dos microrganismos 

“…se nós comermos um 

iogurte até ajuda os micróbios a 

matar certos inimigos.”, “Os 

micróbios ajudam o mar a ficar 

sem petróleo…” 

Ilação Moral 

Referência a lições morais 

construídas a partir ou não dos 

cartoons 

“…explicava que não se podia 

derramar petróleo., “…não se 

deve criticar nem chamar 

nomes aos outros.”” 

Apelo Estético 
Referência à atratividade da arte 

ou de aspetos gráficos 

“…imagens bonitas.”, “As 

imagens eram coloridas…” 

Relacionamento Afetivo 

Referência a construções 

antropomórficas de afeto pessoal 

ou de empatia em torno dos 

microrganismos representados 

“porque tinham uma bactéria 

chamada michéle, infelizmente 

morreu.”, “os microrganismos 

ficaram aflitos.” 

 

A segunda dimensão estabelecida para a análise da pergunta de resposta aberta, “Atitudes acerca dos 

Microrganismos expressa ao Descrever o Cartoon”, (ver Tabela 5), prende-se com o juízo de valor 

sobre os microrganismos que os alunos expressam ao descrever o seu cartoon favorito. 

Tabela 5. Categorias da quinta dimensão, “Atitudes acerca dos Microrganismos expressa ao Descrever o Cartoon”, suas definições e 

respetivos exemplos. 

Categoria Definição do Conceito Exemplo 

Positiva 

Referência aos microrganismos 

como aliados da economia ou do 

Homem ou do mundo 

“…sem eles o planeta ficava 

mais poluído.”, “...fornecem 

nutrientes.” 

Neutra 

Referência aos microrganismos 

como apresentando um valor 

ambíguo em que por um lado 

“…nem todos os 

microrganismos são maus.”, 
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podem ser benéficos, mas por 

outro prejudiciais 

“...alguns micro-organismos 

não fazem mal”. 

Negativa 

Referência aos microrganismos 

como seres exclusivamente 

malignos, patogénicos ou 

contaminantes 

“devemos ter muito cuidado 

com as bactérias e lavar sem 

[bem] as frutas…”, “…as 

bactérias e os micróbios fazem 

mal.” 

Omissa 

Referência aos microrganismos 

sem a presença de qualquer juízo 

de valor apreciável 

“Aprendi que a farinha também 

tem microrganismos.” 

 

Adicionalmente, recorreu-se ao programa online de análise textual Voyant Tools, que permitiu gerar 

nuvens de palavras nos casos dos itens 2, 3, e 6 (ver Apêndices A e B), nuvens estas que ajudaram a 

despistar a saliência de vários termos significativos no nosso corpus. 

3.6.2. Análise Quantitativa 

Numa primeira fase, os dados relativos aos valores resultantes do item 4 (ver Apêndices A e B) dos 

questionários (i.e., classificação da importância que os alunos atribuíam aos microrganismos antes e 

depois da visualização dos cartoons) foram sujeitos a tratamento estatístico. Inicialmente começámos 

por gerar um diagrama de caia de bigodes no programa Excel, de modo a obter uma representação 

visual das possíveis diferenças. Seguidamente procedeu-se à análise estatística utilizando o programa 

SPSS. Um teste de Shapiro-Wilks foi aplicado na avaliação do parâmetro da normalidade da 

distribuição dos grupos de valores para a Importância Ex-post (ou antes dos cartoons) e Ex-post (ou 

depois dos cartoons) e, dado o tamanho relativamente pequeno da amostra (N=112), recorreu-se a um 

intervalo de confiança de 95%. Confirmado o desvio em relação a uma distribuição normal, foram 

aplicados testes não-paramétricos para acomodar a incongruência com os parâmetros estatísticos. 

Além disso, as amostras Ex-ante e Ex-post não podem ser consideradas independentes uma vez que 

representam a evolução de uma mesma variável. Por conseguinte, os grupos Ex-post e Ex-ante foram 

comparados através de um teste estatístico não-paramétrico de amostras emparelhadas de ordens 

afetadas de sinais de Wilcoxon. Este teste determina se a mediana das diferenças entre os pares (ou 

seja, as diferenças entre a importância atribuída Ex-ante e Ex-post) é não nula e, deste modo, confere 

de forma não-paramétrica, se o efeito da visualização dos cartoons se verificou sobre a atitude das 

crianças quanto à importância dos microrganismos. Outras comparações segmentadas à luz do género 
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ou perfil de afinidade para Ciências Naturais foram também efetuadas com os mesmos testes em 

SPSS. Procedeu-se ainda à produção de gráficos para comparar as frequências com que cada cartoon 

foi escolhido pelos alunos no item 5 (ver Apêndice B). Além disso, as categorias geradas pela análise 

de conteúdo foram agrupadas em diferentes análises para produção de gráficos, nomeadamente (i) a 

comparação na alteração das frequências para categorias que expressavam valorações negativas, 

neutras e positivas acerca dos microrganismos, antes e após observação dos cartoons para cada termo 

indutor; (ii) a comparação na alteração das frequências para categorias com associações temáticas 

como “Doenças e Morte”, “Profilaxia”, “Sujidade”, “Alimentos”, “Ambiente” e “Ciência” em relação 

aos microrganismos antes e após os cartoons; (iii) a comparação na alteração das frequências para 

categorias relacionadas com posições afetivas pessoais perante os cartoons como expressar “repulsa” 

ou “apelo” em relação aos microrganismos antes e após os cartoons; e por último, (iv) a comparação 

na alteração das frequências para categorias relacionadas com temas que se preveem intensificados 

pela pandemia (COVID, Desinfetante,…), antes e após os cartoons, em cada marco temporal. 
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4. Resultados 

4.1. Disciplinas Favoritas 

A Parte I exprime a seleção das três disciplinas favoritas, sendo que os 112 alunos tiveram 11 

disciplinas possíveis à escolha, nomeadamente: Aprendizagem Baseada em Problemas, Ciências 

Naturais, Educação Física, Educação Moral, Educação Musical, Educação Tecnológica, Educação 

Visual, História e Geografia, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Por conseguinte, num cenário em 

que todas as disciplinas tivessem um nível idêntico de preferências, a média esperada seria de 

aproximadamente 31 vezes. Não obstante, Ciências Naturais constou 48 vezes no pódio das 3 

disciplinas favoritas dos alunos. 

Quando segmentamos a amostra por grau de preferência a Ciências Naturais, podemos diferenciar 

entre alunos que mencionam Ciências Naturais em primeiro lugar, demonstrando elevada afinidade; 

alunos que mencionam Ciências Naturais como 2ª ou 3ª favorita, apresentando ainda afinidade 

considerável pela disciplina, e alunos que simplesmente excluíram Ciências Naturais da sua seleção. 

Esta diferenciação, designada por “Fãs de CN”, “Adeptos de CN” e “Apáticos a CN”, respetivamente, 

produz os segmentos referidos na Tabela 7. 

Tabela 6. Caraterização da amostra por género e perfil de afinidade pela disciplina de Ciências Naturais 

Amostra Rapazes Raparigas Total 

Fã de CN 6 6 12 

Adepto de CN 17 19 36 

Apático a CN 39 25 64 

Total 62 50 112 

 

4.2. Associação Livre de Palavras 

A Parte II contém o tratamento por análise de conteúdo das respostas de ALP (i.e., associação livre de 

palavras) aos itens 2 e 3 e gráficos subsequentes. 

A Figura 9 apresenta, numa nuvem de palavras, as 145 mais frequentes no corpus resultante das 

respostas de associação livre de palavras para os termos micróbio e bactéria, permitindo ilustrar a 

proeminência de termos como “doença / doenças”. 
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Figura 9. Nuvem de palavras com as 145 palavras mais frequentes em todo o corpus das respostas de 

associação livre de palavras aos termos Micróbio e Bactéria 

 

As 10 palavras mais comuns nesta nuvem (se somarmos as ocorrências de palavras iguais em singular 

e plural) foram: doença (124), bactéria (59), bicho (57), micróbio (38), vírus (29), corpo (27), pequeno 

(21), célula (20), coisa (18), e pequena (17). 

Ao todo, derivados da palavra doença constaram 139 vezes nas respostas ALP, com 77 e 62, antes e 

depois da visualização dos cartoons, respetivamente. A palavra bicho foi um comum denominador de 

microrganismos, aparecendo na forma plural, singular, e diminutiva num total de 82 vezes. Vários 

outros designadores alternativos serão discutidos na próxima secção. Observou-se, também, um 

número de menções notável (7 menções) à palavra micose no contexto da categoria “Doenças e 

Morte”. 

As categorias da Dimensão “Associações Temáticas dos Microrganismos” (ver Tabela 1) são 

apresentadas na Figura 10, permitindo identificar quais os domínios temáticos em que os alunos 

concetualizam os microrganismos, antes e após exposição aos cartoons. As percentagens exibidas 
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correspondem ao total de ocorrências da Dimensão em questão. 

 

 

Figura 10. Distribuição da Dimensão “Associações Temáticas dos Microrganismos”, antes e depois da 

observação dos cartoons. 

 

As categorias refentes à Dimensão “Posicionamento Afetivo em relação aos Microrganismos” (ver 

Tabela 2) são a seguir expostas na Figura 11. As percentagens exibidas referem-se ao total de 

ocorrências da Dimensão em questão. 

 

Figura 11. Distribuição da Dimensão “Posicionamento Afetivo em relação aos Microrganismos”, antes 

e depois da exposição aos cartoons 
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De seguida foram consideradas as categorias da Tabela 3 para gerar um gráfico que permitisse 

visualizar a variação de categorias correspondentes a uma atitude positiva, neutra ou negativa acerca 

dos microrganismos, após a visualização dos cartoons. Para este efeito, as categorias “Benignidade” e 

“Utilidade” são somadas como a classe “Positiva”, a categoria “Ambiguidade” considerada “Neutra” e 

a categoria “Malignidade” como “Negativa”. 

 

Figura 12. Distribuição da Dimensão “Juízo Valorativo dos Microrganismos”, antes e depois da 

exposição aos cartoons. 

Dado o intervalo temporal de cinco anos entre as duas amostragens do estudo, considerou-se 

pertinente perceber se determinados termos relacionados com o contexto da pandemia de COVID-19 

seriam mais frequentes na amostra de 2021. A Figura 13 apresenta os valores observados nos dois 

momentos de amostragem para as frequências das palavras COVID-19/pandemia, vírus, termos 

associados a desinfetante/cautela/máscara e ainda, a germes/sujidade/contaminantes. 
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Figura 13. Ocorrências de termos relacionados com o contexto pandémico, nos dois momentos de 

amostragem 

4.3. Escala de Importância 

A Parte III contém o tratamento puramente quantitativo do item 4 de modo a aferir mudanças 

concecionais objetivas. 

O teste Shapiro-Wilks demonstrou um desvio significativo da normalidade, quer nos valores antes da 

exposição W(112)=0.878 e p<0,001, quer depois W(112)=0.810 e p<0,001. Por conseguinte, as 

populações não obedecem aos pressupostos dos testes paramétricos, pelo que um teste não-

paramétrico foi necessário. Após submeter as amostras ao teste de Wilcoxon observou-se que o grau 

de importância atribuído na escala de Likert, aos microrganismos, após a visualização dos cartoons 

(ordem média = 23,8), foi superior ao grau de importância atribuído antes (ordem média = 34,3), Z= -

5,95, p<0,0001 (Pestana e Gageiro, 2014). Os resultados deste estudo (Tabela 8) demonstraram que 

houve mudanças na importância atribuída pelos alunos aos microrganismos como resultado de terem 

visualizado os cartoons sobre as suas aplicações benéficas. 

Tabela 7. Parâmetros estatísticos relativos à Importância atribuída aos Microrganismos pelos alunos (D.P. - Desvio-Padrão). 

 Média Anterior (D.P.) Média Posterior (D.P.) z-score Valor-P 

Importância Atribuída 3,32 (1,18) 4,02 (1,05) -5,95 0,0001 
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Na Figura 14 é apresentada a representação gráfica dos graus de importância em gráfico de caixa-de-

bigodes, de modo a permitir visualizar a alteração pós-exposição aos cartoons. 

 

Figura 14. Importância atribuída aos microrganismos pelos alunos, antes e depois da exposição aos 

cartoons. 

 

 

A Figura 15 apresenta a variação de respostas ao item 4 baseada no género dos participantes, onde 

são evidenciadas as diferenças.  

 

Figura 15. Importância atribuída aos microrganismos por género do participante, antes e depois da 

visualização dos cartoons. 
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Na Figura 16 foi representada, a variação de resposta ao item 4, para cada segmento de afinidade a 

Ciências Naturais. A maior alteração na conceção da importância dos microrganismos foi registada na 

população que identificava Ciências Naturais como segunda ou terceira disciplina favorita. 

 

Figura 16. Importância atribuída aos microrganismos, antes e depois da visualização dos cartoons, por 

perfil de afinidade em relação à disciplina de Ciências Naturais. 

 

Em seguida exibem-se os valores calculados em relação ao item 4 dos questionários, para uma 

comparação direta (Tabela 9). 

Tabela 8. Valores de média, desvio-padrão e percentagem de alteração da média em relação aos resultados do item 4 para cada 

segmento designado. 

  Média Anterior (D.P.) Média Posterior (D.P.) Alteração (%) 

Classificação média 3,32 (1,18) 4,02 (1,05) 20,97% 

Apáticos a CN 3,25 (1,21) 3,98 (1,05) 22,60% 

Adeptos de CN 3,36 (1,2) 4,08 (1,08) 21,49% 

Fãs de CN 3,58 (0,95) 4 (0,82) 11,63% 

Rapazes 3,19 (1,27) 3,87 (1,13) 21,21% 

Raparigas 3,48 (1,04) 4,2 (0,92) 20,69% 
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4.4. Cartoon Favorito e Relato dos Alunos 

A Parte IV aborda os dados quantitativos do item 5 a fim de avaliar preferências de cartoon e depois 

explora a forma como os alunos reconstroem o sentido dos cartoons ou como descrevem os cartoons 

na resposta aberta do item 6, mediante análise de conteúdo. 

As respostas ao item 5 são apresentadas na Figura 17.  

 

Figura 17. Cartoon preferido dos alunos. 

 

Em seguida, a Figura 18 ilustra, numa nuvem de palavras, as 145 palavras mais frequentes no corpus 

textual resultante do somatório das respostas abertas para o item 6. 
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Figura 18. Nuvem de palavras a 145 termos para o corpus de respostas abertas dirigidas ao amigo 

ausente hipotético. 

As 20 palavras mais frequentes no corpus resultante das respostas à última pergunta dos 

questionários foram as seguintes: gostei (63), cartoon (55), bactérias (39), aprendi (34), micróbios 

(28), ai (24); microrganismos (22), disse (18), tinha (17), pego (16), dizia (13), maus (13), michéle 

(13), olá (12), vimos (11), petróleo (10), spa (10), vinho (10), eram (9) e fermento (9). 

A Figura 19 apresenta as frequências de cada categoria na resposta aberta do item 6 relativas aos 

aspetos dos cartoons que os alunos escolhem retratar nas suas descrições e reconstruções de sentido 

(ver Tabela 4). 
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Figura 19. Distribuição de frequência dos aspetos destacados na descrição do cartoon favorito. 

Na Figura 20 estão representadas as frequências de juízo de valor (positivo, negativo, neutro, omisso) 

em relação aos microrganismos expresso pelos respondentes na resposta aberta (ver Tabela 5). 

 

Figura 20. Distribuição das “Atitudes acerca dos Microrganismos expressas ao Descrever o Cartoon”. 

Vale a pena mencionar que 6 alunos se limitaram a não responder ou expressar apenas falta de 

compreensão dos cartoons. 
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5. Discussão dos Resultados 

5.1. Associações Temáticas aos Microrganismos 

As Figuras 9 e 10 demonstram a predominância da conceção patogénica dos microrganismos por 

parte dos respondentes deste estudo, tal como referido nos trabalhos de Nagy (1953), Maxted (1984), 

Prout (1985) e Springer e Ruckel (1992). A influência da “micróbio-mania” (Raichvarg, 1995) aparenta 

permanecer subjacente ao ponto de vista antropocêntrico, a partir do qual os microrganismos são 

concetualizados pelas crianças. Este elo robusto entre microrganismos e doença no imaginário infantil, 

além de distorcer a verdadeira percentagem de microrganismos que provocam doenças humanas (1%) 

e desvalorizar o seu papel no mundo, pode ainda prejudicar a compreensão de doenças genéticas e 

hereditárias por parte das crianças. Adicionalmente, este modelo mental “exógeno” da doença tira 

relevância a fatores cruciais para o declínio da saúde como a má alimentação, o sedentarismo, a 

privação de sono, o tabagismo, o stress, entre outros (Simonneaux, 2000).  

Na categoria “Doença e Morte” evidenciam-se noções bastante rudimentares do mecanismo da 

doença, apesar da noção de contágio parecer estar bem presente (e.g. “…passa de pessoa para 

pessoa”), ainda que tenham sido detetadas alusões a três vias de transmissão diferentes: transmissão 

aérea (e.g. “… bicho que sai da saliba [saliva]”); transmissão orofecal (e.g. “água suja”) e contacto 

físico indireto (e.g. “coisas sujas”), assim como Mafra et al., 2013. Por vezes foram empregues termos 

mais específicos para caraterizar a atividade patogénica dos microrganismos, como é o caso de 

“infeção”. Um termo ainda mais específico, “micose”, constou 7 vezes sugerindo alguma ênfase das 

infeções fúngicas no imaginário de saúde do 5º ano (ou nos conteúdos abordados em alguma aula em 

concreto). Este facto poder-se-á dever às medidas de higiene, como a necessidade de chinelos no 

chuveiro, que são introduzidas no 5º ano com o início do uso dos balneários, no contexto das aulas de 

educação física, e que advertem especificamente para o perigo de micoses. Por vezes foram 

mencionados sintomas específicos como febre, vómitos e enjoos, uma vez que são experiências 

comuns que muitas crianças vivenciam durante uma infeção. 

 A confusão entre doenças e causas de doenças (e.g. “são doenças”, “doenças pequenas”), e a 

equiparação do tamanho do microrganismo à gravidade da doença que causa (e.g. “…se são para ver 

é que fazem mal às pessoas”) são também documentadas por Jones e Rua (2006). Ambas as 

conceções correspondem a ideias antropocêntricas formuladas em torno das experiências mais 

palpáveis às crianças (no primeiro caso, tratar o microrganismo como a doença que este causa pois é 
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assim que este se manifesta no corpo; e no segundo, assumir que a ameaça causada pelo 

microrganismo deverá ser proporcional ao seu tamanho, enquanto transposição de um fenómeno 

vivenciado para explicar um fenómeno concetualizado). Estas conceções incorrem o risco de 

comprometer futuras aprendizagens acerca dos mecanismos de replicação e infeção microbiana.  

Exceções à perspetiva antropocêntrica da visão patogénica dos micróbios também se verificaram na 

forma de referências a certos tipos de animais mortos possivelmente como vítimas de uma infeção 

letal, ou em alusão ao papel dos microrganismos como decompositores. Não obstante, a vasta maioria 

das respostas à associação de palavras conserva o ponto de vista antropocêntrico que Byrne et al. 

(2010) e Vasquez (1985) descrevem.  

A segunda categoria mais frequente corresponde a “Sujidade” que engloba toda a área lexical de 

conceção anti-higiénica e “germofóbica” dos microrganismos, refletindo uma visão comum destes 

como ameaças invisíveis, cujo contacto com o corpo deve ser evitado a todo o custo. Byrne (2011) 

reporta a manifestação desta categoria através da menção de locais sujos, lixo e solo, o que também 

se verificou na nossa amostra (e.g. “lixo”, “pegada do sapato pisada numa lama”). Este tema ocorreu 

frequentemente na forma de adjetivos como “sujo”, “contaminoso [contaminante]” ou pelo emprego 

do substantivo “germe”, vocábulo comum na educação tradicional para a higiene. Normas de conduta 

como “lavar as mãos” ou “lavar a fruta” foram também mencionadas. Mafra e Lima (2009) realçam 

que os alunos do 1º CEB aprendem sobre a higiene corporal, oral e alimentar nos seus manuais sem 

grande contextualização científica e somente como normas de boa conduta social, o que dificulta uma 

compreensão mais detalhada acerca da relação que o nosso corpo tem com vários tipos de 

microrganismos. Nesta categoria parece emergir um modelo mental do microrganismo como um 

invasor oportunista do “espaço seguro” desejoso de comprometer essa segurança, cuja única medida 

de salvaguarda são as normas de conduta de higiene impostas pela sociedade.  

A categoria “Profilaxia” surge como a terceira categoria mais frequente ao enumerar as instâncias em 

que os alunos associam, não aspetos inerentes à doença e à morte, mas antes medidas preventivas e 

cuidados de saúde como “exames”, “hospital” ou “enfermeira”. Este facto remete para a conceção 

dos micróbios à luz das suas implicações em termos do contacto da criança com a medicina, 

complementando a visão patogénica da Categoria anterior. 

A quarta Categoria mais frequente na amostra foi “Ciência” devido ao uso frequente de vocábulos 

associados ao estudo e ao laboratório enquanto meios de contacto dos seres humanos com o mundo 

complexo e invisível ao olho nu, dos microrganismos. Talvez eventuais atividades pedagógicas nas 
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quais as crianças visitam laboratórios e observam amostras microbianas ao microscópio possam ter 

contribuído para esta conceção. 

As duas categorias menos frequentes (“Alimentos” e “Ambiente”) distinguem-se por se terem estreado 

somente após a visualização dos cartoons, indicando novas construções do significado e do papel dos 

microrganismos. A sua inexistência categorias previamente à exposição corrobora a observação de 

Simonneaux (2000), de que o uso dos microrganismos pelos humanos na produção de alimentos e em 

serviços ambientais é ainda muito mal compreendido. 

A categoria “Alimentos” corrobora a observação de Byrne et al. (2010) de que a produção alimentar é 

uma aplicação biotecnológica dos microrganismos mais frequentemente reconhecida do que as 

aplicações ambientais ou médicas (sendo que a produção de vacinas com recurso aos produtos dos 

microrganismos ilustrada na Figura 2 nem sequer consta na ALP). Estes resultados indicam uma nova 

perceção das crianças ao nível da relação dos microrganismos com a alimentação, uma vez que dois 

dos Cartoons exibidos (Figura 3 e Figura 6) ilustram diretamente a aplicação das atividades 

metabólicas dos microrganismos na indústria alimentar. Esta categoria tanto pode refletir uma 

conceção nova da importância destes seres para o Homem, como uma conceção ambígua da 

presença inesperada de microrganismos “até nos alimentos” como tanto o estudo de Byrne et al. 

(2010), como a análise do texto do item 6 (ver Apêndice B), sugerem.  

A categoria menos representada e também introduzida apenas após a exposição corresponde a 

“Ambiente”, indicando que a visualização de cartoons como os apresentados nas Figura 4 e 5 poderão 

ter induzido novas conceções (mais ou menos antropocêntricas) do dos microrganismos ao serviço do 

planeta. A representação pouco expressiva desta categoria (e a sua total ausência previamente à 

observação dos cartoons) reforça as observações de Leach et al. (1996) de que as aplicações 

ambientais da atividade microbiana carecem de compreensão da parte das crianças.  

Por último, salienta-se que na análise na Figura 13 (correspondente aos termos relevantes ao contexto 

de pandemia) se observaram efetivamente diferenças na distribuição de termos entre as amostragens 

efetuadas em 2015 e em 2021. Desde que a pandemia de COVID-19 emergiu no início de 2020, o 

espaço mediático foi invadido por mensagens e imagens acerca de riscos de infeção e transmissão, 

assim como de medidas preventivas para a saúde pública como o distanciamento social, a lavagem 

das mãos, a desinfeção e o uso de máscara (Zou & Tang, 2021). O público infantil foi também 

bombardeado por estas mensagens na expetativa de as processar cognitiva e emocionalmente, e ainda 

de corresponder aos devidos parâmetros de prevenção (Bonoti, Christidou, & Papadopoulou, 2021). 
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Esperava-se que este fenómeno de largo alcance social influenciasse as conceções das crianças em 

relação ao “mundo dos microrganismos” no geral, uma vez que a distinção entre vírus e micróbios não 

prova ser bem vincada nesta idade. Além dos termos COVID-19 e pandemia que, naturalmente, só 

apareceram na amostragem de 2021, Desinfetante/Máscara ou outras medidas de prevenção de 

saúde pública que seriam relevantes na pandemia, assim como as menções à palavra vírus, tiveram 

um claro aumento no pós-pandemia. Não obstante, as caraterizações dos microrganismos como sujos, 

contaminantes e germes pareceram não ter sido afetados e até diminuíram em frequência, o que 

contrariou a expetativa de tendências “germofóbicas” agravadas pela pandemia. 

5.2. Classificação dos Microrganismos  

Germe, apesar de uma classificação genérica, constitui apenas uma das várias designações que os 

alunos usaram ao referir-se a microrganismo. As palavras “micróbio”, “bactéria” e “vírus” foram 

usadas de forma intermutável como no estudo de Maxted (1984). Por vezes a palavra “bactéria” foi 

concetualizada, não como um hipónimo da palavra “micróbio”, mas como: um holónimo (e.g. “bichos 

pequeninos que tem micróbios”), um sinónimo (e.g. “sinónimo de micróbio”) ou algo que se diferencia 

de um micróbio por apresentar maior perigo (e.g. “Algo que pode nos fazer pior que os micróbios”) 

e/ou maior dimensão (e.g. “… só que maior”). A palavra vírus também foi utilizada como um exemplo 

de micróbio (e.g. “Quando eu ouço a palavra micróbio eu penso que é um vírus”) apesar de os vírus 

serem incapazes de atividades vitais como replicação autónoma ou produção de energia celular. A 

própria classificação dos vírus como micróbios revela em si uma atitude antropocêntrica pois engloba 

os vírus nos micróbios apenas com base no facto de serem patogénicos e invisíveis ao olho nu. Jones e 

Rua (2006) salientam a hipótese de as crianças concetualizarem a palavra vírus, não para designar um 

agente patogénico, mas para classificar um certo conjunto de sintomas, o que ocorre frequentemente 

no discurso popular. Também Byrne (2011) reporta grandes dificuldades na classificação correta dos 

microrganismos para as crianças, embora considere este facto normal uma vez que os “taxonomistas 

disputaram a classificação exata durante vários anos”. 

A classificação mais comum para micróbios como bactérias foi, na verdade, “bicho”, cujo total de 

palavras derivadas perfaz 82 instâncias. Contudo, a palavra “bicho” é tipicamente uma designação 

coloquial associada a animais, especialmente pequenos animais como os insetos (Porto Editora, 

n.d.c.). Este fato reflete lacunas ainda substanciais na classificação das crianças em relação aos 

micróbios na “árvore da vida” que, nos seus modelos mentais, estão possivelmente a concetualizá-los 

como um tipo de “verme”, uma hipótese corroborada pela referência a “vermes”, “minhocas”, 
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“piolhos” ou “bichinhos com pernas” na ALP. Esta associação de caraterísticas animais aos 

microrganismos, também observada por Byrne e Sharpe (2006) remete para os primórdios do estudo 

da microbiologia quando os mesmos foram pela primeira vez descritos como “animálculos”, ou seja, 

pequenos animais, por Antoine van Leeuwenhoek, aquando da sua descoberta (Lens on Leeuwenhoek, 

n.d.). Mesmo com a substituição pela palavra micróbio ao longo do tempo, é ainda patente a tendência 

antropocêntrica de concetualizar um ser vivo móbil, invisível a olho nu, como um pequeno animal 

(Maxted, 1984; Simonneaux, 2000). Outras vezes os microrganismos são também designados como 

“substância”, “partícula”, “coisa”, “… lama que é pisada” ou até “beneno [veneno]”, refletindo alguma 

incerteza das crianças quanto ao estado vivo/não-vivo dos microrganismos, o que também foi 

observado por Byrne (2011). Esta falta de consciência biológica tende a dissipar-se com o percurso 

educativo e com o crescimento (Carey, 1985). Apesar dos casos mencionados anteriormente, os 

microrganismos foram designados como “células” 25 vezes, reverberando a observação de Byrne 

(2011) de que uma porção significativa de crianças parece concetualizar os microrganismos como 

seres unicelulares ainda antes da sua abordagem no currículo. 

Caraterísticas frequentemente atribuídas aos microrganismos prenderam-se com a sua ubiquidade, 

frequentemente associada com as suas dimensões ínfimas (e.g. “bicho muito pequeno que anda por 

todos os lugares que existem”, “mini-bicho”), como verificado em Maxted (1984). Contudo, tal como 

Nagy (1951) reporta, há também várias crianças a concetualizar, antropocentricamente, a localização 

da ação dos microrganismos ao nível do corpo humano ou sempre rumo ao corpo humano, muitas das 

vezes enquanto “invasores invisíveis”. Segundo Byrne (2011), a aprendizagem da microbiologia 

progressivamente focada na saúde humana com o avançar do currículo, arrisca agravar esta perspetiva 

antropocêntrica no futuro. Tal como no estudo de Simonneaux (2000), os microrganismos são 

frequentemente caraterizados como “pequenos” ou descritos como algo que “só se vê ao 

microscópio”, salvo duas exceções em que é comentado o perigo de microrganismos que se podem 

ver a olho nu (e.g. “Não me aproximar muito mas ver a bactéria”, “Penso em bichinhos que se são 

para ver é que fazem mal às pessoas”). 

5.3. Valoração e Afetividade face aos Microrganismos  

As dimensões, valoração e afetividade (expressas nas Figuras 11 e 12) são descritas com o objetivo de 

refletir o uso de expressões com uma carga mais moral ou emocional acerca dos microrganismos, 

dada a tendência que as crianças têm de os antropomorfizar nas suas conceções (Byrne et al., 2010). 

Na figura 12 observamos que várias novas conceções não negativas emergiram após a visualização 
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dos cartoons, sugerindo algum impacto qualitativo sobre a perceção dos alunos. As novas conceções 

muitas vezes refletiram a quebra do estereótipo de que todos os microrganismos são maus ou 

indesejáveis. No entanto, esta quebra tanto se limitava a dar lugar a uma opinião completamente 

favorável, como a suscitar uma conceção ambivalente sobre os microrganismos em que os “maus” 

coexistem com os “bons” ou em que o mesmo microrganismo pode ter um papel “mau” ou outras 

vezes “bom”. O valor positivo dos microrganismos foi frequentemente avaliado em função do ser 

humano, enquanto “nosso protetor”, nosso “ajudante” ou nosso “amigo”, frisando visões tanto 

antropocêntricas como antropomórficas e reforçando, mais uma vez, a ideia de que a 

antropomorfização dos microrganismos na educação informal pode ser necessária para a construção 

de novos significados mais favoráveis por parte das crianças (Byrne et al., 2010). Não obstante, foi 

notória a prevalência de conceções negativas acerca dos microrganismos em toda a ALP, corroborando 

os resultados de Byrne e Grace (2006) e evidenciando a existência de ideias resistentes à mudança 

mencionadas por Byrne (2011).  

A transversalidade de conotações negativas acerca dos microrganismos poderá estar relacionada com 

o facto de os manuais do 1º CEB se limitarem a abordar os microrganismos no contexto da doença e 

poluição (Mafra e Lima, 2009). Além das atitudes e ideias negativas face a microrganismos 

frequentemente considerados indesejáveis e perigosos, ficaram patentes as reações subliminares de 

aversão e repulsa já referidas por Byrne et al. (2010). A Figura 11 evidencia a predominância de 

expressões associadas a uma reação direta de repulsa e quase pavor em relação à própria palavra 

micróbio ou bactéria (e.g. “nojento”, “Sinto arrepios”, “Eu penso em me afastar”, “Sinto-me 

assustado”). Estas atitudes mostraram-se resistentes à informação veiculada pelos cartoons pois estão 

frequentemente ancoradas num paradigma complexo de fatores culturais, religiosos, familiares e de 

personalidade (Rachman, 2004). Davey, Forster e Mayhew (1993) realçam um componente 

evolucionário, uma vez que, ao longo da história humana, o medo instintivo da ação microbial poderá 

ter sido uma predisposição vantajosa na prevenção da doença ou da morte por contaminação ou 

infeção. Rachman (2004) descreve o medo da contaminação como “complexo, poderoso, 

provavelmente universal, facilmente provocado, intenso, difícil de controlar, extraordinariamente 

persistente… (e) evidente em todas as sociedades” (pp. 1227-1228). Rachman prossegue dizendo que 

este receio sempre esteve ligado ao tipo de repulsa instintiva que sentimos perante a visão e o odor do 

apodrecimento alimentar, dos resíduos humanos ou da putrefação, e que são estímulos sensoriais 

intimamente associados à ação microbial. Na maioria das pessoas estas aversões traduzem-se num 
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nível razoável de cautela, mas noutras pode evoluir para níveis obsessivos de comportamentos de 

evitação ou de lavagem compulsiva (comum em transtornos obsessivo-compulsivos). 

5.4. Importância dos Microrganismos  

Apesar das conceções manifestamente desfavoráveis analisadas previamente, a Tabela 8 demonstra 

elevada significância no efeito que os cartoons humorísticos sobre microrganismos surtem na conceção 

dos alunos acerca da importância dos microrganismos. Este resultado pode-se justificar com base no 

teor altamente ilustrativo dos cartoons no sentido de vincar as diferentes aplicações dos 

microrganismos ao serviço dos humanos e do ambiente. Ou seja, as narrativas visuais apresentadas, 

no mínimo, convidam os alunos a considerar a existência de casos excecionais à sua conceção 

predominantemente nefasta dos microrganismos, promovendo classificações mais elevadas da 

utilidade dos microrganismos como um todo.  

Os dados da secção 4.1 sugerem que a disciplina de Ciências Naturais tem uma popularidade acima 

da média entre os participantes do nosso estudo o que, segundo Spiegel et al. (2013), pode contribuir 

para uma boa receção dos materiais de teor científico ao sugerir a existência de bons níveis de 

“identidade científica” (42,8% dos participantes declaram CN como uma das disciplinas favoritas). Não 

obstante, como demonstra a Tabela 9, neste estudo observou-se maior diferença entre a resposta dos 

itens 4A (ver Apêndice A) e 4B (ver Apêndice B) nos grupos menos interessados em Ciências Naturais, 

do que no segmento que a escolhe como disciplina favorita. Este fenómeno deve-se ao facto de a 

pontuação de importância atribuída pelos alunos antes de ver a exposição ser elevada e relacionada 

com a sua preferência por disciplinas naturais (Figura 16), ainda que os valores médios detetados após 

a exposição para cada perfil de afinidade por CN, já não apresentarem esta relação com a escolha de 

disciplina (os valores obtidos para cada segmento após a exposição variavam num intervalo de 0,1 

pontos). Esta fato vai ao encontro dos resultados de Spiegel et al. (2013) ao indiciar que os alunos 

menos interessados em Ciência poderão ter mais a beneficiar da aprendizagem por cartoons.  

Por outro lado, o impacto dos cartoons sobre a conceção de importância não parece ser 

significativamente influenciado pelo género dos participantes, uma vez que a percentagem de alteração 

foi só ligeiramente superior nos rapazes do que nas raparigas. Constata-se, no entanto, que os rapazes 

atribuem menor importância aos microrganismos do que as raparigas, tanto antes da exposição, como 

depois. Este facto pode ser parcialmente explicado por o grupo de rapazes ter uma maior proporção de 

alunos que não escolhem Ciências Naturais como uma das suas três disciplinas favoritas (Tabela 7). 
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5.5. Relato do Cartoon Favorito  

Os cartoons mais populares neste estudo foram sem dúvida os relacionados com a produção alimentar 

(Figura 17), tendo o Cartoon 3 e o Cartoon 6 somado 52,7% dos votos, com o Cartoon 6 como o 

grande vencedor (29,5% dos votos). Isto pode-se dever, em parte, ao facto de estes cartoons 

abordarem questões de aplicação dos microrganismos com as quais as crianças tendem a estar mais 

familiarizadas (Byrne et al., 2010). Por outro lado, o pão corresponde a um alimento extremamente 

comum na alimentação de uma criança pelo que, provavelmente, constitui a experiência mais tangível 

de todas as retratadas dada o contacto diário com o pão na dieta (escolar) portuguesa. Além disto, os 

alunos denotam maior investimento emocional nas personagens dos cartoons alimentares graças à 

abundância de caraterização antropomórfica (e.g. leveduras interessadas em festa, levedura com o 

nome Michéle) e abundância de humor visual e verbal. Outro aspeto que estes cartoons dedicados a 

produtos alimentares partilham em comum, e que constou frequentemente nas reconstruções do item 

6 (ver Apêndice B), prende-se com a reviravolta narrativa final na qual, após um processo de 

fermentação do qual as personagens esperavam uma experiência aprazível, as expetativas são 

defraudadas por um novo status quo desfavorável. No caso do cartoon 3 as leveduras esperam uma 

“semana agradável com as amigas” e acabam fechadas num barril às escuras e no cartoon 6 contam 

divertir-se no “Carnaval da Fermentação”, mas terminam no forno. Ambas as situações são exemplo 

simultaneamente de humor incongruente e de superioridade. Por outro lado, a baixa preferência pelo 

cartoon 4 pode ter-se devido à falta de compreensão do tema (Byrne et al., 2010) e maior “falta de 

contacto” entre as crianças e as realidades dos desastres ambientais, ao passo que as plantas, o pão, 

o vinho, as vacinas e os iogurtes são experiências mais tangíveis para o público infantil. 

A pergunta do item 6 (ver Apêndice B) convidou os alunos a reconstruírem o significado do seu cartoon 

favorito na ótica do que gostariam de transmitir a um amigo seu, quer ao nível do que gostaram, quer 

do que aprenderam. A análise de conteúdo expressa na Figura 19 foca-se nos aspetos dos cartoons 

que os alunos escolhem frisar nas suas reconstruções. Deste modo, este gráfico permite-nos analisar 

onde é que os alunos investem mais atenção nos cartoons. Podemos então concluir que 41,1% dos 

alunos são atraídos pelos cartoons especialmente devido ao seu aspeto lúdico, cultural ou humorístico. 

Ou seja, os alunos preferem comunicar ao amigo os aspetos mais divertidos dos cartoons que não 

revelam necessariamente conteúdo científico, dando constante ênfase às piadas especialmente as 

verbais (e.g. “Quem é que apagou a luz?!“), ou a referências da cultura popular (e.g. “Masterchef”, “Ai 

se te Pego”, “Programa do Gordo”). Não obstante, 33,04% dos alunos destacaram a utilidade da 

informação percecionada e o benefício da aplicação descrita, sugerindo que 1 em cada 3 alunos 
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compreendeu o benefício que os micróbios conferem. A satisfação e/ou a facilidade de aprender com o 

cartoon foram referidas por 27,68% dos alunos ou por possuírem interesse prévio nos temas 

destacados, ou por reconhecerem ser este um método atrativo de educação informal. Este sucesso 

pedagógico aparente dos cartoons contrasta com a falta de mudança nas conotações negativas da 

ALP. Adicionalmente, 13,39% dos alunos pareceu estabelecer algum tipo de raciocínio afetivo com as 

personagens descritas, reforçando a importância do antropomorfismo nos cartoons. Este fenómeno 

verificava-se quer pelo relatar das “emoções” das personagens, quer pelo estabelecimento de empatia 

ou de antipatia por elas e pelo que lhes acontecia. Este fenómeno foi especialmente prevalente na 

referência constante à levedura Michéle e às breves reflexões acerca do que estas leveduras passaram 

na narrativa do cartoon. Além disso, 11,61% dos alunos decidiram exprimir uma lição moral extraída 

dos cartoons ao seu colega, mesmo quando esta não era a intenção original do autor. Estas lições 

geralmente eram precedidas pelo verbo “dever” e enquanto algumas pareciam provir do tema do 

cartoon (e.g. “não devemos derramar petróleo”), outras não correspondiam de todo ao conteúdo do 

cartoon (e.g. “Ou [o que] aprendi com ele voi [foi] … lavar os detes [dentes] muito bem”, “devemos ter 

muitos cuidados com as bactérias e lavar sem [bem] as frutas antes de comer e as mãos”). Dada a 

abundância de materiais ilustrados usados em campanhas de consciencialização infantil e às histórias 

morais transmitidas em contos infantis comuns, talvez seja possível que a criança antecipe uma 

aprendizagem moral a partir deste tipo de material ainda antes de o visualizar. Por fim, apenas 6,25% 

dos alunos referiram a beleza estética das imagens e da arte e o apelo de as apreciar, o que sugere 

que os alunos dão pouca importância às questões gráficas ao produzir significado sobre o cartoon 

favorito. Não se depreende, com base na falta de menção explícita, que a curadoria gráfica do meio 

seja absolutamente negligenciável para a eficácia persuasiva dos cartoons, uma vez que cartoons 

desprovidos de apelo estético poderiam comprometer o interesse da criança em ler a mensagem 

associada. 

Subsequentemente iremos analisar a forma como o significado de cada cartoon é reconstruído para o 

colega hipotético a quem o exercício do item 6 (ver Apêndice B) se dirige. Os relatos dos alunos que 

elegeram o cartoon 1 como favorito que o escolheram mostram que a escolha se deveu, 

especialmente, à surpresa suscitada pela informação de que “nem todos os micróbios são maus”, As 

crianças pareceram também enfatizar a dualidade entre microrganismos “aliados” e microrganismos 

“maus”, reconstruindo o significado dos microrganismos para um paradigma que quebra o estereótipo 

de serem todos maus e onde passa a haver uma diferenciação manifestamente antropocêntrica. Os 

alunos tanto foram capazes de recitar todos os detalhes do cartoon, como houve casos de fraca 
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elaboração e ainda outros em que se limitaram a repetir a legenda verbatim sem qualquer adição 

crítica.  

O conceito do cartoon provou-se de difícil compreensão pois foi evidente alguma dificuldade em 

associar o organismo referido à personagem retratada, e que os alunos descrevem frequentemente 

apenas como uma criatura antropomórfica e não como a representação do Bifidobacterium activus. 

Isto poderá dever-se a falta de literacia visual ou a noções fragmentárias no aspeto dos 

microrganismos, juntamente com dificuldades em compreender a presença de microrganismos no 

intestino humano como uma situação positiva e não preocupante, uma vez que o seu significado foi 

frequentemente interpretado como sinal de contaminação ou infeção proveniente de um défice 

higiénico.  

Foi também notável a tendência de alguns alunos exprimirem uma conclusão moral acerca do cartoon 

independentemente da mensagem do mesmo. Estas conclusões são pouco ou nada específicas ao 

tema do cartoon e focam-se sempre em normas de cuidado ou higiene pessoal, apesar do cartoon ser 

sobre o benefício digestivo e imunitário de microrganismos probióticos presentes no iogurte.  

O cartoon 2 foi frequentemente escolhido dada a popularidade ou atratividade prévias do tema das 

vacinas para os alunos. As cores usadas e o recurso a armas como metáfora visual para a resposta 

imunitária provou-se popular. Contudo, notaram-se sérios problemas de compreensão do tema, pois a 

utilidade dos micróbios na produção de vacinas ainda é fracamente ensinada às crianças (Simonneaux, 

2000). A vinheta que retrata a libertação das toxinas dos micróbios é retirado da sua linearidade 

cronológica nas reconstruções dos alunos e esta etapa passa a ser entendida como o “efeito” que a 

vacina pretende alcançar. Este fenómeno pode-se dever à falta de clareza na representação do 

processo de extração dos toxóides e subsequente integração na composição da vacina, possivelmente 

dada a decisão de limitar a BD a 4 vinhetas. A própria vacina por um lado capta a curiosidade dos 

alunos e, por outro, nem sempre se traduz numa correta significação do seu papel preventivo, que 

muitas vezes é concetualizado apenas como um antibiótico administrado a posteriori a uma doença, 

como observado em Byrne et al. (2010). Os alunos nem sempre conseguem reconhecer os glóbulos 

brancos representados na última vinheta e tendem a confundi-los apenas com outras bactérias, 

possivelmente por terem uma noção ainda prematura do sistema imunitário. 

Os recursos metafóricos, humorísticos e narrativos empregues no cartoon 3 nem sempre cooperaram 

com a tarefa de transmitir adequadamente aos alunos o processo em questão, provavelmente dada a 

sua incapacidade de compreenderem a natureza da aplicação do metabolismo microbial na produção 
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alimentar, como verificado em Byrne et al. (2010). A imagem do lagar de uvas desenhada como um 

círculo com fluído violeta na qual as leveduras estão imersas, à imagem dos frequentadores de um 

jacuzzi num spa, por vezes interferiu na compreensão da sequência de etapas de produção de vinho. É 

possível que a personalidade, caraterização e comportamento das leveduras estivessem tão 

antropomorfizados que distraíssem da sua realidade, prejudicando a compreensão de que as leveduras 

não têm de facto pulsão social ou emoções. A terceira vinheta foi predominantemente interpretada à 

luz do cenário antropomórfico representado, acompanhada de um dos elementos humorísticos 

favoritos dos alunos em toda a galeria (a referência à canção popular brasileira "Ai se eu te pego", 

mencionada diretamente por 9 alunos, 2 dos quais nem selecionaram este cartoon como seu favorito). 

Como consequência, esta vinheta falhou em transmitir os seus detalhes pedagógicos, já a priori talvez 

demasiado implícitos e carentes em explicação, sendo estes fenómenos: a mudança de coloração do 

vinho, a reprodução das leveduras aquando da fermentação e a atividade das leveduras como geradora 

do álcool retratado. Estes elementos humorísticos também comprometem a aprendizagem nos casos 

em que não são propriamente compreendidos pelo seu público, como quando certos alunos não 

reconhecem a canção ou interpretam literalmente que as leveduras são recetoras passivas do álcool na 

fermentação alcoólica em vez de os agentes da própria fermentação. Este cartoon recebeu uma 

quantidade significativa de votos de preferência somente com base no apelo humorístico. Os elementos 

gráficos também poderão ter exagerado uma caraterização antropomórfica feminina ou uma redução 

visual das leveduras ao aspeto de “bolas de massa” (expressão usada por um aluno) dada a coloração 

e restante carência de traços próximos da imagem de um microrganismo. Além disso alguns alunos 

parecem ter reforçado a conceção minúscula e ubíqua dos microrganismos, com base no facto de 

considerarem inesperado encontrar microrganismos no vinho, a menos que estes fossem impossíveis 

de ver e realmente estivessem por toda a parte, chegando um aluno a qualificar qualquer alimento 

fermentado por micróbios como “contaminado” (Byrne, 2011). Não foi um cartoon bem-sucedido em 

termos educativos de curto prazo. Mas poderá ter cativado interesse em elaboração futura como no 

estudo de Lin & Lin (2016). 

O cartoon 4 veicula bem a ideia de que as bactérias procuram o petróleo como alimento e, no 

processo, “limpam” os mares, promovendo uma nova conceção das bactérias como “aliadas do 

ambiente”. Contudo, o cartoon falha em transmitir mais significado que isso uma vez que os alunos 

nem sempre reconstroem o significado da ameaça do derrame petrolífero para a vida marinha, nem 

conseguem compreender a função de cada tipo de biorremediador representado uma vez que o 

domínio ecológico da atividade microbial ainda é elusiva para as crianças (Leach et al, 1996). Não 
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obstante, a noção de que o derrame petrolífero é um “desastre ambiental”, tal como referido na 

legenda, ajuda a enquadrar o significado do papel das bactérias nesta situação. Esta função 

biorremediadora é vista muitas vezes apenas como algo conveniente ao ser humano. O significado do 

cartoon é também reconstruído como uma lição moral sobre “não derramar petróleo”. As crianças 

estão acostumadas a campanhas de consciencialização contra comportamentos poluentes, pelo que 

esta conclusão dos cartoons pedagógicos que envolvem um risco ambiental parece bastante normal. 

Nas respostas dos alunos que elegeram o cartoon 5 como predileto, evidencia-se um bom equilíbrio 

entre o humor, as metáforas e a informação transmitida, sendo que nenhum dos elementos pareceu 

comprometer o outro. Os alunos que optaram por este cartoon recriaram vários dos seus detalhes, 

como os elementos mencionados e as piadas sobre culinária. A piada da “receita deliciosa da 

avozinha” pareceu ressoar com vários alunos, sendo que alguns lhe associaram expressões afetuosas 

familiares como "crescer grande e forte". Não obstante, nem sempre os microrganismos representados 

na imagem foram corretamente significados como tal, sendo por vezes designados “peixes”. Este 

fenómeno de identificação equívoca das personagens dos cartoons como outras criaturas que não 

microrganismos ocorre em vários cartoons. 

Nas respostas que elegeram o cartoon 6 os alunos geralmente foram capazes de entender o processo 

de panificação, mas com pouca elaboração epistémica (Byrne et al., 2010). A farinha e o fermento 

foram frequentemente confundidos como o local em que as leveduras se situam. As três últimas 

vinhetas interagiram de formas inesperadas no processo de significação de vários alunos. A associação 

entre croissants e o processo de fermentação anteriormente retratado nem sempre foi estabelecida no 

processo de significação dos alunos, que optaram por vezes por contextualizar essa dissonância 

cognitiva, como se o cenário quase onírico e surrealista do circo da fermentação pudesse ter 

constituído uma espécie de alucinação ou sonho.  

Quando a expressão "Programa do Gordo" não era ressignificada como uma referência coloquial ao 

popular programa da RTP1 "Preço Certo" (apresentado desde 2003 por Fernando Mendes, o famoso 

apresentador outrora apelidado de "O Gordo"), os alunos interpretavam a expressão em função de 

outros elementos do cartoon. Esta negociação de significado, na falta de conhecimento da referência 

original, produziu resultados diversos. A expressão “Programa do Gordo” foi, em vários casos, 

associada ao personagem segurança do “Carnaval da Fermentação”, dado que a sua aparência 

redonda foi maldosamente comentada pelas outras leveduras com “excesso de glicose”. Num outro 

caso, a morte das leveduras foi atribuída à sua participação no circo, tomado como referencial para 
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expressão “Programa do Gordo”, o que em conjunto com a imagem de croissants no final, um produto 

tipicamente associado também à pastelaria, poderá ter suscitado a impressão de um apelo moral ao 

controlo de calorias na nossa dieta. Por outro lado, o comentário do segurança acerca da magreza das 

leveduras, sob a expressão "trinca-espinhas", e a sua desvalorização da capacidade delas para 

aguentar o processo subsequente, evocou em alguns alunos a impressão de que a morte das 

leveduras seria derivada de malnutrição, traduzindo-se na reconstrução do significado do cartoon como 

um apelo moral a uma alimentação mais substancial. Por outro lado, um aluno considerou que o 

comportamento em julgamento pelo cartoon prendia-se com os comentários das leveduras ao peso do 

segurança, uma vez que a expressão Programa do Gordo (mais uma vez, nos casos de ignorância 

acerca da referência pretendida) foi ressignificada como uma referência ao circo que este protege. 

Neste caso, o aluno projetou uma mensagem moral contra insultos físicos, considerando as leveduras 

personagens moralmente repreensíveis nesta narrativa. O cartoon foi eficaz em transmitir informação 

nas primeiras duas vinhetas, mas teria beneficiado de melhor contexto visual para a atividade e causa 

de morte das leveduras. 

5.6. Resposta às Questões de Investigação  

Face à discussão efetuada, resta-nos responder às questões de investigação propostas na secção 3.2. 

Q1: Quais são as conceções pré-existentes dos alunos do 5º ano sobre 

microrganismos? 

A análise dos resultados referentes a atitudes acerca dos microrganismos prévias à exposição dos 

cartoons, levam a crer que os alunos do 5º ano partem maioritariamente de um ponto de vista 

antropocêntrico e germofóbico ao abordar os microrganismos, cuja conceção predominante 

continua a ser consistirem em agentes de doença e/ou de sujidade, que procuram invadir o 

espaço humano. As crianças concetualizam os microrganismos primeiro no contexto do seu perigo 

para o ser humano e só com o evoluir da educação e da idade começam a refinar as suas 

conceções, mas sem grande sucesso em abandonar o estereótipo do “micróbio mau”. Além da 

conceção desproporcional acerca da patogenicidade dos microrganismos, evidencia-se uma clara 

falta de elaboração acerca das diferenças e das relações entre os vários vocábulos usados para os 

definir diariamente como “micróbio”, “bactéria” e “vírus”. Outra conceção bem enraizada consiste 

na classificação rudimentar do microrganismo como “bicho pequeno” o que pode induzir no erro 

de considerar os microrganismos animais e, por conseguinte, perpetuar conceções alternativas 

acerca da sua verdadeira dimensão ou morfologia. Não obstante, vários alunos referem 
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espontaneamente a “unicelularidade” e a “ubiquidade” dos microrganismos. Outros, no entanto, 

demonstram pouca ou nenhuma consciência acerca o facto de possuírem também 

microrganismos no seu corpo sem que estes constituam inerentemente um problema. A conceção 

antropomórfica, estereotípica e antropocêntrica dos microrganismos em viés negativo e com fraco 

reconhecimento do seu estatuto como seres vivos não-animais abundantemente inofensivos e 

imprescindíveis ao Homem e ao Mundo, resiste em mudar espontaneamente. 

Q2: Que impacto tem sobre essas conceções a visualização de cartoons humorísticos 

acerca das funções e aplicações positivas de microrganismos? 

A visualização de cartoons humorísticos acerca de várias aplicações benéficas dos microrganismos 

revelou-se eficaz em veicular um sentido de utilidade e polivalência dos microrganismos, 

especialmente em alunos pouco interessados em Ciências Naturais, e geralmente produziu novas 

conceções menos negativas acerca dos microrganismos como um todo. Os alunos parecem 

desenvolver atitudes mais simpatizantes para com os microrganismos quando os vêm retratados 

de forma cómica a alcançar um fim útil o ser humano. O tratamento antropomórfico demonstra-se 

capaz de interagir com a empatia da audiência infantil e convidar à ressignificação do papel do 

microrganismo a uma nova luz. Não obstante, os elementos humorísticos e as metáforas nem 

sempre são coadjuvantes com a correta assimilação dos conteúdos e os cartoons não se revelam 

eficazes na reversão da preponderância das conceções negativas e adversas, face às conceções 

favoráveis e positivas, acerca dos microrganismos. Contudo, uma fração notável de alunos enaltece 

o prazer e apelo pedagógico do formato escolhido, sugerindo potencial para elaboração futura e 

maior recetividade a uma aprendizagem progressiva sobre os benefícios dos microrganismos. 

Q3: Como é que esses alunos interpretam e reconstroem o sentido desses cartoons? 

Apesar dos comentários favoráveis acerca do potencial didático do formato em discussão, o 

significado destes cartoons nem sempre foi reconstruído como esperado ou, pelo menos, com 

plena relação direta com o seu teor. Por um lado, alguns conceitos provam-se pouco intuitivos de 

serem transmitidos a crianças de 5º ano através de uma narrativa visual de formato curto, como 

por exemplo a microbiota intestinal ou a fermentação alcoólica. Certas piadas arriscam perder a 

eficácia e distrair o leitor quando dependem de uma referência cultural que pode não ser familiar a 

um certo público, e num dado contexto de espaço e tempo. Quando as piadas não são 

compreendidas da forma pretendida, o processo de significação pode conduzir a uma conceção 

alternativa acerca do próprio tema que o cartoon pretende representar, resultando na reprodução 
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de um cartoon totalmente diferente na mente do leitor o que compromete o propósito educativo 

deste formato. Não obstante, a vasta maioria das crianças conseguiu repetir vários detalhes 

textuais e visuais do seu cartoon favorito, demonstrando o potencial para a inserção de informação 

adicional, de modo a contextualizar melhor certos conceitos cujo significado é reconstruído de 

forma fragmentária num público desta idade. O significado de um microrganismo representado 

num processo de produção alimentar, por exemplo, nem sempre é reconstruído com o papel 

benéfico do microrganismo em mente, mas sim na ótica de este poder estar a contaminar o 

alimento. A criança reconstrói o significado do cartoon com os aspetos “divertidos” em destaque, 

podendo por vezes distrair-se da lição didática em questão e, por outras, produzir uma lição moral 

não pretendida como reação instintiva a um formato educativo ilustrado. Se componentes 

multimodais da narrativa visual não forem encadeados corretamente na mente do leitor, por défice 

de tempo, de atenção ou de literacia científica e/ou visual, o significado do cartoon tende a ser 

reconstruído de formas imprevistas. Apesar de tudo, os relatos dos cartoons contém menos viés 

pejorativo contra os microrganismos que o normal, ainda que este “benefício da dúvida” não 

comprometa a hegemonia da conceção negativa dos microrganismos nos restantes itens. 
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6. Considerações Finais  

6.1. Conclusões  

Com a realização deste trabalho foi possível concluir que a esmagadora maioria das conceções 

infantojuvenis acerca dos microrganismos tende para uma generalização como patógenos e invasores, 

tal como sugerido na literatura. As conceções alternativas acerca dos microrganismos prosperam num 

programa curricular em que eles ocupam um papel pouco relevante e são circunscritos à 

aprendizagem sobre doenças infeciosas e cuidados de higiene (Mafra, Carvalho e Lima, 2013). Além 

disso, Byrne (2011) salienta que são as experiências comuns da vida das crianças que tendem a 

moldar as conceções pré-existentes, como “ser ensinado a lavar as mãos após visitar os lavabos, 

anúncios televisivos, retratos dos microrganismos nos media ou estar doente” (p. 27). Neste contexto, 

meios de educação informal, capazes de expressar ideias concretas acerca da realidade não-adversa 

dos microrganismos, num formato acessível e apelativo a alunos em todo o espetro de identidade 

científica, adquirem particular relevância. 

Conclui-se que o cartoon humorístico se revela uma ferramenta poderosa no incentivo à elaboração e 

mudança concetual acerca da natureza e benefícios da atividade microbial. Contudo, este formato 

requer grande cuidado na sua adaptação ao público-alvo quando dirigido ao público infantojuvenil, dada 

a necessidade de assegurar um equilíbrio entre a antropomorfização das personagens, a carga 

humorística da narrativa, o enquadramento metafórico do tema e os objetivos pedagógicos a alcançar. 

Adicionalmente, produzir mudança conceptual a longo prazo neste tópico pode requerer intervenção 

contínua, com alternação de métodos formais e informais, pensados de forma a desconstruir 

conceções resistentes a mudança. Se abordados no início da educação obrigatória, especialmente 

aquando ou mesmo antes da abordagem dos perigos de natureza microbiológica, os alunos poderão 

ser melhor posicionados no seu percurso educativo de modo a, mais tarde, saberem processar ideias 

concetualmente mais desafiantes (e.g. engenharia genética e alimentos transgénicos e as suas 

implicações morais e sociais) (Byrne, 2011).  

É de salientar que a aprendizagem por cartoons não garantiu uma ressignificação correta das 

potencialidades dos microrganismos e, por vezes, ilustrar os microrganismos em locais onde as 

crianças não esperam pode até reforçar conceções germofóbicas e respostas associadas a medo e 

repulsa. Este formato alcançará melhores resultados se cada domínio de ecologia e biotecnologia 

microbianas for ensinado sequencialmente, desde o início da escolaridade obrigatória, sendo para cada 
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conteúdo programático apresentado o cartoon do respetivo tema, de forma a colmatar as limitações da 

educação formal e informal em simultâneo e desconstruir conceções alternativas no momento da sua 

formação. 

O público infantojuvenil pode, ainda, compartimentar as conclusões retiradas dos cartoons e dissociá-

las das suas conceções comuns de modo a evitar dissonância cognitiva (Driver, 1989). Tal como Byrne 

(2011) observa, a influência das conotações emocionais nas conceções das crianças acerca dos 

microrganismos é evidente, o que sugere forte suscetibilidade destas ideias a mediação social. Assim, 

a aprendizagem por cartoons (ou outro formato curto multimodal) pode ser acompanhada por algum 

tipo de discussão em sala de aula (acerca do seu cartoon favorito, por exemplo) na qual as 

experiências e conceções de cada aluno possam ser exprimidas para reconstrução dialógica entre os 

pares. Novak (2002) adverte que uma aprendizagem significativa dependerá também das 

oportunidades que os alunos tiverem curricularmente para resolver problemas mundanos e práticos 

com os conceitos científicos recém-adquiridos, podendo assim transferir ideias entre diferentes 

contextos de aprendizagem e estabelecer conceções robustas e congruentes com a ciência. 

Em suma, os cartoons humorísticos sobre microrganismos podem ser eficazes na introdução de 

conceitos aparentemente dissonantes das conceções alternativas dos alunos, mas não garantem 

mudança concetual por si só. Os formatos curtos de narrativas visuais ludo-didáticas, em última 

instância, poderão sobretudo desempenhar um papel catalisador na procura por elaboração concetual, 

em alunos que não se identificam com meios convencionais. 

6.2. Limitações  

O nosso estudo apresenta limitações importantes dada a sua natureza exploratória que impossibilita a 

aferição de relações de causalidade. Adicionalmente, este estudo emprega métodos de amostragem 

não-aleatórios uma vez que as duas escolas participantes foram selecionadas com base em relações 

de familiaridade e proximidade. Uma das fraquezas deste método é que poderá conter um 

enviesamento em termos da classe socioeconómica dos entrevistados, uma vez que ambas as escolas 

operavam em regime privado. Investigação controlada posterior é requerida para deslindar 

completamente a complexidade das relações observadas (Robinson, Cameron, & Jorgensen, 2021). 

O parâmetro usado para graduar a identidade científica dos participantes carece de apoio em outras 

medidas e questões para melhor averiguar a forma como os participantes se autoexaminam à luz da 

ciência. Mais uma limitação prende-se com a falta de outros métodos de inquérito (e.g. grupos de foco, 
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entrevistas) para melhor caraterizar as diferentes conceções dos participantes acerca dos 

microrganismos.  

Quanto à incorporação de artefactos narrativos antropomórficos, alguns autores contestam que o seu 

uso extensivo pode perpetuar outras conceções alternativas (Jungwirth, 1979). Esta limitação é 

facilmente contornada desde que os enquadramentos antropomórficos sejam explicitamente 

acompanhados de explicação acerca do seu contexto meramente didático. 

A avaliação dos efeitos dos cartoons sobre as conceções resistentes dos participantes é limitada pelo 

facto de a mensagem pretendida acerca da narrativa e conceitos científicos nem sempre ser 

transmitida com sucesso, e certos conceitos terem carecido de melhor exposição para serem 

devidamente incorporados nas ressignificações dos alunos (e.g. a extração de toxinas para a produção 

da vacina). Além disso, a formulação do enunciado do item 6 também pode ter circunscrito a 

amplitude de possibilidades de resposta e de reflexão acerca dos temas retratados, ao sugerir aos 

alunos que apenas abordem o seu cartoon favorito. A formulação de solicitar diretamente o que 

gostaram e o que aprenderam com o cartoon favorito pode também ter enviesado a perceção do 

quanto os alunos aprenderam com os cartoons ou realmente gostaram deles, pelo que questões mais 

detalhadas poderiam ter produzido resultados diferentes. 

6.3. Recomendações 

No culminar deste trabalho surgem algumas recomendações para novos empreendimentos de 

investigação neste domínio. 

Trabalhos futuros poderiam beneficiar da repetição de testes de conceções com a mesma população, 

ao longo de várias faixas etárias, de modo a poder avaliar a sua progressão com a idade e de perceber 

quais as conceções alternativas que se demonstram efetivamente resistentes a mudança (Byrne et al., 

2010). Da mesma forma poderá também ser interessante testar a durabilidade das conceções recém-

adquiridas e a forma como estas se desenvolvem em alunos com os níveis de mudança concetual pós-

exposição mais elevados. 

Trabalhos subsequentes deverão apostar numa maior diversidade de métodos de eliciação de 

representações mentais por parte das crianças (e.g. entrevistas diretas, desenhos, mapeamento de 

conceitos, grupos de foco, etc.), pois tal como Boulter e Buckley (2000) observam, determinados 

métodos tendem a promover a representação de certos conceitos mais prontamente do que outros. 

Questionários mais numerosos em questões (e.g. abordar o desempenho dos alunos em perguntas de 
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ciência) e outros métodos para classificar a identidade científica dos participantes poderão produzir 

comparações mais precisas (Spegel et al., 2013). As várias facetas das conceções alternativas das 

crianças acerca dos microrganismos (como por exemplo a sua morfologia; estado vivo/não, vivo; 

relação semântica entre os termos bactéria, micróbio e vírus; natureza dos vírus, conceito de 

microbioma humano, noção de microrganismos decompositores, etc) deverão ser questionadas mais 

detalhadamente. Administrar questões ex-post concebidas para testar diretamente os conteúdos 

transmitidos poderá permitir aferir melhor o sucesso de assimilação do conteúdo científico do cartoon. 

Outros domínios de aplicação benéfica dos microrganismos merecem ser retratados em iniciativas de 

educação informal por meio de cartoons humorísticos, como por exemplo a atividade metabólica dos 

microrganismos que assegura ciclos biogeoquímicos de nutrientes, a importância das microalgas para 

a maior parte do oxigénio na atmosfera, o recurso a microrganismos para produzir insulina, antibióticos 

e outras substâncias de valor industrial crítico, etc.  

Estudos futuros no campo da educação informal, com recurso a cartoons humorísticos, beneficiarão de 

conceber estudos capazes de comparar os diferentes elementos de um cartoon, em termos de 

eficiência pedagógica, com vista a refinar o design destes formatos e assim criar meios de educação 

informal mais adaptados ao público e com o efeito pretendido. Estudos com grupo de controlo no qual 

uma turma recebe uma informação científica em texto e o grupo de tratamento recebe a mesma 

informação em cartoon poderão revelar melhor a eficácia deste meio.  

Para reiterar as sugestões supracitadas, o currículo escolar em ciência pode beneficiar da inclusão de 

tópicos sobre os benefícios da atividade microbial logo no 1º CEB, como forma de equilibrar o 

enviesamento pejorativo da microbiologia ensinada em contexto patogénico e higiénico e assim permitir 

desenvolver conceções ricas acerca da polivalência e diversidade do mundo microbial, desde cedo. 

Aprender sobre ferramentas biotecnológicas (como a biorremediação e engenharia genética) a um nível 

compreensivo e primitivo ainda no 2º CEB poderá também contribuir, no futuro, para a formação de 

opiniões e conceções mais deliberadas e informadas acerca destas e outras repercussões da 

microbiologia sobre o tecido social. Como sugere Byrne (2011), se o currículo escolar infantil se 

adaptar às novas realidades da sociedade moderna, as escolas contribuirão para a formação de 

cidadãos capazes de apreciar a função dos microrganismos na sua vida quotidiana e, 

consequentemente, informar as suas decisões agora e no futuro, seja perante uma emergência de 

saúde pública ou a próxima aplicação microbiológica revolucionária. 
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Apêndice A 

Inquérito Ex-ante (item 1, 2A, 3A, 4A) 

Nome (primeiro e último):  

 

_______________________________________________ 

 

 

1) Quais são as três disciplinas de que gostas mais? 

 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2.A) Em que pensas quando ouves a palavra “micróbio”? 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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3.A) Em que pensas quando ouves a palavra “bactéria”? 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

4.A) Os microrganismos são importantes? 

Classifica-os numa escala de 1 a 5. 

 

   

1 (nada importante) 

 

2    

 

3 

 

4 

 

5 (muito importante)  
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Apêndice B 

Inquérito Ex-post (item 2B, 3B, 4B, 5, 6) 

 

Nome (primeiro e último):  

 

_______________________________________________ 

 

 

2.B) Em que pensas quando ouves a palavra “micróbio”? 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

3.B) Em que pensas quando ouves a palavra “bactéria”? 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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4.B) Os microrganismos são importantes? 

Classifica-os numa escala de 1 a 5. 

   

1 (nada importante) 

 

2    

 

3 

 

4 

 

5 (muito importante) 

 

 

5) Qual foi o cartoon de que mais gostaste?  

Faz um círculo à volta do número. 

 

1  2  3  4  5  6  
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6) Imagina que um amigo teu faltou hoje à escola. Como é lhe descreverias o cartoon de que mais 

gostaste e o que aprendeste com ele? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 


