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RESUMO 

 

Este trabalho consiste no estudo sobre o potencial de memes, gifs e vídeos de curta duração em 

looping (VCDL) como mais uma opção de recursos didáticos, com viés de humor, a ser aplicado 

no ensino de Física na Educação Básica. Por meio de levantamento bibliográfico sobre a 

significação de cada um desses recursos da comunicação, foi possível perceber a viabilidade de 

utilizá-los no processo de transposição didática. Na ausência de um currículo oficial para a 

disciplina Física no Ensino Médio, recorremos a uma análise sobre os objetos de conhecimento 

presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e em obras didáticas do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) do triênio 2018-2020 comparativamente ao 

conteúdo de Física presente no amplo universo de recurso de humor disponível na internet com 

potencial de adaptabilidade ao meio educacional. Assim, além da legitimação do potencial no 

ensino de Física, foi possível alcançar os objetivos geral e específicos estabelecidos –  Geral: 

Contribuir para que haja uma aproximação entre as práticas educativas em aulas de Física do 

Ensino Médio e os recursos tecnológicos familiares aos jovens fora do contexto escolar; 

Específicos: Explorar o humor presente nos memes, animações (Gifs) e VCDL como elemento 

motivador à aprendizagem da Física na escola; organizar uma coletânea de memes com 

potencial para uso como recurso didático no ensino de Física; selecionar e/ou produzir, a partir 

de vídeos na internet, pelo menos 10 VCLD com conteúdos afins aos objetos de ensino de 

Física; divulgar, por diferentes meios, o material organizado ou produzido. 

Complementarmente a esses acervos e com a intenção de ilustrar as possibilidades de uso dos 

recursos de humor, são exemplificadas atividades didáticas com memes e VCDL. Por fim, 

ressalta-se que, além da facilidade na aplicação, seu uso é útil e necessário, tanto na perspectiva 

docente quanto na discente, pois o alunado está em constante e contínuo contato com a Internet 

e o professor precisa inovar sua prática adaptando-se ao meio digital, quebrando a falsa ideia 

de especialização para tal. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física. Humor. Novas Tecnologias. Recursos Didáticos.  
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ABSTRACT 

 

This work consists in a potential study of memes, gifs and looping short duration videos 

(VCDL) as another opition of didactic resources, with a humor bias, to be applied in the 

teaching of Physics in the Basic Education. By a bibliography survey about the signification of 

each one of the comunication resources, it was possible to see the feasibility of using them in 

the didactic transposition process. In an absence of an official curriculum for subject of Physics 

in the secondary school, we resorted to an analysis of the knowledge objects presents in the 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  [Common National Curriculum Base] and in 

didactic works of Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) [National Book and 

Didatic Material Program] of 2018-2020 triennium compared to the Physics content present in 

the wide universe of the humor resource available on the internet with adaptability potential to 

the educacional environment. Thus, in addition to the legitimization of the potential in the 

teaching of Physics, it was possible to achieve the general and specific objectives established- 

General: Contribute to have an approximation between educational practices in secondary 

school Physics classes and technological resources familiar to young people outside the school 

context; Specific: Explore the humor presents in memes, animations (Gifs) and VCDL as a 

motivating element for learning Physics at school; organize a collection of memes with 

potential for use as a teaching resource in Physics teaching; select and/or produce, from videos 

on the internet, at least 10 VCLD with contents related to the objects of teaching Physics; 

disseminate, through different means, the material organized or produced. In addition to these 

collections and with the intention of illustrating the possibilities of using humor resources, 

didactic activities with memes and VCDL are exemplified. Finally, it is noteworthy that, in 

addition to being easy to apply, its use is useful and necessary, both from the teacher and student 

perspective, as the students are in constant and continuous contact with the Internet and the 

teacher needs to innovate their practice by adapting it to the digital environment, breaking the 

false idea of specialization for such. 

 

Keywords: Teaching Physics. Humor. New technologies. Didactic resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

O uso de tecnologias da informação e comunicação em sala de aula tem potencial para 

permitir que o professor, nas práticas educativas, transite entre o conceitual abstrato e o 

concreto, na perspectiva que o aluno tenha uma aprendizagem mais eficiente quando comparada 

a aulas somente expositivas, no sentido do ensino tradicional. Por meio de mídias, como vídeos, 

simulações, etc, é possível obter a liberdade de análise do conteúdo, a contextualização e a 

interdisciplinaridade sem elevação dos custos financeiros para utilizá-las nos processos de 

ensino e de aprendizagem. 

Recomendações para a inserção dessas tecnologias não se configuram como novidade. 

Nas palavras de Lima e Camillo (2015, s/p), 

 

 

O olho humano percebe como movimento contínuo uma série de imagens estáticas 

consecutivas projetadas rapidamente. Essa reconstituição é possível, pois o olho 

humano retém uma imagem por uma fração de segundo enquanto a outra está sendo 

percebida devido a um fenômeno pelo qual o cérebro humano percebe o movimento 

conhecido como a persistência da visão.  

Esse fascínio pela imagem em movimento pode ser explorado na educação como 

forma de construção de conhecimento e fixação de conteúdos. 

 
 

A nosso ver, os Graphics Interchange Format ou formato de intercâmbio de gráficos, 

comumente denominado pela sigla Gif, é um exemplo de animação que poderá contribuir, tal 

como vídeos e os outros meios que recorrem a imagens em movimento, para auxiliar os 

estudantes na percepção de modelos e/ou explicações científicas abstratas. 

Como ferramenta tecnológica bastante atual e familiar aos jovens, inclusive pelo 

recorrente uso em mídia de comunicação e redes sociais por diversos grupos, o uso desse 

recurso, mais especificamente Loops de vídeo de curta duração (clipes curtos em repetição), 

nos induz ao pensamento de que o mesmo pode ser um meio facilitador no ensino, já que a sua 

familiaridade no público adolescente em atividades fora do contexto escolar poderá instigar a 

curiosidade dos estudantes, motivando-os a conhecer e aprender Ciências, mais 

especificamente Física. 

Outro aspecto que nos induz à defesa do uso de Loops de vídeos é a sua diversidade 

de uso, dentre as quais, a substituição de representações estáticas de fenômenos físicos por 

figuras elaboradas pelo professor na lousa ou presentes nos livros didáticos. Além disso, mesmo 

em situações didáticas que poderiam ser utilizados materiais concretos, como por exemplo, 

experimentos, o trabalho do professor pode ser facilitado, levando-se em conta que nem sempre 
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as experiências podem ser reproduzidas em sala de aula por diferentes motivos que vão desde 

a estrutura física das escolas até as próprias condições de realização com segurança para os 

alunos.  Assim, as características dos Loops de vídeos, denominados nesta monografia de vídeos 

de curta duração em looping (VCDL) permitem sua utilização como uma ferramenta prática, 

pois além de ser um meio mais leve digitalmente, também pode ser utilizado em tablets e 

celulares, inclusive por estímulo à criação pelos próprios alunos, servindo de feedback ao 

professor sobre a compreensão do conteúdo, total ou parcial, além do incentivo ao 

desenvolvimento da criatividade. 

Assim como os VCDL, os “memes”1 também podem se tornar produtos educacionais 

bastante interessantes para o uso no ensino de Física, levando-se em conta que possuem as 

mesmas vantagens já mencionadas, além de incentivar um humor ácido em sua criação. 

Pressupomos, por um lado, que a exploração de VCDL como alternativa à realização 

de experiências poderá permitir que conteúdos mais abstratos ou com maior dificuldade de 

obtenção de materiais e/ou realização com segurança tornem os conteúdos mais esclarecedores 

por meio de suas visualizações, mediadas com diálogos entre professor e alunos, por outro, o 

meme pode ser um tipo de material muito útil para aguçar a curiosidade do aluno de uma forma 

divertida de aprendizagem através de debates, introdução a algum tema específico, conclusão 

de raciocínio, jogos, etc. Por mais que o meme seja parecido com as tiras em quadrinhos, as 

informações contidas são mais sucintas e objetivas que nas próprias tiras. 

É fato que os tempos de aula destinados à disciplina Física, as condições estruturais 

limitadas, além da desvalorização do magistério na maioria das escolas, com consequente 

sobrecarga de trabalho, trazem dificuldades aos professores para a inserção frequente de 

práticas experimentais em suas metodologias de ensino. Esse impedimento ou pouca 

exploração das atividades experimentais nos motivou a investigar o potencial dos VCDL e 

memes como recurso didático nos processos de ensino e de aprendizagem da Física no Nível 

Médio da Educação Básica.  

1.2 PRINCIPAIS ASPECTOS DO ESTUDO 

Quando comparados a outros recursos didáticos para o ensino de Física, os Memes e 

VCDL podem ser considerados como recursos didáticos novos, sendo assim, a fim de melhor 

situar o objeto de estudo desta monografia, fez-se necessário um levantamento bibliográfico a 

                                                             
1 A ideia de meme pode ser resumida por tudo aquilo que é copiado ou imitado e que se espalha com rapidez entre 

as pessoas. Como a internet tem a capacidade de atingir milhões de pessoas em alguns instantes, os memes de 

internet podem também ser considerados como "informações virais". Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/meme/>. Acesso em: 26 mar. 2020. 
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respeito do assunto, visando a construção de um referencial teórico que se encontra no Capítulo 

2 e que servirá de alicerce para o desenvolvimento da investigação, mais especificamente para 

a construção de resposta(s) para as seguintes questões problematizadoras: O que os VCLD e 

memes com ampla divulgação nos meios digitais de comunicação têm a ver com a Física? Qual 

a viabilidade de utilizá-los como recurso didático do Ensino de Física da Educação Básica? 

As respostas a essas questões contribuíram para o alcance dos seguintes objetivos: 

Geral: Contribuir para que haja uma aproximação entre as práticas educativas em aulas de Física 

do Ensino Médio e os recursos tecnológicos familiares aos jovens fora do contexto escolar; 

Específicos: Explorar o humor presente nos memes, animações (Gifs) e VCDL como elemento 

motivador à aprendizagem da Física na escola; organizar uma coletânea de memes com 

potencial para uso como recurso didático no ensino de Física; selecionar e/ou produzir, a partir 

de vídeos na internet, pelo menos 10 VCLD com conteúdos afins aos objetos de ensino de 

Física; divulgar, por diferentes meios, o material organizado ou produzido.   

Para tanto, no Capítulo 3 são apresentados os principais procedimentos metodológicos 

adotados para o alcance dos objetivos previstos. 

Tendo em vista a recente reforma do Ensino Médio e as normativas do documento 

Base Nacional Comum Curricular que impõem mudanças significativas no ensino de Física, o 

Capítulo 4 foi dedicado a uma análise desses documentos com a intenção de uma melhor 

compreensão sobre o potencial dos memes, Gifs e VCDL em comparação com as unidades 

temáticas e os objetos de conhecimentos previstos, bem como em relação às orientações para 

os processos de ensino e de aprendizagem. Na ausência de elementos norteadores sobre os 

objetos de conhecimento para o ensino de Física no itinerário Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, decidimos por dedicar parte deste Capítulo aos principais elementos do Programa 

Nacional do Livro didático (PNLD). Para tanto, além do Guia do PNLD-Física, os três volumes 

de duas obras, constantes do programa para o triênio 2018-2020, foram analisadas. 

Os resultados alcançados neste estudo são tratados nos Capítulos 5 e 6, com a atenção 

voltada para os memes no Capítulo 5 e VCDL e Gifs no Capítulo 6. 

Em relação aos Memes, além de um robusto acervo que conseguimos constituir, são 

sugeridas atividades (situações problematizadoras) com o uso desse tipo de material de humor 

para vários objetos de conhecimento da Física.  

No Capítulo 6 são apresentados os VCDL, selecionados e produzidos, juntos aos Gifs 

selecionados, porém, em dois acervos separadamente. Além desse conjunto de recursos, são 

apresentadas sugestões atividades para uso nos processos de ensino e de aprendizagem, 
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elaboradas em conformidade com objetos de conhecimento pertinentes ao ensino de Física na 

Educação Básica associados ao contexto observado em cada VCDL. 

 No Capitulo 7 são apresentadas as considerações finais, nas quais reafirmamos o 

potencial de recursos atuais de humor com ampla divulgação na internet (memes, VCDL e 

GIFs) para uso como material didático no ensino de Física para o Nível Médio da Educação 

Básica. Para além de um material meramente ilustrativo, esses tipos de recursos midiáticos de 

humor, podem colaborar para a proposição de estratégias e metodologias de ensino que se 

contraponham ao ensino tradicional.   

Os Capítulos 8 e 9 referem-se as listas de Obras Citadas e Consultadas que alicerçaram 

o desenvolvimento desta monografia, enquanto que o Capítulo 10, como Apêndice, reúne o 

acervo de memes levantados na internet que têm conexão com a Física. 
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2 NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE FÍSICA: GIFS, VCDL E 

MEMES 

2.1 NOVAS TECNOLOGIAS COMO RECURSO DIDÁTICO 

 

O ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica ainda sofre, atualmente, 

divergências entre as recomendações teóricas advindas de estudos, trabalhos e artigos em 

periódicos e a prática em sala de aula. A aplicação dessas recomendações não parece ser algo 

fácil quando o professor tem uma rotina profissional carregada, dedicando-se a lecionar em 

duas escolas ou mais, acarretando em seu desempenho, o que consequentemente, influencia na 

qualidade de suas aulas. 

Oferecer novas alternativas, nas quais o professor poderá se dedicar a implementação 

de mudanças no seu fazer docente e ao mesmo tempo ser algo acessível é um grande desafio, 

porém nos dias de hoje, a tecnologia é um ponto alto no contexto educacional. Segundo 

Oliveira, Ferreira e Mill (2016), “[...] as novas tecnologias aplicadas ao contexto educacional 

(NTACE) buscam auxiliar os processos de ensino-aprendizagem à distância ou 

presencialmente, ou ainda, em modelos híbridos” (p. 4), levando, contudo, em consideração 

que os recursos tecnológicos devem ser parte da prática docente, a fim de inová-la, e não 

substituí-la. Além disso, como ressaltam Lara et al2 (2013 apud ROSA; TRENTIN; BIAZUS, 

p. 25), ao tratarem dos recursos tecnológicos, 

 

 
[...] os estudantes convivem com artefatos tecnológicos desde a infância, aliás, nascem 

em um mundo essencialmente tecnológico do qual fazem parte. Seu contexto social é 

constituído por tais dispositivos (computadores, videogames, tablets, celulares, 

câmeras de vídeo e outros), e a escola não pode desconsiderar essa realidade. Ao 

contrário, precisa incentivá-la, aprimorando e discutindo seu uso. 
 

 

Infelizmente, a tecnologia é diretamente associada ao conceito de informática e essa 

ligação empobrece a potencialidade de sua utilização, pois a ideia de informática gera um pré-

conceito de aperfeiçoamento específico por parte do professor. Oliveira, Ferreira e Mill (2016) 

reafirmam essa ideia dizendo que “[...] a referência ao termo tecnologia de imediato consigna 

a ideia de informática, o que corresponde a uma associação reducionista e empobrecedora do 

alcance desse conceito, especialmente se tomado em sua dimensão educacional” (p. 150). 

                                                             
2 LARA, Alessandro Luiz de et al. Ensino de Física mediado por tecnologias de informação e comunicação: um 

relato de experiência. In: XX SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA – SNEF, 2013, São Paulo, 

Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2013. 
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Por mais que o professor não tenha o devido reconhecimento em múltiplas faces, ele 

ainda assim pode inovar suas aulas com estratégias mais simples e recorrendo à tecnologia ao 

seu favor, já que as tecnologias podem auxiliá-lo na busca por novas metodologias e novos 

recursos de mediação do conhecimento nos processos de ensino e de aprendizagem, sem a perda 

da centralidade dos objetivos educacionais, ou seja, o uso da tecnologia poderá contribuir para 

o engrandecimento de suas práticas de ensino. 

Ainda que muitos professores não tenham uma formação adequada para recorrer a 

esses recursos tecnológicos, o uso de VCDL torna-se uma possibilidade interessante em meio 

à curiosidade e familiaridade dos alunos com esse tipo de recurso, e fundi-la com Educação é 

um jeito simples que traz resultados expressivos, no sentido que “[...] uma das características 

mais marcantes das novas gerações é a curiosidade inquietante por conhecer e transformar o 

mundo. Nada mais natural, não fossem as relações desiguais que, desde muito cedo, desvelam 

os caminhos para a inserção social e no mundo do trabalho” (SERS3, 2011 apud OLIVEIRA; 

FERREIRA; MILL, 2016). Essa afirmação indica subjetivamente que a inquietude das novas 

gerações pode se relacionar com o novo através da interdisciplinaridade de conteúdos com o 

uso de recursos tecnológicos, o que traz respaldo a aplicação do VCDL como estratégia 

didática. 

Mesmo que o professor, a priori, não tenha a capacitação necessária para a aplicação 

de tal recurso, é notória sua inserção automática no universo tecnológico, já que é quase 

impossível se atualizar cotidianamente sem o uso da mesma. O professor tem a liberdade de 

escolher diversas formas de aplicações que sejam condizentes com a realidade dos contextos 

escolares em que atua. Nesse sentido, Rosa, Tretin e Biazus (2017) expressam que: 

 

 
[...] o uso de tecnologias no ensino é uma necessidade, visto que o aluno se encontra 

em um contexto em que a tecnologia está presente. Essa inserção no contexto escolar 

pode ocorrer de várias formas, seja por meio do computador, da internet, de softwares, 

simulações, jogos, desenhos animados, ambientes virtuais de aprendizagem, ou várias 

outras possibilidades, cujo objetivo é tornar o ensino de Física mais atrativo e 

significativo para o estudante (p. 6). 

 

 

De maneira semelhante, os simuladores computacionais são ferramentas de grande 

uso. Rosa, Tretin e Biazus (2017) descrevem esse tipo de recurso tecnológico, como “[...] 

aqueles que envolvem a criação de ambientes que simulam situações reais, possibilitando 

explorar as que, por vezes, são difíceis de serem reproduzidas concretamente e, por conseguinte, 

                                                             
3 SERS. Proposta pedagógica para o ensino médio politécnico e educação profissional integrada ao ensino médio-

2011-2014. RS, 2011. Disponível em: <https://servicos.educacao.rs.gov.br/dados/ens_med_proposta.pdf>. 
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visualizadas ou vivenciadas em sala de aula (ou no laboratório didático)” (p.7). Os simuladores 

têm funções de facilidade de atuação tanto do aluno quanto do professor, facilitação de 

visualização, aproximação de laboratórios mais sofisticados para a sala de aula, etc, o que move 

a mesma motivação de uso dos Gifs. Nessa linha de defesa, Heckler, Saraiva e Oliveira Filho 

(2007) consideram que as animações, além da observação da evolução temporal dos fenômenos 

permitem “[...] ao estudante repetir a observação sempre que o desejar” (p. 268). 

Na sociedade contemporânea, uma das grandes vantagens de o professor usar os Gifs 

como recurso didático é a ausência de necessidade de aprender linguagens de programação, 

motivo que, geralmente, traz receio ou inibição para inseri-los em sala de aula, pressupondo 

uma dificuldade, que, de fato, é inexistente. O profissional que tenha a compreensão básica de 

manuseio de computadores em uso doméstico já está apto à criação de materiais para suas aulas. 

Entretanto, há a necessidade significativa de planejamento prévio e sensibilidade didática para 

o uso do mesmo. Além disso, deve compreender que o uso dos Gifs, ou seja, dos VCDL com o 

viés do humor requer alguns cuidados, a fim de evitar a “[...] disseminação de algum tipo de 

preconceito ou discurso de ódio. Nesse aspecto, é possível trabalhar ainda a importância do 

respeito ao próximo e da empatia, conforme salientado em texto de iPlace Educacional (2020). 

             Um equívoco de uma parcela de profissionais é crer que ligar um computador, usar um 

datashow com slides em sala de aula ou até mesmo a exibição de filmes não contextualizados 

com o conteúdo se configura no atendimento às recomendações de uso de recursos tecnológicos 

para a melhoria das práticas educativas. Sobre esse equívoco, Rosa, Tretin e Biazus (2017) 

argumentam que a consequência pode ser um efeito contrário. De acordo com as palavras desses 

autores, 

 

 
[...] os artigos são unânimes quanto às implicações de se utilizar tecnologia em sala 

de aula, ressaltando que a sua mera inserção no contexto escolar não produzirá o 

interesse pela ciência nem a aprendizagem significativa dos estudantes, podendo, ao 

contrário, gerar desmotivação e dificuldades na atuação pedagógica do professor. 

Nesse sentido, os estudos alertam para a necessidade do planejamento, da escolha do 

recurso, da verificação da qualidade e da proposição de atividades que explorem as 

possibilidades oferecidas pelo recurso para se trabalhar os conceitos físicos. Nesse 

processo, é imprescindível o papel do professor, que deverá estar preparado para essa 

sua inserção (p. 6). 

 

 

2.2 VCDL E MEME NO ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Os VCDL e memes são materiais novos no contexto da Educação Básica, 

principalmente, quando se refere à Física. Por isso, a melhor forma de demonstrar suas eficácias 



17 
 

nos processos de ensino e de aprendizagem é compará-los a materiais semelhantes como os 

simuladores computacionais e as tirinhas em quadrinhos. 

Primeiramente, é notório que os VCDL e os memes são materiais de fácil acesso ao 

público, o que permite diversas formas de uso, sem limitações mais profundas já que não 

demandam recursos sofisticados e financeiramente caros. Isso, em termos de infraestrutura, é 

um aspecto positivo, levando-se em conta que são recursos básicos que escolas, e até mesmo 

os estudantes, já dispõem. 

O termo meme, como esclarece Adami (s/d), foi criado pelo escritor Richard Dawkins, 

em seu livro The Selfish Gene, “[...] cujo significado é um composto de informações que podem 

se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais como, livros [...]” (s/p). Dawkins4 

(1976 apud NOVA ESCOLA, 2015, s/p) explica a origem do termo, com a seguinte 

justificativa: “‘Mimeme’ provém de uma raiz grega adequada [mimesis, ou seja, imitação], mas 

quero um monossílabo que soe um pouco como ‘gene’. Espero que meus amigos helenistas me 

perdoem se eu abreviar mimeme para meme”. Na análise de Barbosa (2018), na perspectiva de 

Dawkins, o meme deve ser compreendido como “[...]  uma unidade mínima da memória (assim 

como o gene é para a genética) composta por partes da cultura de um povo, como ideias, 

costumes e valores que são replicados pelo processo da imitação, moldando o comportamento 

humano e perpetuando esses moldes ao longo do tempo (s/p) e, sendo assim, “se trata de uma 

produção cultural viva, em constante mudança e capaz de ser replicada facilmente, mas com 

algumas diferenças trazidas pelo contexto digital e pela adaptação do termo a esse meio” 

(IBID). 

Quando se trata da internet, esse termo meme passa “[...] caracterizar uma ideia ou 

conceito, que se difunde através da web rapidamente” (ADAMI, s/d, s/p). Os tipos mais comuns 

de Memes são frases e desenhos. As frases, geralmente acompanhadas de figuras, “[...] são 

informações com tom jocoso e trocadilhos, [enquanto que] os desenhos, geralmente em P&B, 

são imagens com traços caricatos ou fotos adaptadas a desenhos” (IBID). 

Barbosa (2018) esclarece que há diferenças entre os memes de Dawkins e da internet. 

Uma delas refere-se à mudança na concepção do sujeito, já que 

 

 

[...] no processo de imitação, ele deixa de ser passivo enquanto absorve e replica 

inconscientemente ‘pedacinhos’ de cultura que ‘viajam’ espontaneamente de geração 

em geração. Quando o termo foi aplicado no meio digital, passou a englobar ações 

conscientes, ligadas à perpetuação de ideias por meio de produções textuais de 

diversos tipos que se apropriam de outras e de si mesmas para comunicar e, 
principalmente, ironizar de maneira humorística o presente (s/p). 

                                                             
4 DAWKINS, Richard. The Selfish Gene. New York: Oxford University Press. 1976. 
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A outra mudança, de acordo com a análise de Barbosa (s/d), refere-se à sobrevivência 

temporal, tendo em vista que “[...] enquanto o sucesso do meme de Dawkins era dado por sua 

longevidade sem mudanças no passar de gerações, o meme da internet precisa ser modificado 

a todo instante para continuar relevante, o que faz o fenômeno ser acelerado para um piscar de 

olhos [...]” (IBID). 

Inseridos na área de ensino, os memes têm uma definição certeira e bastante importante 

em relação ao objetivo de estudo deste trabalho. Altino Filho e Silva, (2018) explicam que, de 

maneira geral,   

 

 

[...] o meme pode ser uma frase, link, vídeo, site, imagem entre outros, os quais se 

espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais 

fontes de informação, mas majoritariamente, os memes são imagens e assim como as 

tirinhas, exploram o humor nas interpretações variadas (p. 1). 

 

 

Esse leque de opções mencionado pelos autores traz um enorme favorecimento na 

produção dos memes, o que permite uma grande diversidade de material, diminuindo sua 

limitação tanto de criação quanto de aplicação. Mas ainda assim, os memes são materiais novos 

que requerem um pouco mais de atenção. Porto (2018) explica que o meme pode ser entendido 

“[...] como uma nova forma de linguagem, isto é, uma nova maneira dos interlocutores se 

expressarem. Por ser novo e pouco pesquisado, algumas questões ainda precisam ser 

respondidas [...]” (p.12). 

Mesmo sendo um novo tipo de material com potencial para uso como recurso didático 

na Educação Básica, os memes possuem um amplo aspecto de variedade de análises. Por mais 

que sua veiculação, em grande parte, ocorra na internet, os grandes meios de comunicação, 

como a televisão, apropriaram-se dessa ferramenta para entretenimento e outras formas de 

aplicação. Oliveira, Porto e Alves (2018) fazem esses apontamentos afirmando que 

 

 

[...] apesar de surgirem e se difundirem por meio da ambiência humorística pós-

massiva, hoje é explícita sua repercussão também na mídia de massa, em grandes 

portais, por apropriações em programas de TV e, por campanhas publicitárias. Isso 

por que os memes trabalham também no plano subjetivo do inconsciente e das ideias, 

relacionado a elementos culturais (p.2).  

 

 

               Esse plano subjetivo do inconsciente e das ideias acaba atuando de forma favorável 

quando o meme é introduzido como uma ferramenta educacional, chamando a atenção do 

público alvo que são os jovens do Ensino Médio. Na opinião de Oliveira, Porto e Alves (2018), 
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um aspecto que contribui para o meme sobressair decorre das práticas usuais nas redes sociais, 

já que  

 

 

[...] na cultura digital, é especialmente seu potencial de construção compartilhada de 

sentidos e significados, que abre possibilidades para a consolidação de novas 
experiências de memória coletiva dos indivíduos por meio da replicação e difusão de 

informação e conteúdo a outros sujeitos em conexão (p. 3). 

 

 

De modo que para esses mesmos autores, 

 

 

[...] um meme se caracteriza como um fenômeno popular ambientado na cultura 

digital com formatos variados, que são elaborados sem preocupação com padrões de 

qualidade estética e imagética e fundamentados em uma retórica propositalmente 

inculta, mas que se concentram na veiculação de uma mensagem permeada pelo 

humor. Essas produções são conteúdos que recombinam elementos que carregam uma 

potência subjetiva que possibilitam também novas experiências de aprendizagem em 

quem se apropria do seu conteúdo, uma vez que, são sempre decifrados por intermédio 

da interpretação e tradução do seu significado que se dá mediante a aproximação e 
associação a outros contextos (IBID). 

 

 

Como um novo objeto tecnológico, o meme “[...] pode ser considerado um gênero 

emergente por ser formado pela influência de diversos gêneros, como um ser que pode englobar 

tudo em uma brincadeira [...]” (BARBOSA, 2018, s/p), de maneira que torna-se mais um 

advento bastante favorável à sua prática no ponto de vista do aprendizado com velocidade 

devido à forma de compreensão de seu formato simples e objetivo, pois para Oliveira, Porto e 

Alves (2018) “[...] o que faz de um meme, um meme é justamente a sua capacidade de 

construção compartilhada de sentidos, de significado e de subjetividades e, consequentemente, 

também de aprendizagens” (p.4). 

É inegável as semelhanças entre as tiras de humor, quadrinhos ou charges com as 

memes e, sendo assim, consideramos pertinente uma breve análise comparativa entre esses tipos 

de material comunicacional.  

Em relação ao contexto educacional, Chicória e Camargo (2017) mencionam que “[...] 

os quadrinhos podem ser utilizados para introduzir um tema, para aprofundar um conceito já 

apresentado, para gerar uma discussão a respeito de um assunto, para ilustrar uma ideia ou como 

uma forma lúdica de aprendizagem” (p. 2). 

Há uma década atrás, Nicolau (2011) já anunciava que as tiras de humor estavam “[...] 

passando por modificações e ajustes as novas mídias, utilizando o blog como principal suporte 
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para sua divulgação” (p. 42). Para McCloud5 (2006 apud NICOLAU, 2011) existe um “[...] 

intercâmbio entre os quadrinhos e as novas tecnologias [...] e a partir destes cruzamentos uma 

reconfiguração do gênero tirinhas e um novo produto cultural”. 

Assim como as tiras de humor, o meme é um novo produto cultural que, muito das 

vezes, está relacionado à tecnologia com grandes vantagens no ensino. Pelo fato de poderem 

ser produzidos por qualquer pessoa que se proponha a fazê-lo, sua liberdade de aplicação é 

inquestionável mediante à sua pluralidade. Oliveira e Porto (2020) acrescentam que   

 

 

Articulados a Divulgação Científica, estes memes podem ser expressões da autoria 

coletiva dos usuários em rede, conectados a uma forma deslocamento da linguagem 

da divulgação e popularização de ciência. Uma vez que, sua autoria mediada por um 

tipo peculiar de humor, não exige padrões estéticos, nem especialização de quem o 
produz para gerar sentidos e significados em rede. O que oportuniza com que a 

população que tem mais dificuldades de ter acesso ao conhecimento científico, se 

aproprie dele mesmo que, indiretamente, mediante o interesse pela piada, pela 

brincadeira, ou até mesmo pela crítica propositiva inerente em um meme (p. 9).  

 

 

Sobre as simulações computacionais no contexto escolar, Greca, Seoane e Arriassecq6 

(2014 apud COSTA, 2017) enfatizam que 

 

 

A utilização [...] é defendida por proporcionar um ambiente interativo, tanto entre o 

aluno e o objeto de estudo quanto entre ele e seus colegas ou professores. Também 

permite um processo de ensino e aprendizagem no qual o aluno pode ser ativo, testar 

suas hipóteses, obter um feedback rápido, avançar no processo de acordo com suas 

capacidades e desenvolver habilidades e competências que são exigidas para um bom 

entendimento da ciência (p. 7533). 

 

 

Porém, na maioria dos casos, para a utilização das simulações por produção própria, o 

professor necessita de um conhecimento prévio de linguagem de programação que não está a 

seu alcance devido à exclusão total ou parcial desse tipo em sua formação ou formação 

continuada. Por isso, os Gifs apresentam uma vantagem em relação às simulações para 

professores que não possuem tais habilidades tecnológicas e precisam de um material de mais 

rápido acesso. 

Miolla (2017) esclarece que o Gif “[...] segue o princípio dos desenhos animados, os 

quais são sequências de imagens que formam o movimento das mesmas, assim, criamos a 

animação, porém nesse caso, muito mais curta” (p. 14). 

                                                             
5 McCLOUD, Scott. Reinventando os quadrinhos. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2006. 
6 GRECA, Ileana. M., SEOANE, Eugenia., ARRIASSECQ, Irene. Epistemological issues concerning computer 

Simulations in science and their implications for science education. Science & Education, Millsboro, v. 23, p. 879-

921, 2014. 
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 Para Miolla (2017), a partir da análise de Mendes7 (2010) há dois principais motivos 

para o uso de animações em sala de aula: “[...] auxilia na abstração das modificações de uma 

imagem, evitando uma interpretação errônea [...] poupa tempo, pois muitas vezes torna-se mais 

fácil observar do que ler sobre um processo. 

Nesse sentido, torna-se perceptível que defender o uso de Gifs no ensino de Física na 

Educação Básica é dar um passo à frente de metodologias já aplicadas e que têm eficácia 

comprovada em seu uso. Lembrando que o sucesso nos processos de ensino e de aprendizagem 

não residem apenas no tipo de recurso didático já que como bem expressa o pensamento de 

Enricone8 (2014 apud MIOLLA, 2017): “Nenhuma ferramenta, recurso ou software surtirá 

efeito se não for utilizada da maneira correta e no momento correto. É preciso que este venha a 

auxiliar na resolução do problema, com um clima mais estimulante [...]”.  

Por não estar condicionado apenas ao uso de computadores em sala de aula, o potencial 

para exploração de Gifs como recurso didático pode ser ratificado por uma pesquisa realizada 

pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e divulgada no jornal O Estado de Minas em 

26/04/20199, na coluna de economia, na qual é identificado que o número de celulares por 

habitante é maior que o número de computadores por habitante durante o ano de 2019. Logo, 

há uma sustentação para a produção de Gifs, incluindo o celular como uma ferramenta aliada. 

A criação desses objetos didáticos ainda gera muitas controvérsias por serem utilizados 

de forma ilimitadas pelos usuários das redes sociais. A livre forma como os memes e os VCDL 

são aplicados em diversas situações faz com que o objetivo de gerar humor seja concretizado 

junto à liberdade de uso, ou seja, pouco importa como o professor decide qual será sua aplicação 

no plano de aula. Sua versatilidade é gerar possibilidades em sala de aula. 

Os memes geram uma certa polêmica por envolverem infinitos assuntos em diferentes 

níveis de abordagem. Mas, mesmo sendo novos dentro da Cibercultura, já conquistaram 

inúmeros usuários da internet sem distinções. Essa notoriedade plural é bem definida na 

explicação de Oliveira e Porto (2020), na qual “[...] meme é bem mais do que a piada jocosa e 

pronta em redes sociais digitais, são representações de nossos hábitos, de nossos 

comportamentos, de nossos interesses, de nossos sentidos e subjetividades na Cibercultura” (p. 

98). 

                                                             
7 MENDES, Maximiliano Augusto de Araújo. Produção e utilização de animações e vídeos no ensino de biologia 

celular para a 1ª série do ensino médio. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília-Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências, 2010.  
8 ENRICONE, Delcia. (Org.). Ser professor. 4 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
9 Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/04/26/internas_economia,1049125/brasil-

tem-230-mi-de-smartphones-em-uso.shtml>. 
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Diferentemente de outros objetos didáticos, o meme tem uma diversidade de adaptação 

em sua criação e aplicação em sala de aula. Por mais que sua característica mais marcante seja 

o humor inserido em poucas palavras, não necessariamente o humor atinge a problemática 

negativamente a ponto de tirar a credibilidade do próprio meme. Contrariamente, o meme tem 

ganhado cada vez mais força por esse diferencial e possibilita a acessibilidade das pessoas a 

certos tipos de conhecimentos que talvez fossem inacessíveis de uma outra forma. Ainda por 

Oliveira e Porto (2020) é ressaltado que  

 

 

Uma vez que, sua autoria mediada por um tipo peculiar de humor, não exige padrões 

estéticos, nem especialização de quem o produz para gerar sentidos e significados em 

rede. O que oportuniza com que a população que tem mais dificuldades de ter acesso 

ao conhecimento científico, se aproprie dele mesmo que, indiretamente, mediante o 
interesse pela piada, pela brincadeira, ou até mesmo pela crítica propositiva inerente 

em um meme (p. 99). 

 

 

Evidenciamos, ainda, a visão de Gordon (2014 apud RAMOS, 2016) sobre o que o 

humor possibilita no contexto educacional, já que para este autor, “[...] o humor pode atuar 

como uma terapia educacional, uma vez que o humor destaca diferentes ações e atitudes que 

não fazem muito sentido e convida as pessoas a pensarem em formas alternativas de responder 

questões”. 

Acreditamos que a revisão bibliográfica apresentada responde, pelo menos 

parcialmente, as questões balizadoras da investigação, ou seja, é cabível afirmar que os memes 

e VCDL são material que têm potencial para uso como recurso didático nos processos de ensino 

e de aprendizagem no contexto educacional. Mas em relação ao ensino de Física, esse potencial 

se faz presente?  

 

2.3 A PRESENÇA DA FÍSICA EM GIFS, VCDL E MEMES  

Oliveira e Porto (2000) em estudo sobre memes, que contou com observação direta em 

ambientes digitais, identificaram a presença da Ciência nesse tipo de material, com a 

representação de situações: 

 

 

[...] que caricaturam personagens da ciência; [...] sobre fatos científicos, que 
problematizam ou brincam com situações, teorias ou conhecimento científico; [...] 

sobre pesquisas científicas, que constroem seu sentido com informações sobre 

pesquisas ou questões da produção científica; [com aspectos] anticientíficos, que 

produzem sentido mediante a desconstrução de argumentos científicos (p. 122). 
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De maneira despretensiosa, ou seja, sem o rigor de um levantamento científico, 

procuramos, perceber se no universo dos inúmeros memes e Gifs, veiculados em diferentes 

meios da internet, há um subconjunto expressivo para exploração no ensino de Física na 

Educação Básica. 

Nossa percepção preliminar é que há um significativo material, tanto para a inserção 

nas práticas educativas sem demanda de mudanças quanto para servirem como embrião para 

produção. 

Em termos dos memes, é expressivo o número de veiculação, dentre outros elementos, 

situações, questões, conceitos pertinentes à Física, como pode ser observado no mosaico de 

memes, ilustrados na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Mosaico de memes que exemplificam a presença da Física. 

Fonte: Autora, a partir de memes selecionadas em diferentes sites da internet. 
 

Diferentemente dos memes, os Gifs não possuem grande acervo disponível na internet 

tratando-se da especificidade voltada para o ensino de Física na Educação Básica. Mas, mesmo 

assim, os exemplos ilustrados nos frames das Figuras 2 e 3 servem para demonstrar a existência 

desse tipo de material na internet e que, muito provavelmente, uma busca mais refinada nos 

levará ao encontro de outros. 
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Figura 2: Mosaico de frames de um Gif que exemplifica a presença da Física. 

Fonte: Autora, a partir de Gif selecionado em um site da internet10. 
 

 

Figura 3: Mosaico de frames de um Gif que exemplifica a presença da Física. 

Fonte: Autora, a partir de Gif selecionado em um site da internet. 

 

Tratando-se dos VCDL, a facilidade de obtê-los é ainda maior quando comparada aos 

memes, já que além dos vídeos em looping disponíveis na internet, há inúmeros outros que 

podem servir de “matéria prima” para produzi-los, sem a exigência de um elevado domínio de 

conhecimentos técnico-computacionais. Nesse sentido, podem ser produzidos, inclusive pelos 

próprios professores e alunos. Na Figura 4 são ilustrados instantâneos de um GIF, interpretado 

por muitas pessoas como VCDL, disponível na internet enquanto que na Figura 5, os de um 

VCLD que produzimos a partir de um vídeo de curta duração.  

 

 

Figura 4: Mosaico de frames de um VCDL - momento de uma força/queda livre disponível na internet11. 

  

                                                             
10 Disponível em: <http://fisicapu.blogspot.com/2017/02/5-licoes-de-ciencia-dos-simpsons.html> 
11 <https://super.abril.com.br/cultura/as-leis-da-fisica-dos-desenhos-animados/>. 

http://fisicapu.blogspot.com/2017/02/5-licoes-de-ciencia-dos-simpsons.html
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Figura 5: Frames de VCDL produzido – Força centrípeta, a partir de vídeo de curta duração com circulação em 

redes sociais.12 
Fonte: Autora. 

 

Os três tipos de material têm uma característica em comum: o humor. Ele é o grande 

diferencial em relação a outros tipos de materiais como as simulações computacionais. 

Quando conseguimos unir um material didático com o fator humor possibilitamos o 

surgimento de diversas reações não esperadas pelos alunos em sala de aula, desde um 

estranhamento inicial pelo novo até uma sensação de satisfação por ter aprendido determinado 

conteúdo sem ser conteudista. Por conclusão, RAMOS (2016) afirma que “[...] o riso é uma 

função da cognição, pois, dificilmente rimos do que não entendemos. Há assim uma estreita 

relação entre o riso e o pensamento” (p. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1oIkCAUydqujoW86_H2L0kimZ9OjYpPVD/view?usp=sharing> 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Oliveira e Porto (2000) e Ramos (2016) são autores que em seus estudos demonstraram 

a pertinência da aproximação entre a Ciência e o humor, recorrendo, inclusive ao universo de 

memes que circulam na internet. Do mesmo modo, acreditamos que o humor e o riso são aliados 

na intenção de construção de estratégias de ensino facilitadoras para a aprendizagem da Física 

na escola e procuramos demonstrar no Capítulo 2, por meio de exemplos extraídos da internet, 

que é viável a utilização de memes, animações e VCDL como recurso didático no ensino de 

Física da Educação Básica. 

Sendo assim, para o alcance dos objetivos previstos – Geral: Contribuir para que haja 

uma aproximação entre as práticas educativas em aulas de Física do Ensino Médio e os recursos 

tecnológicos familiares aos jovens fora do contexto escolar; Específicos: Explorar o humor 

presente nos memes, animações (Gifs) e VCDL como elemento motivador à aprendizagem da 

Física na escola; organizar uma coletânea de memes com potencial para uso como recurso 

didático no ensino de Física; selecionar e/ou produzir, a partir de vídeos na internet, pelo menos 

10 VCLD com conteúdos afins aos objetos de ensino de Física; divulgar, por diferentes meios, 

o material organizado ou produzido – foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

- Levantamento e seleção de memes, gifs e VCDL na internet, cujo conteúdo tenha 

relação com a Física e adequadas ao ensino no Nível Médio da Educação Básica; 

- Organização do material levantado na internet de acordo com os objetos de ensino 

(Física) constantes da Base Nacional Comum Curricular – BNCC da área de Ciências 

da Natureza (MEC, 2018) ou de livros didáticos de Física do Programa Nacional do 

Livro Didático - PNLD (BRASIL-MEC, 2017); 

- Produção de VCDL, a partir de vídeos disponíveis na internet; 

- Categorização dos memes, gifs e VCDL por possibilidade de estratégias/objetivos de 

ensino. 

Para tanto, paralelamente ao levantamento do material na internet, foi feita uma análise 

da BNCC relativa à área de Ciências da Natureza no Ensino Médio e do PNLD – Física. 
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4 A FÍSICA NA BNCC E NO PNLD  

4.1 BNCC:  A ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO ENSINO MÉDIO 

Diante das argumentações apresentadas no Capítulo 2, a partir de diversos referenciais 

teóricos, procuramos identificar em memes, gifs e VCDL disponíveis na internet o seu potencial 

como material didático, mais especificamente, no ensino de Física na Educação Básica como 

já descrito. Todavia, o que antes nas diretrizes e parâmetros curriculares do MEC era 

interpretado como recomendações, ganhou novos contornos a partir da BNCC, já que se trata 

de “[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica [...]” (MEC, 2018, p. 7). Nesse sentido, independente das 

críticas ou explicações sobre o processo de ruptura ocorrido em sua elaboração na literatura 

sobre esse documento (SBPC, 2018; CALLEGARI, 2018; MORTIMER, 2018; MARTINS, 

2018), entendemos que todas as iniciativas na Educação Básica devem manter uma articulação 

com o que nele é exposto. 

O subcapítulo da BNCC intitulado a “A área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias” relativa ao Ensino Médio parte do pressuposto que elaborar, interpretar, aplicar 

modelos explicativos a fenômenos naturais e sistemas tecnológicos e identificar regularidades, 

invariantes e transformações se constituem em “aspectos fundamentais do fazer científico” e, 

sendo assim,  nesta etapa da Educação Básica, o ensino de Ciências da Natureza deverá 

propiciar ao alunado o desenvolvimento do pensamento científico por meio de “[...] 

aprendizagens específicas, com vistas a sua aplicação em contextos diversos” (MEC, 2018, p. 

548). Para tanto, em termos de competências e habilidades, o documento esclarece que mantem 

as unidades temáticas do Ensino Fundamental – Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e 

Universo – a fim de que haja a oportunidade de um aprofundamento em subtemas relativos aos 

mesmos. 

Na BNCC não há uma discriminação do que é esperado na disciplina Física, ou seja, 

como esclarece o texto do documento, 

 

 

[na] definição das competências específicas e habilidades da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias foram privilegiados conhecimentos conceituais 

considerando a continuidade à proposta do Ensino Fundamental, sua relevância no 

ensino de Física, Química e Biologia e sua adequação ao Ensino Médio (IBID). 
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Nesse sentido, o fato de não haver a especificação dos objetos de conhecimento e das 

habilidades por disciplinas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, nos remeteu a 

uma análise do que é estabelecido para esta área no Ensino Fundamental.  

Assim, em termos gerais, a Educação Básica deve desenvolver ações, dentre as quais: 

 

 

contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias 

para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los 

significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens 

estão situadas; [...] conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar 

e engajar os alunos nas aprendizagens; [...] selecionar, produzir, aplicar e avaliar 
recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender [...] 

(IBID, p. 16-17). 

 

 

Em relação às Ciências da Natureza, a BNCC coloca o processo investigativo como 

elemento central na formação dos alunos, de modo a permitir-lhes “[...] revisitar de forma 

reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem (IBID, p. 

322) visando: definição de problema; levantamento, análise e representação; comunicação; 

intervenção (IBID, p. 323). 

Diferentemente do apresentado para o Ensino Médio, a BNCC ao tratar do ensino de 

Ciências da Natureza para os anos finais do Ensino Fundamental, elenca, por ano e para cada 

unidade temática, os objetos de conhecimentos, de maneira que fica evidente a forte presença 

da Física desde o 5º ano. Na Tabela 1, a seguir, apresentamos um recorte dos objetos de 

conhecimento relativos à Física associados às unidades temáticas e às competências e 

habilidades descritas na BNCC do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

Tabela 1: A presença da Física do 5º ao 9º do Ensino Fundamental na BNCC. 

ANO UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

5º  

 

Matéria e Energia 

 

Propriedades físicas dos materiais 

- Explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais 
[...] 
- Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças 
de estado físico da água [...] 

 

Terra e Universo 

 

Constelações e mapas celestes 

Movimento de rotação da Terra 

Periodicidade das fases da Lua 

Instrumentos ópticos 

-Identificar algumas constelações no céu, com 
o apoio de recursos [...] 
- Associar o movimento diário do Sol e das 
demais estrelas no céu [...] 
- Concluir sobre a periodicidade das fases da 
Lua [...] 
- Projetar e construir dispositivos para 
observação à distância (luneta, periscópio etc.), 

para observação ampliada de objetos (lupas, 
microscópios) ou para registro de imagens 
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(máquinas fotográficas) e discutir usos sociais 

desses dispositivos. 

 

 

 

6º 

Vida e Evolução 

 

Lentes corretivas 

 

 

Forma, estrutura e movimentos da 

Terra 

- Explicar a importância da visão [...] selecionar 
lentes adequadas para a correção de diferentes 
defeitos da visão. 

-Selecionar argumentos e evidências que 
demonstrem a esfericidade da Terra. 
-Inferir que as mudanças na sombra de uma vara 
(gnômon) ao longo do dia em diferentes 
períodos do ano são uma evidência dos 
movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que 
podem ser explicados por meio dos movimentos 
de rotação e translação da Terra e da inclinação 

de seu eixo de rotação em relação ao plano de 
sua órbita em torno do Sol. 

 

Terra e Universo 

 

 

 

 

 

 

7º 

 

     

 

  Matéria e Energia 

Máquinas simples 

Formas de propagação de calor 

Equilíbrio termodinâmico e vida 

na Terra 

História dos combustíveis e das 

máquinas térmicas 

-Discutir a aplicação, ao longo da história, das 
máquinas simples [...] 
-Diferenciar temperatura, calor e sensação 
térmica [...] princípio de funcionamento de 
alguns equipamentos [...] 
-Utilizar os conhecimentos das formas de 

propagação de calor [...] 
- Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico 
para a manutenção da vida na Terra [...] 

 

Vida e Evolução 

 

Fenômenos naturais e impactos 

ambientais 

-Avaliar como os impactos provocados por 
catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos [...] 
-Analisar historicamente o uso da tecnologia [...] 

 

Terra e Universo 

 

Efeito estufa 

Camada de ozônio 

Fenômenos naturais (vulcões, 

terremotos e tsunamis) 

-Descrever o mecanismo natural do efeito estufa 
[...] 
-Justificar a importância da camada de ozônio 
para a vida na Terra [...] 

-Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, 
terremotos e tsunamis) e justificar a rara 
ocorrência desses fenômenos no Brasil [...] 

 

 

 

 

 

 

8º  

 

 

 

 

 

Matéria e Energia 

 

 

Fontes e tipos de energia 

Transformação de energia 

Cálculo de consumo de energia 

elétrica 

Circuitos elétricos 

Uso consciente da energia elétrica 

-Identificar e classificar diferentes fontes [...]e 
tipos de energia [...] 
-Construir circuitos elétricos com pilha/bateria 
[...] 
-Classificar equipamentos elétricos residenciais 
[...] de acordo com o tipo de transformação de 
energia [...] 
-Calcular o consumo de eletrodomésticos a 

partir dos dados das potências [...] 
-Propor ações coletivas para otimizar o consumo 
de energia elétrica em sua escola/ ou 
comunidade [...] 
-Discutir e avaliar usinas de geração de energia 
elétrica [...] 

 

 

 

 

Terra e Universo 

 

 

 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Clima 

-Justificar, por meio da construção de modelos e 

da observação da Lua no céu, a ocorrência das 
fases da Lua e dos eclipses [...] 
-Representar os movimentos de rotação e 
translação da Terra e analisar o papel da 
inclinação do eixo de rotação da Terra em 
relação à sua órbita na ocorrência das estações 
do ano [...] 
-Relacionar climas regionais aos padrões de 
circulação atmosférica e oceânica ao 

aquecimento desigual causado pela forma e 
pelos movimentos da Terra. 
-Discutir iniciativas que contribuam para 
restabelecer o equilíbrio ambiental [...] 
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9º 

 

 

 

Matéria e Energia 

 

 

Estrutura da matéria 

 

 

 

Radiações e suas aplicações na 

saúde 

- Investigar as mudanças de estado físico da 

matéria [...] 
-Planejar e executar experimentos que 
evidenciem que todas as cores de luz podem ser 
formadas pela composição das três cores 
primárias [...] 
- Investigar os principais mecanismos 
envolvidos na transmissão e recepção de 
imagem e som [...] 

- Classificar as radiações eletromagnéticas por 
suas frequências, fontes e aplicações, discutindo 
e avaliando as implicações de seu uso em 
controle remoto, telefone celular, raio X, forno 
de micro-ondas, fotocélulas etc. 
-Discutir o papel do avanço tecnológico na 
aplicação das radiações na medicina diagnóstica 
[...] 

 

Vida e Evolução 

 

 

Preservação da biodiversidade 

-Propor iniciativas individuais e coletivas para a 
solução de problemas ambientais da cidade ou 
da comunidade, com base na análise de ações de 
consumo consciente e de sustentabilidade bem-
sucedidas. 

 

Terra e Universo 

Composição, estrutura e 

localização do Sistema Solar no 

Universo 

Astronomia e cultura 

Vida humana fora da Terra 

Ordem de grandeza astronômica 

Evolução estelar 

-Descrever a composição e a estrutura do 
Sistema Solar [...] 

-Relacionar diferentes leituras do céu e 
explicações sobre a origem da Terra, do Sol, ou 
do Sistema Solar [...] 
-Selecionar argumentos sobre a viabilidade da 
sobrevivência humana fora da Terra [...] 
-Analisar o ciclo evolutivo do Sol [...] 

Fonte: Autora, a partir da BNCC (MEC, 2018). 

 

De acordo com o texto da BNCC é essencial que o Ensino Médio, como última etapa 

da Educação Básica, garanta  

 

 

[...] a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental [...] o Ensino Médio deve atender às necessidades de formação geral 

indispensáveis o exercício da cidadania e construir aprendizagens sintonizadas com 

as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os 

desafios da sociedade contemporânea” (MEC, 2018, p. 464-465). 

 

 

Para tanto, dentre outras finalidades, a escola deve garantir aos estudantes do Ensino 

Médio “[...] a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática” (IBID, p. 467), a fim de favorecer aos estudantes “[...] 

compreender e utilizar os conceitos e teorias que compõem a base do conhecimento científico-

tecnológico, bem como os procedimentos metodológicos e suas lógicas; [...] apropriar-se das 

linguagens científicas e utilizá-las na comunicação e na disseminação desses conhecimentos 

[...] (IBID). Todavia, a BNCC, no que se refere às disciplinas da área de Ciências da Natureza, 

como já mencionado, é superficial na descrição dos objetos de conhecimento e nas habilidades 

esperadas, se restringindo a uma apresentação que pressupõe um enfoque interdisciplinar 
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restrito ao núcleo comum do currículo do Ensino Médio, ou seja, há uma omissão no que se 

refere à área de Ciências da Natureza em decorrência do que estabelece o Art 36 da Lei N. 

13.415/2017: “O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos [...]” (BRASIL, 2017), porém, sem definição sobre 

objetos de conhecimento de Física e habilidades nos currículos dos 5 itinerários formativos 

estabelecidos na reforma do Ensino Médio, sintetizada na Figura 6, já que como é esclarecido 

no texto da BNCC, o detalhamento das aprendizagens “[...] relativas aos diferentes itinerários 

formativos [...] é prerrogativa dos diferentes sistemas, redes e escolas (MEC, 2018, p. 469) 

 

Figura 6: Organização curricular do Ensino Médio. 

Fonte: IBID. 

Sendo assim, apesar do estabelecido na BNCC para o Ensino Médio na área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias ficar restrito à apresentação de competências 

específicas e habilidades foi possível, delas extrair, as habilidades ou trechos das mesmas com 

maior afinidade com a Física, cujo recorte consta da Tabela 2. 

Tabela 2: Física na BNCC Ensino Médio. 

Competência específica Habilidade 

 

 

1 
 
Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com 
base nas interações e relações entre matéria e energia, para 
propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem 
processos produtivos, minimizem impactos socioambientais 
e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional 
e global. 

- Analisar e representar [...] as transformações e 
conservações em sistemas que envolvam quantidade de 
matéria, de energia e de movimento [...] 
- Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir 
protótipos [...] considerando sua composição e os efeitos das 

variáveis termodinâmicas [...] 
- Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens 
[...] 
- Avaliar [...] a geração, o transporte, a distribuição e o 
consumo de energia elétrica [...] 
- Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o 
funcionamento de geradores, motores elétricos e seus 
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componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e 

dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos 
de transformação e condução de energia envolvidos [...] 

 

 

2 
Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, 
da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar 
previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres 
vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões 
éticas e responsáveis. 

- Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em 
diferentes épocas e culturas para comparar distintas 
explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da 
Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas 
atualmente. 

- Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, 
e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano [...] nos 
ciclos da matéria e nas transformações e transferências de 
energia [...] 
- Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos 
movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no 
Universo com base na análise das interações gravitacionais 
[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Investigar situações-problema e avaliar aplicações do 
conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no 
mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das 
Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem 
demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 
descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos 
contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC). 

- Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 
estimativas, empregar instrumentos de medição e 
representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou 
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar 
conclusões no enfrentamento de situações-problema sob 
uma perspectiva científica. 
- Comunicar [...] resultados de análises, pesquisas e/ou 

experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, 
gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de 
classificação e equações [...] de modo a participar e/ou 
promover debates em torno de temas científicos e/ou 
tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 
- Interpretar textos de divulgação científica que tratem de 
temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em 
diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, 

tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou 
tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das 
conclusões, visando construir estratégias de seleção de 
fontes confiáveis de informações. 
- Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação 
de conhecimentos da área de Ciências da Natureza [...] com 
base em argumentos consistentes, legais, éticos e 
responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista. 

- Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das 
Ciências da Natureza na justificativa de processos de 
discriminação, segregação e privação de direitos individuais 
e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, 
para promover a equidade e o respeito à diversidade. 
- Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, 
aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para 
justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como 
comportamentos de segurança [...]. 

- Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos 
elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para 
compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus 
impactos sociais, culturais e ambientais. 
- Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas 
relativas à dependência do mundo atual em relação aos 
recursos não renováveis [...]. 
- Investigar e analisar os efeitos de programas de 

infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, 
energia elétrica, transporte, telecomunicações [...]. 

Fonte: Autora, a partir da BNCC (MEC, 2018). 

 

É perceptível que o desenvolvimento das competências e habilidades descritas na 

Tabela 2 está condicionado à aprendizagem de conhecimentos da Física Clássica (mecânica, 



33 
 

fenômenos elétricos, magnéticos, luminosos e térmicos) a Física Moderna e Contemporânea e, 

também da Astronomia, o que reafirma a necessidade de exploração de recursos didáticos 

alternativos que mobilizem o estudante para a apreensão do conhecimento científico (Física).  

Apostar no ensino por meio do uso de tecnologias é algo mais do que comum nos dias 

de hoje, porém, também é necessário fazê-lo em prol do reconhecimento da presença da 

Ciência, de maneira coerente ou distorcida, nos diferentes meios de comunicação, a fim de 

provocar a problematização da mensagem, o desenvolvimento da criticidade, da argumentação 

e, consequentemente, promover a contextualização dos conteúdos. Nesse sentido, ratificamos a 

nossa compreensão que os memes, gifs e VCDL são meios de comunicação adequados para um 

ensino de Física que visa “[...] promover a compreensão e a apropriação [do] modo de ‘se 

expressar’ próprio das Ciências da Natureza pelos estudantes” (MEC, 2018, p.551), 

envolvendo-os “[...]em processos de leitura, comunicação e divulgação do conhecimento 

científico, fazendo uso de imagens, gráficos, vídeos, notícias, com aplicação ampla das 

tecnologias da informação e comunicação” (IBID, p.552). 

 

4.2 O PNLD - FÍSICA 

Desde quando a Física foi incluída no currículo da Escola Básica, muito tem sido 

discutido sobre o conteúdo e a forma da utilização do livro didático, que muitas vezes mostrou- 

se precária diante do objetivo de tornar a Física Escolar interessante e cada vez mais próxima à 

realidade vivida pelo aluno. Com a criação do MEC em 1930, houve o início da análise de 

livros didáticos com a abertura de livre escolha do professor. 

Em estudo sobre o livro didático, Moraes (2011) o considera como “[...] o principal 

material instrucional do aluno e em muitos casos é o único” (p. 1), todavia, o livro didático nem 

sempre foi acessível a todos os estudantes. Nesse sentido, o PNLD, dentre outras questões, visa 

ampliar o acesso a esse recurso didático aos estudantes das escolas públicas. Esse Programa de 

aquisição e distribuição do livro didático inicialmente se voltou para o atendimento a estudantes 

do Ensino Fundamental e, posteriormente, se ampliou para toda Educação Básica. Em relação 

ao componente curricular Física, o programa com distribuição de livros didáticos para os 

estudantes do Ensino Médio teve seu início em 2009.  

A partir de editais, editoras/autores submetem suas obras que são avaliadas com base 

em critérios previamente estabelecidos e divulgados pelo MEC. 

De acordo com Moraes (2011), há uma relação estreita entre livro didático e ensino, 

na qual torna-se perceptível “[...] que um elemento da relação influencia o outro, e de certa 

forma, depende do outro, e/ou evolui com o outro” (p. 1). 
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Até a última edição do PNLD-Física, triênio 2018-2020, além da legislação pertinente 

à Educação Básica, às Diretrizes Educacionais e os Parâmetros Curriculares para o Ensino 

Médio, era perceptível a adoção de recomendações advinda da Pesquisa em Ensino de Física 

e/ou da Educação em Ciências nas orientações às escolas e aos docentes, por meio do Guia do 

Livro Didático, como pode ser constatada na forma como é expressa a percepção sobre a Física 

escolar. 

 

 

A Física escolar deve contemplar, portanto, a escolha cuidadosa dos elementos mais 
importantes presentes na estrutura conceitual da Física como uma disciplina científica, 

uma área do conhecimento sistematizado em termos de conceitos e definições, 

princípios e leis, modelos e teorias, fenômenos e processos. Deve, ainda, incorporar 

um tratamento articulado desses elementos entre si e com outras áreas disciplinares, 

bem como com aspectos históricos, tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais, 

de modo a propiciar as aprendizagens significativas necessárias aos estudantes [...] 

(BRASIL-MEC, 2017, p. 9). 
 
 

Sendo assim, neste estudo, foi analisada a versão do Guia PNLD - Física relativa ao 

triênio (2018-2020). 

A da leitura desse documento nos permitiu alcançar uma noção mais aprofundada 

sobre a importância do uso do livro didático na prática do professor. O livro didático é uma 

ferramenta que permite ao professor transitar entre o conhecimento científico produzido ao 

longo do tempo, explicitado nos papeis e outros meios informativos, e sua vivência em sala de 

aula. Quando o professor leciona qualquer conteúdo para seus alunos, suas palavras permeiam 

situações soltas, porém com fundamentações que são asseguradas pelo livro didático. A relação 

entre o professor e o livro didático pode ser considerada como uma troca de segurança, na qual 

o professor sabe o que lecionar para seu aluno e o livro confirma essa certeza e/ou aponta outras 

possibilidades. Cada um tendo seu papel sem ser o responsável absoluto pelo conhecimento a 

ser apreendido, pois a forma é livre, devendo, contudo, se ajustar ao para quê e para quem se 

dirige o ensino. 

Em relação à Física escolar, há uma coerência, pelo menos teórica, entre os 

pressupostos expressos no Guia e na BNCC, no sentido que há a defesa da apreensão dos 

saberes de forma prática através do desenvolvimento de habilidades e competências, de maneira 

que o cidadão consiga transpor os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar para a vida 

real. Na forma apresentada no Guia do PNLD- Física,  

 

 

[o] desafio ainda maior é conseguir [...] capacitá-los para o exercício pleno de sua 

cidadania, com possibilidades efetivas de participação ativa e crítica na sociedade, de 
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inserção adequada no mercado de trabalho, de continuidade dos estudos em nível 

superior e de formação contínua ao longo da vida. (IBID, p. 9) 

 

 

Em uma perspectiva geral, o Guia PNLD cita os elementos fundamentais que um livro 

didático deve possuir para tornar-se um recurso didático relevante a ser utilizado pelos 

professores. São eles: a contextualização, a resolução de problemas, atividades experimentais, 

atividades investigativas e utilização de recursos computacionais. 

A importância desses elementos presentes no Guia é que sua junção dentro de um livro 

didático favorece ao professor maior liberdade na proposição de formas e estratégias no ensino 

dos objetos de conhecimento, já que com o passar dos anos e com o avanço das tecnologias, as 

informações são transmitidas cada vez mais rapidamente. Portanto, esses mesmos elementos 

contribuem para o uso atualizado de informação necessária ao alunado proposta no próprio 

documento ao alertar que “[...] devemos estar atentos às atualizações e reformulações 

permanentes que se fazem necessárias para que esse componente curricular cumpra 

efetivamente seu papel” (p. 9). 

Dentre os elementos supracitados, a contextualização no ensino da Física é significada 

como 

 

 

[...] o instrumento que permite conectar o conteúdo específico a ser ensinado às 

experiências do cotidiano ou aos conhecimentos já obtidos pelos estudantes, 

pleiteando-se assim uma aprendizagem significativa, entendida como a interação 

eficiente entre conhecimentos novos e conhecimentos já dominados pelo estudante, 

compondo uma estrutura cognitiva mais desenvolvida e mais abstrata (BRASIL-

MEC, 2017, p.10). 

 

 

A resolução de problemas é um dos aspectos mais visados no ensino de Física, pois as 

críticas de muitos artigos são de que a Física sendo ensinada de maneira reprodutiva e 

memorizadora por meio da resolução mecânica de listas de exercícios não tem trazido 

resultados satisfatórios na aprendizagem.  

Atualmente, a resolução de problemas está associada a situação-problemas do 

cotidiano com o intuito de provocar no aluno uma articulação entre o conhecimento científico 

e o seu cotidiano, ou seja, expor ideias, questionar, raciocinar e argumentar antes de fazer uma 

simples execução matemática. Sendo assim, de acordo com o   Guia do livro didático de Física,  

 

 

A importância da resolução de problemas enquanto estratégia de ensino de Física deve 

estar obrigatoriamente associada à sua capacidade de levar a novas aprendizagens e 

compreensões conceituais. Para isso, é necessário que o estudante se envolva no 

processo de resolução, inicialmente compreendendo claramente a situação-problema 

proposta para então delinear, com os colegas, um plano de ação, executar esse plano 
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e posteriormente verificar se a solução encontrada é adequada ao problema proposto. 

(BRASIL-MEC, 2017, p.12) 

 

 

Em continuação à lista de elementos, as atividades experimentais fazem parte de um 

processo fundamental no ensino de Física e que “[...] estão presentes em todos os livros 

aprovados no PNLD 2018, sendo de realização possível em diferentes espaços escolares com 

maior ou menor disponibilidade de materiais concebidos especificamente para esse fim” 

(BRASIL-MEC, 2017, p.13). 

Mais uma vez, ressaltando que o ensino de forma tradicional com aulas somente 

expositivas não gera tantos resultados positivos na aprendizagem dos alunos, o Guia do livro 

didático de Física apresenta a defesa de que as atividades investigativas permitem que o aluno 

tenha uma certa autonomia, envolvendo, principalmente, a interdisciplinaridade em suas 

aplicações, e também sendo bastante flexível em outras vertentes. Dentre as características 

desse elemento fundamental, o Guia ressalta que “[...] mesmo quando organizadas a partir de 

diferentes concepções de ensino, atividades investigativas têm sempre seu foco na ação do 

estudante [...] (BRASIL-MEC, 2017, p.14) e, sendo assim, 

 

 

O potencial das atividades investigativas no processo de ensino e aprendizagem das 

Ciências Naturais é destacado pelo fato de permitirem, igualmente, o 

desenvolvimento de conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais que 

envolvem a construção do conhecimento científico, sejam essas atividades 

desenvolvidas em laboratório ou não (IBID, p. 14). 
 

 

E encerrando a lista de elementos, os recursos computacionais vêm sendo estudados e 

destrinchados ao longo dos anos para tornarem-se mais uma eficiente ferramenta na Educação 

Básica. A literatura pertinente a essa temática tem desmistificado o uso da tecnologia em sala 

de aula apenas com o manuseio de computadores e televisores smarts em algumas escolas, 

mostrando que os recursos computacionais vão muito além do uso de objetos, conforme 

esclarece o Guia do livro didático de Física: 

 

 

São diversas as estratégias de ensino de Física possibilitadas pelo avanço da 

informática. Há aquelas que tiveram sua utilização ampliada com o uso de recursos 
multimídia como documentários, filmes e/ou animações, seja na discussão de novos 

conceitos, na exemplificação de conceitos já abordados ou na apresentação de 

situações-problema a serem analisadas. Atividades experimentais associadas à coleta 

e análise de dados com apoio do computador dão uma dimensão diferente à atividade, 

abrindo a possibilidade de realização de um conjunto maior de experimentos 

(BRASIL-MEC, 2017, p. 15). 
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Dentre as estratégias de ensino que utilizam recursos computacionais, a que tem 

recebido maior destaque no ensino de Física é a utilização de simulações. 

Diferentemente das animações, as simulações computacionais são elaboradas sempre 

a partir de um modelo físico para o qual se busca dar significado, e envolvem, em 

diferentes níveis, a interatividade entre o estudante e o simulador (IBID, p. 15). 

 

 

Pelo exposto, torna-se evidente que o uso de Gifs, Memes e VCDL como recurso 

didático se mostra adequado à proposição de estratégias de ensino que contemplem os 

elementos fundamentais para o ensino de Física defendidos no Guia do PNLD-Física. 

A importância da contextualização reforça a necessidade da Física ser ensinada como 

um conhecimento dinâmico, prático e com significado na realidade do estudante. Nesse sentido, 

pelo exposto sobre os Gifs, Memes e VCDL, entendemos que esses recursos se mostram como 

material didático adequado ao ensino de Física com ênfase na contextualização. Como o 

alunado tem um contato mais rotineiro com a internet e suas ferramentas, junto à concepção de 

contextualização é possível concluir, tal como exposto no Guia do PNLD-Física, que “[...] o 

cotidiano do estudante é o que aparece com maior frequência no ensino de Física” (BRASIL-

MEC, 2017, p.10). A nosso ver, essa junção poderá trazer muitos benefícios, tanto para a 

aprendizagem do aluno quanto para a renovação da prática docente. 

Sobre o elemento fundamental experimentação também depreendemos que há uma 

ligação direta com os recursos propostos nesta monografia como material para o ensino de 

Física, levando-se em conta que, como previsto no Guia, o objetivo é ampliar as possibilidades 

no ensino de Física e não priorizar uma em detrimento de todas as outras. Sendo assim, “[...] 

não se pode, em princípio, definir uma finalidade como mais relevante que outra no processo 

de ensino e aprendizagem, mas apenas sua adequação aos objetivos visados e ao momento de 

utilização dentro do programa proposto” (IBID, p. 13). 

Sobre os recursos computacionais, entendemos que os Gifs, Memes e VCDL vêm 

como uma nova alternativa facilitadora de aplicação dentro desse elemento, pois não exige 

tantos conhecimentos aprimorados dentro do contexto da informática do professor. 

Considerando que a BNCC é pouco esclarecedora em relação aos objetos de 

conhecimento da Física, já que é restrita à uma perspectiva interdisciplinar na área de Ciências 

da Natureza e limitada ao que se refere ao núcleo comum do currículo (1880 h) e entendendo a 

importância e influência do livro didático no ensino de Física, optamos por analisar de volumes 

de 2 obras (coleções) de Física que integram o último PNLD (2018-2020) para constatar a 

predominância dos objetos de ensino. 
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Na análise foram verificados os itens listados do Guia PNLD-Física considerados 

como elementos fundamentais para que um livro didático seja o mais completo possível os 

processos de ensino e de aprendizagem. 

A primeira análise refere-se ao volume 3 da obra Conexões com a Física (MARTINI 

et al, 2016). A análise feita entre as páginas 12 e 226 do livro que apresenta as áreas temáticas 

de Eletricidade, Eletromagnetismo e Ondas. 

Nos capítulos em questão foi observado que a contextualização se faz presente na 

forma de exemplificação através de eventos cotidiano, explicando como ocorrem e também por 

meio da desmistificação de mitos de propagação sem comprovação científica. Já, a resolução 

de problemas aparece de forma bastante organizada no final de cada capítulo antecedida por 

uma sessão de exercícios resolvidos para que o aluno tenho um norte e uma intuição de tipos 

de resolução e familiarização dos enunciados. 

As atividades experimentais aparecem de forma variada, seja através das explicações 

dos conteúdos com o intuito de reforçar a Física teórica apresentada, seja através de sugestões 

de experimentos com materiais acessíveis e de baixo custo para o aluno. Nas atividades 

investigativas é possível perceber a presença de questões em que o aluno é questionado se é 

capaz de responder a situações que necessitavam de um conhecimento prévio científico que é 

fornecido pelo livro. Além disso, o livro apresenta atividades de natureza que instiga a 

curiosidade do aluno e incentiva a construção de ideias coletivamente com o objetivo de buscar 

respostas assertivas. 

As atividades computacionais não se fazem muito presentes nesse livro, de modo que, 

também não há sugestões de sites ou aplicativos para conteúdos extras. Nas páginas 21 e 151 

há pequenas aparições de tiras de humor e memes. Respectivamente, na página 21 é encontrada 

uma ilustração com a finalidade de humor para um exercício sobre curiosidades, já na página 

151 encontramos uma sugestão da produção de uma HQ pelos próprios alunos com a finalidade 

de completar um exercício.  

A segunda análise refere-se ao volume 2 da obra Conexões com a Física (MARTINI 

et al, 2016). A análise se limitou ao expresso no livro entre as páginas 138 e 238 que são 

dedicadas à temática Óptica Geométrica. 

A contextualização, nessa obra, é apresentada na forma de exemplificação no decorrer 

dos conteúdos dos capítulos, por meio de eventos, fatos e situações do cotidiano associados a 

fotos e explicações em suas legendas. Tal como no volume 3 da mesma obra, as características 

relativas ao elemento fundamental resolução de problemas se mantêm. 
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As atividades experimentais nesse volume também vêm em formato de sugestão de 

arranjos com material de baixo custo e voltadas para a demonstração durante a exposição do 

conteúdo. Já as atividades investigativas não se mostram presentes nesse volume. As atividades 

experimentais se fazem presentes através de fotos para simbolizar o experimento 

correspondente ao conteúdo e alguns experimentos de baixo custo como sugestão com recursos 

acessíveis para o aluno poder montar e executar em casa ou em sala de aula junto ao professor 

e seus colegas de classe. 

A terceira análise refere-se ao volume 3 da obra Física-Ciência e Tecnologia 

(FERRARO et al, 2016). A análise feita entre as páginas 13 e 184 do livro que apresenta as 

áreas temáticas de Eletromagnetismo, Ondas e Energia. 

Nesse volume, a contextualização é contemplada no decorrer dos capítulos através de 

curiosidades que permeiam o conteúdo apresentado. A resolução de exercícios de maneira 

continuada. Há uma distribuição de exercícios propostos e resolvidos ao longo de todo o 

capítulo com o intuito de reforçar o que foi visto teoricamente e, ao final do capítulo, encontra-

se uma lista de exercícios geral com todo o conteúdo abordado, o que a nosso ver não atende a 

perspectiva de resolução de problemas prevista no Guia do livro didático de Física. 

As atividades experimentais são mostradas nos capítulos no decorrer da exposição dos 

conteúdos. Não foi observada sugestões de montagem de experimentos para os alunos. As 

atividades investigativas se apresentam de maneira bastante discreta instigando o aluno a 

responder questões que envolvem o conteúdo abordado, porém necessitando de uma pesquisa 

prévia para elaborar as respostas. Um exemplo desse tipo de abordagem encontra-se na página 

165 do livro e é reproduzido na Figura 7. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Exemplo de atividade investigativa apresentada no livro. 
Fonte: FERRARO et al (2016, p. 165).  

 

Nesse livro, os recursos computacionais são apresentados por meio de sugestões de 

sites com informações extras paralelas aos conteúdos dos capítulos. Os links sugeridos estão 

listados ao final de cada capítulo. Não houve a identificação do uso de tiras de humor, memes 

ou outros recursos com o viés do humor neste volume da obra. 
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A última análise refere-se ao volume 2 da obra Física-Ciência e Tecnologia 

(FERRARO et al, 2016), entre as páginas 139 e 268 que contemplam as unidades temáticas de 

Ondas e Óptica Geométrica. 

Neste volume, a contextualização ocorre com curiosidades respectivas aos conteúdos 

dos capítulos. A resolução de problemas tem a mesma distribuição descrita nos parágrafos 

anteriores em relação ao volume 3 da mesma coleção. A mesma repetição acontece nas 

atividades experimentais em comparação ao volume 3. 

As atividades investigativas surgem como sugestões de atividades em grupo, nas quais 

os alunos precisam ter autonomia em pesquisas sobre determinados assuntos para debatê-los e 

responder o que é solicitado. E os recursos experimentais são utilizados de modo a ressaltar o 

conteúdo teórico dos capítulos. Em relação às tiras de humor e memes, não foi encontrado 

nenhum exemplo entre as páginas analisadas. 

Foram analisados também os volumes no 1 das duas obras. 

Sobre o volume 1 da obra Conexões com a Física (MARTINI et al, 2016), foi possível 

observar a presença da contextualização nas introduções dos capítulos como uma forma de 

chamar a atenção para a usualidade do conteúdo abordado. Dentro da contextualização é 

lançada uma curiosidade cotidiana que é respondida ou proposta como atividade investigativa 

ao final do mesmo capítulo. A forma como a contextualização é inserida se repete em todos os 

capítulos do livro. 

A resolução de problemas aparece no livro da mesma forma como nos volumes 

analisados anteriormente da mesma coleção, ou seja, as questões são distribuídas no decorrer 

do capítulo, subdividindo-se entre questões resolvidas e questões propostas, e no fim de cada 

capítulo há uma lista geral sobre todo o conteúdo abordado, o que incita a resolução de 

exercícios de forma mecânica, não condizendo com o que é proposto no Guia PNLD. 

Em contrapartida, as atividades experimentais constam do final de cada capítulo com 

o intuito de instigar a autonomia do aluno e colocá-lo em prática utilizando materiais acessíveis 

e de baixo custo, tanto individualmente quanto com a colaboração de seus colegas de classe e 

professor(es). Nas Figuras 8 e 9 são apresentados exemplos dessas atividades experimentais. 
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Figura 8: Exemplo de atividade experimental apresentada no livro. 

Fonte: MARTINI et al (2016, p. 60). 
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Figura 9: Exemplo de atividade experimental apresentada no livro. 

Fonte: MARTINI et al (2016, p. 91). 

 

Pelas reproduções dos exemplos nas Figuras anteriores é possível constatar que há um 

índice na parte superior, denominado Investigar é preciso. Assim, em conjunto com as 

atividades experimentais é inserida a atividade investigativa, de maneira que o aluno se torna 

mais atuante em sua prática como estudante, procurando saber o motivo da realização de tal 

atividade e não apenas fazendo-a por pura obrigação de tarefa escolar. Isso mostra que as 



43 
 

atividades investigativas podem ser apresentadas de diferentes formas dentro de um contexto 

didático, como consta do exemplo exposto na Figura 10, no qual outro tipo de atividade 

investigativa é sugerido a partir de pesquisas coletivas de informações extras ao conteúdo 

presente no capítulo do livro. 

 

Figura 10: Exemplo de atividade investigativa apresentada no livro. 

Fonte: MARTINI et al (2016, p. 165). 
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Em relação às Tiras de Humor e Memes, foram encontradas algumas aplicações desse 

tipo de material em diferentes contextos, o que confirma a nossa expectativa nesta monografia 

quanto à sua adaptabilidade em diferentes tipos de atividades de ensino e de aprendizagem. Na 

primeira identificação, temos na Figura 11 um exemplo de Tira de Humor do personagem 

Garfield (Figura 11), encontrada na página 106 do livro, sendo utilizada como uma curiosidade 

a respeito da 1ª Lei de Newton contextualizada com o conceito de preguiça. 

 

 

Figura 11: Exemplo do emprego de tira de humor na contextualização da 1ª Lei de Newton. 

Fonte: MARTINI et al (2016, p.106). 

 

 

A seguir, nas Figuras 12 e 13, são apresentadas mais duas Tiras, extraídas, 

respectivamente, das páginas 124 e 251, que exemplificam outras perspectivas dos autores para 

o uso desse tipo de material. Na primeira a Tira de Humor é utilizada como de informação 

complementar no enunciado de um exercício proposto sobre o Sistema Solar, enquanto que na 

segunda apenas com ilustração de um texto sobre impulso. 
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Figura 12: Exemplo do uso de tira de humor como parte do enunciado de uma questão. 

Fonte: MARTINI et al (2016, p. 124). 

 

 

Figura 13: Exemplo do uso de tira humor como ilustração de um texto. 

Fonte: MARTINI et al (2016, p. 251). 
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Os próximos exemplos, Figuras 14 e 15, apresentamos o uso de mais uma Tira de 

Humor do personagem Garfield e de outra da Turma da Mônica como parte dos enunciados de 

problemas resolvidos extraídos, respectivamente, das páginas 253 e 259 do livro. Todavia, as 

Tiras de Humor são exploradas apenas como meras ilustrações. 

 

Figura 14: Exemplo do uso de tira de humor como ilustração no enunciado de problema resolvido. 

Fonte: MARTINI et al (2016, p. 253). 

 

 

Figura 15: Exemplo do uso de tira de humor como ilustração no enunciado de problema resolvido. 
Fonte: MARTINI et al (2016, p.259). 
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A análise do volume 1 da obra Física-Ciência e Tecnologia (FERRARO et al, 2016) 

nos levou a perceber que as contextualizações aparecem no decorrer dos capítulos em 

exemplificações dos conteúdos e em curiosidades, enquanto que nos enunciados de questões e 

problemas ocorrem de maneira semelhante ao volume 1 da obra analisada anteriormente, ou 

seja, com as mesmas característica de exercícios distribuídos ao longo dos capítulos, 

previamente posto por exercícios resolvidos a fim de aguçar a intuição física do aluno. 

As atividades investigativas são propostas como sugestões de atividades em grupo, 

incentivando a independência e a autonomia de cada aluno, além de também incentivar a 

socialização por meio de uma atividade em equipe. A Figura 16 exemplifica esse tipo de 

atividade extraída do livro. 

 

 

Figura 16: Exemplo de atividade investigativa presente livro. 

Fonte: FERRARO et al (2016, p. 15).  

 

Os recursos computacionais são sugeridos por meio de links para conteúdos extras 

condizentes com o que foi abordado no próprio livro. Além disso, em todo capítulo há uma 

demonstração de aplicabilidade atual da tecnologia e como a Física estudada nas escolas entram 
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nesse contexto. A seguir, na Figura 17 (a e b) podemos ver um exemplo de uma das 

aplicabilidades tecnológicas mencionadas. 

 

Figura 17a: Primeira parte de um exemplo de aplicação tecnológica apresentado no livro. 
Fonte:  FERRARO et al (2016, p. 38). 
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Figura 17b: Segunda parte de um exemplo de aplicação tecnológica apresentado no livro. 

Fonte:  FERRARO et al (2016, p. 39). 

 

            Em relação ao uso de material de humor, encontramos somente um exemplo de Tira de 

Humor (Figura 18) na página 203 do livro. A Tira de Humor consta da sessão de exercícios e 

trata-se de uma questão de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Na 

Figura 18 consta o exemplo de Tira de Humor encontrada no livro. 
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Figura 18: Exemplo do uso de Tira de Humor apresentada no livro. 

Fonte: FERRARO et al (2016, p.203). 
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Pelo exposto sobre a exploração de materiais de humor nos três volumes das obras 

Conexões com a Física (MARTINI et al, 2016) e Física-Ciência e Tecnologia (FERRARO et 

al, 2016), concluímos que o uso ainda é incipiente e restrito a tiras de humor na perspectiva 

ilustrativa que, de acordo com a classificação de Testoni (201013 apud SOUZA, 2018) em 

relação ao nível de relevância, significa que são “[...] utilizadas para exemplificar uma ideia ou 

simplesmente enfeitar um texto e/ou exercício [...]. Elas, muitas vezes, apresentam uma faceta 

mais lúdica para o fenômeno. Em alguns casos, o entendimento do texto ou exercício não é 

prejudicado na falta da tira” (p. 42). 

Os três volumes das duas obras analisadas, apresentam os objetos de conhecimento 

comumente tratados na disciplina Física no currículo anterior a reforma do Ensino Médio. 

Nesse sentido, na ausência de uma orientação para o ensino de Física no itinerário Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, tomaremos os objetos de conhecimento presentes nestas duas 

obras como parâmetro para a continuidade do nosso estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 TESTONI, Leonardo André. Histórias em quadrinhos nos livros didáticos de Física: uma proposta de 

categorização. In: XII ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 2010. Águas de Lindoia. Atas... 

São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2010. 
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5 MEMES PARA O ENSINO DE FÍSICA  

5.1 SELEÇÃO DE MEMES NA INTERNET 

 

Em termos dos objetos de conhecimento, como já explicado no Capítulo anterior, em 

decorrência da ausência de detalhamento na BNCC sobre o que deva ser ensinado na disciplina 

Física no itinerário Ciências da Natureza e suas Tecnologias, optamos por adotar como 

parâmetro os temas e subtemas apresentados em livros do PNLD que se configuram como 

conteúdos historicamente considerados como relevantes, acrescidos, mais recentemente, de 

tópicos de Física Moderna e Contemporânea e Astronomia. 

Assim, no Quadro 1, apresentamos o quantitativo de 106 Memes relativos aos objetos 

de conhecimento da Física que selecionamos na internet.  

Quadro 1: Número de memes selecionados por temas e subtemas relativo à Física no Ensino Médio. 

TEMA SUBTEMA No  TOTAL 

Medidas e Unidades Sistemas de Unidades 2 2 

 

 

 

 

Mecânica 

Conceitos de cinemática e movimentos 11  

 

 

35 

Estática  1 

Gravitação Universal 4 

Queda Livre  2 

Leis de Newton 6 

Lei de Hooke  1 

Trabalho e Energia  7 

Impulso e Quantidade de Movimento 3 

 

 

 

Fenômenos Térmicos 

Temperatura e escalas termométricas  8  

 

20 

Calor 4 

Mudança de estado físico da matéria 3 

Dilatação térmica 1 

Estudo dos Gases 2 

Termodinâmica  2 

 

 

Eletricidade 

 

Cargas elétricas e tipos de eletrização 6  

 

11 

Campo elétrico  1 

Corrente elétrica 2 

Lei de Ohm 1 

Circuitos elétricos 5 

Eletromagnetismo 
Força Magnética 3 

4 
Campo Magnético e Linhas de Força 1 

 
 

 

Fenômenos Luminosos 

Luz e visão 2  
 

 

11 

Fenômenos luminosos 3 

Espelhos 2 

Lentes 1 

Olho Humano -- 

Problemas de visão -- 

Ondas sonoras 2 

Astronomia Temas Diversos 12 12 

FMC Temas Diversos 11 11 

Fonte: Autora. 
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5.2 COLETÂNEA DE MEMES 

Em continuidade ao processo de organização do material selecionado, neste tópico é 

apresentada, uma variedade de memes dentre os selecionados que ilustram os temas e subtemas 

da Física listados no Quadro 1. Esclarecemos que há memes que podem ser associados a mais 

de um tema/subtema. A coletânea apresentada neste tópico é complementada por outros memes 

que se encontram no Apêndice 10.1.  

Medidas e Unidades 

 

 

Figura 19: Medidas e unidades. 

Fonte: Página Ciência em Memes, Instagram 

 

Mecânica 

 

                             

Figura 20: Conceitos de cinemática e movimentos.             Figura 21: Conceitos de cinemática e movimentos. 

                       Fonte: Internet.                                                      Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Figura 22: Leis de Newton. 

Fonte: Facebook. 

 

 

 

Figura 23: Gravitação Universal.                                                      
Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

 

                               

                   Figura 24: Leis de Newton.                                                         Figura 25: Leis de Newton. 

                        Fonte: Internet.                                                                                  Fonte: Internet. 
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Figura 26: Leis de Newton. 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 
Figura 27: Lei de Hooke. 

Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

 

                    
 

Figura 28: Trabalho e energia.                                                       Figura 29: Trabalho e energia. 

      Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook.                           Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Figura 30: Impulso e Quantidade de movimento.  

Fonte: Página Faculdade da Depressão, Instagram.      

  
 

Fenômenos Térmicos 

 

                            
Figura 31: Temperatura e escalas termométricas.                           Figura 32: Temperatura e escalas termométricas. 

     Fonte: Página Humor Quântico, Instagram.                                  Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

                                                   
                             Figura 33: Calor.                                                                      Figura 34: Calor. 

       Fonte: Página Física ao Extremo, Facebook.                            Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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        Figura 35: Mudança de Estado Físico.                                               Figura 36: Mudança de Estado Físico. 

                       Fonte: Internet.                                                                   Fonte: Página Metas de 2021, Instagram. 

 

 

 

 
Figura 37: Mudança de Estado Físico. 

Fonte: Internet. 

 

 

 
Figura 38: Dilatação térmica. 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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                  Figura 39: Estudo dos Gases.                                               Figura 40: Estudo dos Gases. 

      Fonte: Página Ciência em Memes, Instagram.                         Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook 

 

 

 

                                
            Figura 41: Termodinâmica.                                                           Figura 42: Termodinâmica. 

                    Fonte: Internet.                                                            Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

  

Eletricidade 

 

 
Figura 43: Cargas Elétricas e Tipos de eletrização. 

Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 
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Figura 44: Campo Elétrico. 

Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

 

 

                  
            Figura 45: Corrente elétrica.                                                     Figura 46: Corrente elétrica. 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook.                                             Fonte: Internet. 

 

 

                 
            Figura 47: Circuitos elétricos.                                                          Figura 48: Circuitos elétricos. 

                       Fonte: Internet.                                                                                   Fonte: Internet. 
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Figura 49: Lei de Ohm. 

Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

 

 

 

Eletromagnetismo 

 

                                           
                       Figura 50: Força magnética.                                                            Figura 51: Força magnética. 

                          Fonte: Internet.                                                                                    Fonte: Internet. 

 

 
Figura 52: Força magnética. 

Fonte: Internet. 
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Figura 53: Campo Magnético e Linhas de Força. 

Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

 

Fenômenos Luminosos 

 

 

                                            
           Figura 54: Luz e Visão.                                                                           Figura 55: Luz e Visão. 

Fonte: Página Humor Quântico, Instagram.                                        Fonte: Página Ciência em Memes, Instagram. 

 

 

 

                                 
               Figura 56: Fenômenos Luminosos.                                               Figura 57: Fenômenos Luminosos. 

           Fonte: Página Humor Quântico, Instagram.                                         Fonte:  Página Humor Quântico.   
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Figura 58: Fenômenos Luminosos. 

Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

 

 

                            
                    Figura 59: Espelhos.                                                                    Figura 60: Espelhos. 

                    Fonte: Internet.                                                                                  Fonte: Internet. 

 

 
Figura 61: Problemas de visão. 

Fonte: Internet. 
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Figura 62: Lentes. 

Fonte: Internet. 

 

Ondas 

 

                        
            Figura 63: Ondas Sonoras                                                       Figura 64: Ondas Sonoras 

                       Fonte: Internet.                                                  Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

                                                            Astronomia 

 
Figura 65: Temas Diversos. 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Figura 66: Temas Diversos. 

Fonte: Internet. 

 

FMC 

 

                             
Figura 67: Temas diversos - Radiação eletromagnética.        Figura 68: Temas diversos - Dualidade onda-partícula. 

          Fonte: Página Humor Quântico, Instagram.                         Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

 
                            

 
Figura 69: Temas diversos – Buraco Negro. 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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5.3 SUGESTÕES DE ATIVIDADES DIDÁTICAS COM MEMES 

Em estudo sobre o uso de quadrinhos no ensino de Física, Souza (2018, p. 42 ) recorre 

à categorização apresentada por Testoni (2010)14 que se refere ao nível de relevância e ao 

contexto. Nesta categorização, o nível de relevância é sudividido em: “ilustrativas, explicativas, 

motivadoras e instigadoras”, enquanto que o contexto situa a utilização em textos ou exercícios. 

Tanto no que se refere ao uso em textos ou exercícios, consideramos adequada a 

transposição da subdivisão dos níveis de relevância para o aproveitamento dos memes no ensino 

de Física do nível Médio da Educação Básica, com maior atenção à exploração como recurso 

didático para instigar ou motivar os estudantes nos processos de ensino e de aprendizagem. A 

fim de exemplificar essas possibilidades de aproveitamento, apresentamos situações-

problematizadoras elaboradas pela autora desta monografia. 

Além disso, os materiais de humor, mais especificamente, os memes, apresentam o 

potencial de desmistificar os conhecimentos de senso comum veiculados por diferentes fontes. 

Por mais que alguns memes possam conter informações “erradas”, é possível criar materiais 

com o propósito de instigar o alunado a repensar determinadas afirmações perpetuadas sem 

uma explicação científica adequada. Essa discrepância de informações pode ser facilmente 

trabalhada de forma livre pelo professor com a finalidade do alunado tornar-se cada vez mais 

pensante e questionador quando deparado com qualquer tipo de informação veiculada e não um 

mero leitor/espectador passivo. 

A pesquisa em Ensino de Física já produziu um conhecimento significativo sobre as 

concepções dos estudantes a respeito de grandezas ou fenômenos físicos que sem encontram 

em discordância com as explicações ou modelos científicos aceitos. Nesse sentido, vemos em 

alguns memes a oportunidade provocar e motivar os estudantes a explicitarem suas concepções, 

de modo a perceber se após o processo de ensino houve evolução conceitual conforme 

exemplificação na situação problematizadora 1. 

 

 

Situação Problematizadora 1 

 

                                                             
14 TESTONI, Leonardo André Histórias em quadrinhos nos livros didáticos de Física: uma proposta de 

categorização. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 12., 2010. Águas de Lindoia. Atas... 

São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2010. 
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Situação Problematizadora 2 

 

 

Situação Problematizadora 3 
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Situação Problematizadora 4 

 

 

Situação Problematizadora 5 
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Situação Problematizadora 6 

 

 

Situação Problematizadora 7 
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Situação Problematizadora 8 

 

 

Situação Problematizadora 9
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Situação Problematizadora 10 

 

 

 

 

 

6 VÍDEOS DE CURTA DURAÇÃO EM LOOPING E GIFS 

6.1 VÍDEOS DE CURTA DURAÇÃO EM LOOPING  

             Com a adoção dos mesmos parâmetros adotados no capítulo anterior, procuramos 

demostrar o alcance dos objetivos propostos no que se refere aos VCDL e GIFs como recurso 

didático no ensino de Física. 

Diferentemente da abundância de memes correlacionados aos objetos de 

conhecimento da Física, os VCDL são mais escassos, todavia há inúmeros vídeos com situações 

cotidianas e familiares aos estudantes que nos possibilitaram aproveitá-los como material para 

a produção de VCDL. Sendo assim, configura-se como resultado a seleção de 2 e a produção 

de 21 que permitiu a organização de uma coletânea de VCDL15.   

                                                             
15 Disponível em: 

<https://drive.google.com/drive/folders/1jgrzeUaxSD4C_dxQNMA7EovGmelpDgQH?usp=sharing>.  
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             Cabe esclarecer que a referência a VCDLs produzidos, significa dizer que houve a 

necessidade de edição do vídeo disponível na internet enquanto que os selecionados referem-

se àqueles no formato de repetição do evento em um curto intervalo de tempo. Além disso, a 

partir de um único vídeo foi possível a produção de vários VCDL, já que o conteúdo original 

favorecia a exploração de diferentes objetos de conhecimento de Física. Dito de outra forma, 

não necessariamente cada vídeo selecionado corresponderá a um único VCDL. 

Quadro 2: Número de VCDLs classificados por temas e subtemas relativo à Física no Ensino Médio. 

                 TEMA                                SUBTEMA     No  TOTAL 

                                

                                

 

                  Mecânica 

 

    Conceitos de cinemática e movimentos        2  

 

 

     16 

                               Estática         2 

                     Trabalho e Energia        0 

                           Queda Livre        0 

                         Leis de Newton        7 

                           Lei de Hooke         3 

                          Força de Atrito        1 

       Impulso e Quantidade de Movimento        1 

                

Hidrostática 

                              Empuxo        2      
      3                               Pressão        1 

                  Mecânica dos Fluidos        0 

                Característica dos Fluidos        0 

Fenômenos Térmicos 
Mudança de estado físico da matéria 2  

3 
Dilatação térmica 1 

          Fenômenos Luminosos Fenômenos luminosos 1 1 

Fonte: Autora. 

 

Nas Figuras 70 e 71 ilustramos, por meio de frames, os dois 2 VCDL selecionados, 

cujos eventos têm correlação, respectivamente, com os objetos de conhecimentos Pressão e 

Mudança de Estado Físico da Matéria. 

 

Figura 70: Mosaico de frames do VCDL sobre Pressão, disponível na internet16. 

 

 

                                                             
16 Disponível em: 

 <https://drive.google.com/file/d/1L-zQuZar_HaPV_gUKQzdOkbV8Pm3ugOD/view?usp=sharing>. 
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Figura 71: Mosaico de frames do VCDL sobre Mudança do Estado Físico da Matéria, disponível na internet17. 

 

Os VCDL produzidos serão exemplificados no próximo tópico deste Capítulo, também 

por meio de frames, concomitantemente, a exemplos de atividades que procuram demostrar o 

potencial didático desse tipo de material. 

 

6.2 SUGESTÕES DE ATIVIDADES DIDÁTICAS COM O USO DE VCDL 

              Seguindo o mesmo processo de apresentação de memes, neste Capítulo são 

apresentadas 6 sugestões de atividades com VCDL, dentre aqueles produzidos (21) no âmbito 

desta monografia. Vale lembrar que as atividades a seguir têm como objetivo exemplificar uma 

das livres formas de uso e aplicação, também ressaltando que cada VCDL não necessariamente 

fica restrito a um único objeto de conhecimento, com por exemplo o VCDL, com frames 

ilustrados na Figura 72, que apresenta potencial para a abordagem dos objetos de conhecimento 

Atrito, Inércia, 3ª Lei de Newton e Lançamento Oblíquo, mas que optamos por explorá-lo na 

proposição de uma atividade (Atividade 1) no processo de ensino e aprendizagem sobre 

Lançamento Oblíquo. 

                                                            Atividade 1 

                De acordo com as cenas vistas no vídeo18, percebemos que a brincadeira não deu 

muito certo. Pelos seus conhecimentos sobre Lançamento Oblíquo, encontre uma forma da 

mulher conseguir cair dentro da piscina e explique como você construiu seu raciocínio. 

 

                                                             
17  Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1U9V8IA89SHLN4IywmvJWFoSELKolaZ6x/view?usp=sharing>. 
18 Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/16VV9bXjTSY1PDXM57TcaarFp_yKhUaK2/view?usp=sharing> 
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Figura 72: Mosaico de frames do VCDL sobre Lançamento Oblíquo, disponível na internet. 

 

   O VCDL, com frames ilustrados na Figura 73, aborda, como objeto de 

conhecimento, o fenômeno de Dilatação Térmica.   A nosso ver, como é uma situação presente 

no dia a dia, percebemos que esse VCDL tem potencial para favorecer a explicitação das 

concepções dos estudantes sobre a situação – a exploração da “explosão” do piso de um 

ambiente sem uma ação perceptível. Assim, a fim de ilustrar esse potencial, sugerimos a 

Atividade 2. 

Atividade 2 

Observe as cenas do vídeo19 e explique, com suas palavras, porque o piso estoura sem 

haver aparentemente nenhuma influência de força externa. 

 

 

Figura 73: Mosaico de frames do VCDL sobre Dilatação Térmica. 

  

              O terceiro exemplo de atividade refere-se a um VCDL que apresenta uma situação 

bastante interessante, na qual o Empuxo se faz presente como objeto de conhecimento e que é 

utilizado como tema da atividade 3 a seguir.      

Atividade 3 

O peixe baiacu tem um comportamento inusitado para espantar seus predadores. Ao 

se sentir ameaçado, ele engole uma grande quantidade de água que vai para seu estômago, sendo 

                                                             
19 Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1cMEP2TO2c2QytsaD7ko_Dei09Ajql2jJ/view?usp=sharing>. 
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capaz de dilatar e inflar como uma bexiga, podendo aumentar seu tamanho total em até três 

vezes. 

Assista as cenas do vídeo20, com frames ilustrados na Figura 74, observe o 

comportamente do baiacu e explique, por meio dos seus conhecimentos sobre Estática dos 

Fluidos, por que o baiacu flutua sobre a água quando infla seu corpo. 

 

 

 Figura 74: Mosaico de frames do VCDL sobre Empuxo. 

 

Outro VCDL produzido, com frames ilustrado na Figura 75, possibilita a abordagem 

dos objetos de conhecimento Leis de Newton, Impulso e Quantidade de Movimento. Como 

exemplo de possibilidade de exploração nos processos de ensino e de aprendizagem, optamos 

por apresentar uma atividade (Atividade 4) voltada para as Leis de Newton.  

 

 

Figura 75: Mosaico de frames do VCDL sobre Inércia e Ação e Reação disponível na internet. 

 

Atividade 4 

 

De acordo com o que você observou nas cenas do vídeo, qual(is) lei(s) de Newton você 

consegue identificar? Explique com suas palavras como essas Leis se relacionam como 

movimento das bolas (bola e conjunto de bolas).21 

                                                             
20 Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1yucwVoMc_0kwCLhVBrwa2P9HL6V36blT/view?usp=sharing>. 
21  Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1r-UH4mkbFvaDNoof8r5Ri051gsdB2msg/view?usp=sharing >. 
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O quinto exemplo de atividade refere-se ao VCDL (ilustrações de frames na Figura 

76) é propício às abordagens das temáticas Energia Potencial Gravitacional e Energia Cinética 

como objetos de conhecimentos, conforme sugestão apresentada na Atividade 5.  

 

                                                            Atividade 5 

 

Figura 77: Mosaico de frames do VCDL sobre Transformação de Energia disponível na internet. 

 

De acordo com o que foi visto nas cenas do vídeo22 e com seus conhecimentos em 

Física, responda os itens a seguir: 

A) Quais são os tipos de energia estão envolvidos no movimento do carrinho desde o momento 

em que está no topo do escorrego até ele atingir o solo? 

B) Explique a relação entre esses tipos de energia. 

C) Qual a sua justificativa para o menino continuar em movimento quando o carrinho para na 

colisão com a planta? 

 

Como último exemplo de atividade (Atividade 6), selecionamos um VCDL, cujas 

cenas aproximam situações do dia a dia com os objetos de conhecimento Centro de Massa, 

                                                             
22 Disponível em:  

<https://drive.google.com/file/d/1p8hXMatHFq_vmbMQeFumyx0ZBmQz1Y3q/view?usp=sharing>. 
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Equilíbrio Estático e  Torque de uma Força, conforme sequência de frames ilustrada na Figura 

78.   

Atividade 6 

 

 

Figura 78: Mosaico de frames do VCDL sobre Atrito disponível na internet. 

 

Assistindo às cenas do vídeo23, podemos perceber que o cachorro causou um 

verdadeiro desastre. De acordo com seus conhecimentos em Física, explique as causas do 

divertido acidente que o cachorro provocou no homem que estava calmamente limpando a 

piscina. 

 

6.3 GIFS SELECIONADOS NA INTERNET 

 

Durante o desenvolvimento deste estudo, pudemos reunir uma grande quantidade de 

memes em nosso acervo e, também, uma quantidade significativa de VCDL, tanto disponíveis 

na internet quanto em situações de vídeos que serviram de “matéria prima”para a produção. A 

facilidade na obtenção de ambos materiais deve-se à vasta produção de memes e de vídeos 

disponíveis na internet, o que favorece suas aplicações com o propósito desta monografia, 

porém, o mesmo resultado não se repetiu com o levantamento de Gifs, levando-se em conta  

uma de suas definições que é a reprodução de animações e desenhos. Além disso, a produção 

dos Gifs, diferentemente dos VCDL,  demanda conhecimento específico na área de informática, 

o que limitou o nosso acervo aos que conseguimos levantar na internet, tratando-se de 

animações. Quando o Gif é produzido diretamente de um desenho animado, por exemplo, 

utilizando uma cena do desenho Os Simpsons da Figura 77, é possível fazer a conversão de 

                                                             
23 Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1x0CQ-cMyv2DLd5fTNTcds5TvnVlL3fMY/view?usp=sharing>. 
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vídeos no formato Mp4 e outros para o formato Gif desejado por meio de sites gratuitos de 

conversão. 

Com o nosso levantamento, foi possível montar um acervo com 9 Gifs sobre diferentes 

objetos de conhecimento que serão exibidos a seguir e que também podem ser acessados em 

nosso acervo24. 

O primeiro Gif a ser exibido na Figura 79 tem como objeto de conhecimento a 3ª Lei 

de Newton. 

                                         

Figura 79: Gif sobre 3ª Lei de Newton disponível na internet. 

 

Já, o segundo Gif, exibido na Figura 80 corresponde ao objeto de conhecimento 

Empuxo. 

                                         

                                             Figura 80: Gif sobre Empuxo disponível na internet. 

O terceiro Gif, da Figura 81, aborda o Empuxo como objeto de conhecimento de uma 

forma bastante interessante. 

                                                             
24 Disponível em: 

<https://drive.google.com/drive/folders/1uWKGC86TZdEszxHFEV5koGmnc7kCjhHd?usp=sharing>. 
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Figura 81: Gif sobre Empuxo disponível na internet. 

 

Em seguida, o quarto Gif, ilustrado na Figura 82, aborda, como objeto de 

conhecimento, a Refração da Luz, com ilustração no fenômeno do arco-íris. 

 

                              

                                         Figura 82: Gif sobre Refração da Luz disponível na internet. 

 

          O quinto Gif, na Figura 83, ilustra o objeto de conhecimento Raio-X. 

 

                                          

                                            Figura 83: Gif sobre Raio-X disponível na internet. 
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          O sexto Gif, ilustrado na Figura 84, tem como objetos de conhecimento a 3ª Lei de 

Newton e o Pêndulo Simples. 

 

                             

Figura 84: Gif sobre 3ª Lei de Newton e Pêndulo Simples disponível na internet. 

 

O sétimo Gif, ilustrado na Figura 85, tem como objeto de conhecimento a 

Transformação de Energia Mecânica. 

 

                                                  

Figura 85: Gif sobre Transformação de Energia Mecânica disponível na internet. 

 

O oitavo Gif, ilustrado na Figura 86, tem como objeto de conhecimento a 2ª Lei de 

Newton e a Gravitação. 
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Figura 86: Gif sobre 2ª Lei de Newton e Gravitação disponível na internet. 

 

E, por último, o nono Gif, ilustrado na Figura 86, tem como objeto de conhecimento o 

Equilíbrio Estático de um corpo extenso. 

                                               

Figura 86: Gif sobre Equilíbrio Estático de um corpo extenso disponível na internet. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na realização deste trabalho, tivemos a oportunidade conhecer a origem dos três 

materiais propostos – memes, VCDL e GIFS –. Esse conhecimento juntamente com aqueles 

que se referem às normativas educacionais por meio oficiais de documentos como a BNCC e o 

PNLD, além da análise de livros didáticos, evidenciaram o potencial desses materiais como 

mais um tipo de recurso didático, considerando, particularmente, as demandas educacionais 

atuais. 

Na percepção de que as informações são transmitidas cada vez mais rapidamente e que 

enfrentamos um período de disseminação das chamadas Fake News pela internet, nada mais 

justo que utilizar materiais digitais gratuitos com toques de humor para colaborar com a 

eficiência no ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica, visto que a Cibercultura é 

um ambiente que, de fato, existe e se faz de extrema importância para a atualização de qualquer 

indivíduo diante de qualquer cenário informativo, além dos já conhecidos meios de 

comunicação social, como a televisão. 

A união desse cenário digital à Educação traz possibilidades para a renovação do fazer 

docente, muitas vezes criticado por sua resistência a mudanças que levem em conta a 

importância do protagonismo dos estudantes nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Sendo assim, a inserção dos memes, Gifs e VCDL como recursos didáticos no ensino 

de Física na Educação Básica torna-se uma nova opção para que professores, a partir da inserção 

na Cibercultura tenham a oportunidade de sem receios, desconfianças e resistências romperem 

com as práticas do ensino tradicional, em que há a predominância da oralidade e escrita do 

professor e a memorização em detrimento do diálogo com os estudantes e, consequentemente, 

sem motivação para a aprendizagem, o desenvolvimento da criticidade e criatividade. 

Entendemos que os objetivos estabelecidos para a realização deste estudo foram 

alcançados, já que foi apresentada uma significativa quantidade de memes, VCDL e GIFs e 

exemplos de possibilidades de utilização como recursos didático, como contribuição para uma 

aproximação entre as práticas educativas em aulas de Física do Ensino Médio e os recursos 

tecnológicos familiares aos jovens fora do contexto escolar. 

Por fim, consideramos importante esclarecer que quando definimos o nosso objeto de 

estudo, no final de 2019, tínhamos a intenção aproximar a Física e o Humor com o uso de 

recursos aqui apresentados na proposição e aplicação de uma proposta de ensino de Física junto 

a pelo menos uma turma do Ensino Médio. Devido à pandemia do Covid-19 não foi possível a 
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concretização dessa intenção neste momento, mas, com certeza, tão logo voltemos à 

normalidade não faltará oportunidade. 
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CONCEITOS DE CINEMÁTICA E MOVIMENTOS 

 
              Fonte: Internet. 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Instagram. 

 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 
 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 
Fonte: Internet. 
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Fonte: Internet. 

 

 

 

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 
 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Instagram. 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

LEIS DE NEWTON 
 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Instagram. 

 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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TRABALHO E ENERGIA 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook 

 

 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 

 

Fonte: Internet. 
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IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

 
Fonte: Internet. 

 

 
Fonte: Internet. 
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FENÔMENOS TÉRMICOS 

TEMPERATURA E ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

 

 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

                          

         Fonte: Página Humor Quântico.                                               Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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CALOR 

 

 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 
Fonte: Internet. 
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ELETRICIDADE 

CARGAS ELÉTRICAS E TIPOS DE ELETRIZAÇÃO 

 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook 

 

 

Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: BANDEIRA, Estevão Macedo25 (s/d).  

 

 
Fonte: BANDEIRA, Estevão Macedo (s/d).  

 

 
Fonte: BANDEIRA, Estevão Macedo (s/d).  

 

                                                             
25 Licenciando do Curso de Licenciatura em Física da UFF. 
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CIRCUITOS ELÉTRICOS 

 

Fonte: Internet. 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: BANDEIRA, Estevão Macedo (s/d).  

 

 

 
 

ASTRONOMIA 
 

TEMAS DIVERSOS 
 

 
Fonte: Internet. 
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Fonte: Página Humor Quântico, Instagram. 

 

 

 

 
Fonte: Internet. 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 
Fonte: Internet. 

 

 
Fonte: Internet. 
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     Fonte: Página Humor Quântico, Instagram.                                                    Fonte: Internet. 

 
 

 
Fonte: Internet. 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: Página Humor Quântico, Facebook. 

 

FMC 
 

TEMAS DIVERSOS 

 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 
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Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

 

 

                                      
 Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook.                                  Fonte: Página Humor Quântico, Facebook. 

 

 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 



111 
 

 
Fonte: Página Ciência em Memes, Facebook. 

 

                                                
                     Fonte: Internet.                                                                       Fonte: Página Humor Quântico, Facebook. 

 
Fonte: Página Humor Quântico, Facebook. 


