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Introdução 

O campo das Ciências Biológicas apresenta 

linguajar e conceitos que, muitas vezes, soam como 

estranhos ao público em geral. Tal aspecto pode 

contribuir para um afastamento das pessoas em 

relação a esta área do conhecimento (SASSERON 

& CARVALHO, 2011). Desta maneira, é interessante 

se pensar estratégias de aproximação do linguajar 

biológico com o cotidiano das pessoas, contribuindo 

assim para a divulgação científica.  

Entre as várias possibilidades de estratégias de 

divulgação científica, o presente trabalho optou por 

trabalhar a mesma relacionando-a com o humor, 

utilizando-se charges.  

Resultados e Discussão 

A motivação inicial para a proposição deste projeto 

surgiu durante as aulas realizadas com os alunos da 

licenciatura em Ciências Biológicas do IFPR, 

campus Umuarama. Durante as aulas, por várias 

vezes, os alunos apresentavam elementos de humor 

a fim de compreender melhor as questões áridas 

das ciências. Quando indagados sobre a motivação 

da utilização de tais elementos, os alunos 

responderam que os mesmos contribuíam para 

melhor compreensão do tema, aproximando e 

mesmo, criando um vínculo maior entre o tema e 

sua realidade. Desta maneira, os alunos foram 

desafiados a criar cartazes com suas charges, 

seguida de uma breve explicação sobre o tema 

biológico apresentado. Os cartazes produzidos 

foram expostos durante eventos do campus e serão 

divulgados em pontos de ônibus e escolas da 

cidade. A figura 1 apresenta uma das charges 

elaboradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplo de charge utilizada nos 

cartazes do projeto.  
Embora seja comum encarar perspectiva 

humorística da linguagem como falta de seriedade, 

observa-se que o humor como estratégia de ensino, 

ou mesmo de divulgação científica, tem se mostrado 

eficaz (MELO, 2011). No presente trabalho, esse 

fato foi notado pela quantidade de pessoas que se 

interessaram pelos cartazes durante a exposição, 

sendo que muitas tiveram que recorrer as 

explicações apresentadas para compreender o 

humor. 

Conclusões 

O projeto alcançou seus objetivos, pois conseguiu 

realizar divulgação científica com qualidade e de 

forma atrativa. 
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