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Apresentação 

Este material instrucional apresenta o produto educacional elaborado e supervisionado 

como dissertação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, coordenado pela 

Sociedade Brasileira de Física (SBF) em parceria com a Universidade do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA).  

O produto educacional se trata de uma proposta metodológica de elaboração e 

construção de História em Quadrinhos (HQ) nas resoluções de questões de Cinemática, 

contribuindo na compreensão dos conceitos e incentivando-os a um maior envolvimento dos 

alunos e na internalização dos próprios conceitos iniciais da Cinemática. 

As atividades propostas são organizadas em duas etapas: a primeira delas corresponde 

à ministração do conteúdo referente ao assunto dos conceitos iniciais sobre Cinemática e a 

segunda parte será proposta aos alunos a construção de uma HQ envolvendo uma questão 

matemática referente ao tema abordado da disciplina Física. 
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1 PROPOSTA DIDÁTICA 

1.1 Trabalhando com Resolução de questões utilizando a 
confecção de uma História em Quadrinhos 

Este material tem como objetivo subsidiar os profissionais da educação que possuem 

o interesse em apresentar uma aula diferenciada na busca da assimilação do conteúdo de forma 

significativa com foco na resolução de exercício, utilizando-se da confecção de uma história 

em quadrinhos. Por tanto, trata-se do uso do lúdico em prol da aprendizagem significativa, com 

caráter inovador e agradável. 

Para trabalhar essa prática de ensino, precisa-se limitar o tema a ser abordado e 

trabalhado em sala de aula, mesmo que a presente metodologia possa ser aplicada a qualquer 

exercício de qualquer conteúdo que seja apresentado à turma. Importante se escolher as 

questões/exercícios apropriados aos temas e aos conceitos que se pretenda que o aluno adquira. 

Como sugestão, pode-se deixar livre a escolha do aluno com qual questão ele quer trabalhar. A 

divisão em grupos pode estimular o trabalho em equipe e, desta forma, ajudar na assimilação 

do conteúdo.  

A proposta didática do produto é composta de duas 2 etapas principais, podendo o 

tempo para cada etapa ser adequada de acordo com a necessidade de cada escola. 

1.2 1ª Etapa: 

Na primeira parte será ministrada a aula normalmente, abrangendo o Conteúdo 

programático de Física, que no presente trabalho teve como tema a Cinemática. Nesta etapa, 

será feita a exposição do assunto, sanando as dúvidas etc., serão propostos aos alunos a tarefa 

de resolver algumas questões do referido Conteúdo/Tema. No fim, analisa-se o 

desenvolvimento dos alunos em relação às questões, se houve dificuldades nas resoluções e os 

“porquês” dessas eventuais dificuldades. 

Na aula expositiva, pode-se utilizar qualquer instrumento, como: Datashow, vídeos, 

por exemplo, que auxilie na obtenção das habilidades de compreender os conceitos físicos, 

assim como, os conceitos de grandezas e unidades; e relacionar a Cinemática com o cotidiano; 
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1.3 2ª Etapa: 

Nesta etapa, o aluno já de posse do conteúdo, investiga-se o conhecimento prévio dos 

alunos em relação a História em Quadrinhos conversando e comentando sobre as favoritas de 

cada um. Quais são as que leem/liam e suas preferidas. 

Após esse levantamento, em slides (proposta no APÊNDICE B), apresente o gênero 

“História em Quadrinhos” e os princípios básicos para a confecção de uma, tais como: 

linguagem, organização dos quadros, falas, tipos de balões, onomatopeias e etc. 

Apresentado o gênero HQ, comenta-se o uso delas no âmbito escolar. Pode-se 

demonstrar uma HQ elabora tendo como enredo a resolução de questão/questões proposta(s) na 

aula anterior (proposta APÊNDICE C). Desta forma, apresenta-se uma maneira diferente de 

visualizar a resolução de uma questão, podendo ser entregues alguns exemplares à turma para 

que leiam e se familiarizem com o gênero. 

Familiarizados, separa-se a turma em grupos onde propõe-se a produção de uma HQ 

de questões. Nessa HQ, eles irão montar a história, inventar personagens e resolver a questão 

de uma forma contextualizada com os quadrinhos. 

Lembre-se de que ao final da etapa anterior de solicitar que tragam réguas e lápis de 

cor ou cera, a produção dos quadrinhos será em forma de rascunhos em folha sulfite dentro de 

sala de aula. Toda a atividade deverá ser acompanhada e ao final realizada as devidas correções 

e apresentação da HQ. 

Se possível, num segundo momento, desta etapa, realize a arte final utilizando a 

ferramenta Toondo! disponível no site http://toondoo.com/MyToondoo.toon ou outro 

aplicativo de sua preferência. 

E, ao final, com tudo pronto, realize a impressão dos quadrinhos dos grupos e reúna-

os em uma única revista que terá um título escolhidos pelos alunos. 

2 MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA HQ 

Não há necessidade de ferramentas especializadas para a confecção de uma história 

em quadrinho em sala de aula. Pouco vai depender da disponibilidade da escola e de sua 
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infraestrutura, pois com simples materiais abaixo relacionados já se torna possível a 

implantação da proposta metodológica: 

 Réguas; 

 Lápis ou lapiseira de qualquer numeração; 

 Borracha; 

 Canetas (de preferências de cores variadas); 

 Lápis de cor e/ou Hidrocor; 

 Papel sulfite ou qualquer outro tipo que esteja disponível; 

3 FERRAMENTAS DE APOIO NA CONFECÇÃO DA HQ 

Algumas escolas já possuem, em sua estrutura, salas multifuncionais de informática 

que podem auxiliar nesta proposta metodológica, ou, ainda, muitos alunos possuem aparelhos 

smartphone com acesso à internet que também será de grande valia com o uso de aplicativos 

específicos para a criação de HQ. Assim, listamos algumas ferramentas que podem ser usadas: 

3.1 Toondoo 

Disponível no endereço eletrônico http://toondoo.com, a ferramenta toondoo é 

bastante intuitiva sendo um dos sites mais populares para criação de tiras de quadrinhos, onde 

a quantidade de recursos disponíveis é muito grande, permitindo diversas diagramações e tipos 

de tirinhas, inclusive mini-livros, variedade de personagens e cenários já prontos para o uso, 

além de permitir a inclusão de novas figuras e confecção de personagens próprios com 

personalização completa. 

Disponível em: http://toondoo.com 
Figura 1: Página inicial Toondoo 
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Para poder criar e desenvolver histórias em quadrinhos, toodoon exige apenas um 

cadastro prévio e gratuito que é solicitado logo ao entrar no site. A conta precisa de um e-mail 

válido, um nome e uma senha e ao clicar no botão “Criar toon” (Figura 01), já poderá iniciar as 

suas criações. 

Na página de ferramentas (Figura 02), verifica-se uma infinidade de alternativas de 

personagens, findos balões de diálogos, objetos, animais e cenários, bastando procurar e arrastá-

los ao quadrinho em branco.  

Por fim, quando terminar de criar a HQ é só salvar na conta do ToonDoo ou 

compartilhar, divulgando em diversos sites. 

 
Figura 2: Página de Ferramentas Toondoo 

Disponível em: http://toondoo.com 

3.2 Stripcreator 

Limitado a até 3 quadros e uma interface pouca atrativa, o site Stripcreator – disponível 

em: http://stripcreator.com – funciona bem para criações rápidas, possuindo uma gama variada 

de cenários e personagens divididos em diferentes categorias e balões prontos só para se colocar 

o texto. Também exige cadastro no site para poder salvar a tirinha. 
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Disponível em: http://stripcreator.com/make 

3.3 Pixton 

Com acesso pela página http://pixton.com.br, possui idioma em português, é muito 

funcional e completo sendo desnecessário saber desenhar para criar. Exige cadastro e possui 

versões para uso pessoal, educacional e profissional. Não havendo limitação de forma, nem de 

posição para os painéis e para os quadrinhos, 

 
Figura 4: Página inicial Pixton 

Disponível em: http://pixton.com/br 

Figura 3: Página inicial Stripcreator 
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A diferença da ferramenta Pixton é que possui aplicativos móbile tanto para a 

plataforma android quanto para IOS, permitindo acesso para tablets e opções de 

compartilhamento nas redes sociais. 

 
 

 
Figura 5: App Pixton Android 

Disponível em: http://play.google.com/store 

 
Figura 6: App Pixton IOS 

Disponível em: http://itunes.apple.com/br/app 

4 CONSTRUINDO UMA HQ 

Para se construir uma HQ, precisa-se, primeiramente, elaborar-se um roteiro da 

história com introdução, desenvolvimento e conclusão. Imagine a quantidade, a posição, forma 

e tamanhos dos quadros, bem como a posição dos balões de acordo com cada tipo de fala.  
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Crie quantos personagens forem necessários e use sempre linguagem simples e com 

uma boa dose de humor. De preferência, tenha um final bem elaborado e “com uma pitada de 

bom humor”.  

Não se esqueça de colocar um bom título bem chamativo. 

 Toda HQ possui algumas características que as diferenciam de ilustrações comuns, 

entre elas: Quadro, Vinheta ou Requadro, Ordem de leitura dos quadros, Recordatório 

(Legenda), Balão (de fala, grito, pensamento e cochicho), Linhas Cinéticas, Onomatopeias, 

Ordem de leitura dos balões, Fala dupla. 

4.1 Quadro, Vinheta ou Requadro 

Em linhas gerais é a moldura da história em 

quadrinhos, como por exemplo a Figura 7, e dentro 

dela está o desenho de uma cena fixa representando 

um momento específico da narrativa. A sequência 

desses quadros é que dá o movimento da história. É 

muito comum, usar quadros de diferentes tamanhos 

e formas para dar uma diferença estética a cada 

página e, algumas vezes, os contornos desses 

quadros são modificados (requadros) para se passar 

uma ideia diferente dos demais. Rama e Vergueiro 

(2004, p.34), comenta que é a menor unidade 

narrativa. 

                                                                                              

4.2 Ordem de leitura dos quadros  

Figura 7: Quadro 

Figura 8:Ordem de leitura 
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A sequência lógica de leitura dos quadros característicos das histórias em quadrinhos 

se dá do quadro localizado no canto superior esquerdo até o canto inferior direito. (RAMA; 

VERGUEIRO, 2004, p. 34) 

Vale ressaltar que essa maneira de se sequenciar os quadros são mais característicos 

das HQ’s Ocidentais (Figura 08), já os Mangás (HQ’s de origem oriental, especialmente 

japonesas) possuem sequenciamento invertido, ou seja começa do canto superior direito e vai 

até o canto inferior esquerdo. (RAMA; VERGUEIRO, 2004, p. 34) 

4.3 Recordatório (Legenda) 

São painéis, geralmente retangulares (Figura 9), que são usados pelo narrador para 

expressar opinião, explicar a cena do quadro ou sentimento da personagem, mas Ramos (2010, 

p.50), que o narrador pode também se apropriar do recurso. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

4.4 Balão 

Os balões fazem parte da linguagem verbal de uma HQ, pois é através dos balões que 

são colocados as falas das personagens.  “O balão é a intersecção entre imagem e palavra. 

(RAMA; VERGUEIRO, 2004, p. 56) 

Os balões podem ser representados de várias formato de linhas, cada uma para 

representar antecipadamente a maneira que está se expressando a fala, que pode ser: gritada, 

pensada, murmurada etc. (RAMOS, 2010, p. 33) 

Figura 9: Legenda 
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4.4.1 Balão de fala 

 Possuindo o contorno feito em uma linha contínua, como na Figura 10, representa a 

fala em tom normal de voz. 

4.4.2 Grito 

A fala gritada é destacada com 

um balão cheias de pontas. Quando 

representa uma pessoa gritando, as 

palavras, geralmente, estão em caixa alta 

e são negritadas para dar uma ênfase à 

ação. Este tipo de balão da Figura 11, 

também pode representar o som 

proveniente de um aparelho eletrônico. 

                                                                                                     

4.4.3 Pensamento 

 Este tipo de balão na 

Figura 12 representa o 

pensamento da personagem e 

possui o contorno em forma de 

nuvem. Nem sempre o 

pensamento se traduz em palavras, 

mas, às vezes, em uma figura. 

                                                                                           

Figura 10: Fala 

Figura 11: Grito 

Figura 12: Pensamento 
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4.4.4 Cochicho 

 Na Figura 13, o 

balão pontilhado significa 

que a personagem está 

falando em um tom mais 

baixo que o normal, quase 

inaudível as outras 

personagens. 

                                                                                    

4.5 Linhas Cinéticas 

 As histórias em quadrinhos são 

feitas de imagens fixas, portanto, para 

indicar movimento, utiliza-se 

determinadas técnicas que vão de riscos, 

pontos ou figuras que servem para 

indicar movimento, assim como mostra a 

Figura 14. As linhas cinéticas vão 

depender da criatividade e habilidade do 

autor: As mais comuns são as que 

expressam trajetória linear, [...] oscilação 

[...], impacto [...], entre outras. (RAMA; 

VERGUEIRO, 2004, p. 54) 

                                                                                                  

4.6 Onomatopeias 

Onomatopeias são palavras que 

tentam traduzir alguns sons 

característicos de algo importante para 

explicar ação. Elas podem ser 

representadas fora de balões, como na 

Figura 15, ou dentro de balões como nas 

Figuras 16 e 17. Quando representa sons 

de objetos ou qualquer outro barulho são 

Figura 13: Cochicho 

Figura 14: Linhas Cinéticas 

Figura 15: Onomatopéia 1 
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representados fora de balões. São utilizadas como metáforas visuais. (RAMA; VERGUEIRO, 

2004, p.56).  

Quando se trata de sons 

emitido por animais ou pessoas, as 

onomatopeias são representadas, 

conforme a Figura 17, dentro de balões. 

                
 
 

                             

 
Figura 17: Onomatopéia 3 

4.7 Ordem de Leitura dos Balões 

 As falas das 

personagens são organizadas 

uma ordem em que os balões 

de cima terão prioridades aos 

demais, obedecendo a 

sequência do primeiro balão 

mais alto até ao mais baixo, 

exemplificado na Figura 18, 

não importando se ele está 

organizado na direita ou na 

esquerda do quadro. 

(RAMA; VERGUEIRO, 

2004, p. 34) 

                                                                                 

Figura 16: Onomatopéia 2 

Figura 18: Sequência de Balões 
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4.7.1 Fala Dupla 

 Quando mais de um 

personagem falam juntos o mesmo 

texto (Figura 19), desenha-se um só 

balão com mais de um “rabicho”, 

um para cada personagem.  

                                                                           

 

 

 

Figura 19: Fala Dupla 



 
 

5 SUGESTÃO DE APLICAÇÃO 

Para a implementação deste projeto, escolheu-se como conteúdo a ser abordado o tema 

Cinemática, devido ser um dos primeiros conteúdos de Física em que se tem contato ainda no 

9º Ano do Ensino Fundamental e, novamente, no 1º Ano do Ensino Médio que é exigido como 

temas no PCN’S (Parâmetros Curriculares Nacionais), que orienta e subsidia os professores 

com discussões, pesquisas e indicações pedagógicas que tem como objetivo garantir a coerência 

no sistema educacional para que todos possam usufruir de conhecimentos  para o exercício da 

cidadania. (BRASIL, 2002). Carrega-se uma vantagem de se trabalhar nesse projeto pelo fato 

de ser os fenômenos facilmente percebidos pelos alunos, constituindo-se em excelentes temas 

geradores de conhecimento. 

Lembrando que a aplicação desta proposta metodológica cabe em qualquer conteúdo 

e em qualquer nível de ensino, ficando em aberto a escolha do assunto que se queira trabalhar 

com a HQ. 

5.1 Cinemática 

Parte integrante da Física Clássica e vindo do termo grego kinema, Cinemática estuda 

o movimento tomado por ele mesmo, isto é, os aspectos temporais  e espaciais ou dimensões 

do movimento sem qualquer vínculo com as forças que causam mudanças no movimento 

(BRUSSELS apud CLAGETT, 1959), ou seja, a Cinemática está associada as competências de 

como analisar os movimentos, mesmo que aparentemente estacionários, de qualquer objeto, 

animal ou ar, dependendo do referencial adotado. Assim, um determinado objeto, de acordo 

com Alonso e Finn (1972), estará em movimento relativo se a medida de sua posição em relação 

a um primeiro observador variar com o tempo em relação a um segundo observador. 

5.1.1 Posição e Deslocamento 

 

 

 

 

Determinar a posição de um corpo, significa medir sua posição em comparação a um 

- - - 0 1 2 3 

x 
Sentido 

Sentido 

Figura 20: Posição no eixo X 



 
 

ponto referência, que será denominado como a origem da posições, onde o sentido positivo 

indica que a posição do corpo aumentará de valor, enquanto o sentido oposto é o sentido 

negativo (HALLIDAY et al, 2012), conforme figura 20 acima. 

Se 𝒙𝟏 é o espaço de um móvel num certo instante 𝒕𝟏 e 𝒙𝟐 é o espaço no instante 

posterior 𝒕𝟐, chama-se Deslocamento escalar ou simplesmente Deslocamento, a seguinte 

diferença: 

∆𝑥 =  𝑥 −  𝑥    (1) 

Halliday et al (2012), salienta que o deslocamento, representado na equação (1), é um 

exemplo de grandeza vetorial e que possui duas características: 

(1) O módulo é a distância (como, por exemplo, o número em metros) entre 
as posições inicial e final; (2) a orientação, de uma posição inicial para uma 
posição final, que pode ser representada por um sinal positivo ou um sinal 
negativo se o movimento for retilíneo (Halliday et al, 2012, p. 14).  

Importante destacar que ∆𝑥 não é a multiplicação de ∆ vezes 𝑥, pois como comenta 

Young et al (2016), o ∆ significa simplesmente “variação da grandeza 𝑥”. 

5.1.2 Velocidade Média 

Um determinado um corpo estará em um movimento retilíneo quando este estiver uma 

trajetória reta, obedecendo um eixo 𝑂𝑥, conforme figura 21. Sendo que a posição do corpo é 

definida pelo seu deslocamento 𝑥 medido a partir de seu ponto de partida, ou seja origem (Ponto 

𝑂) (YOUNG et al, 2016). 

 

 

 

Relacionando o deslocamento com o tempo por meio de uma função de relação 

teremos a equação (2): 

𝑥 =  𝑓(𝑡)   (2) 

Sabe-se que 𝑥 pode tanto ser positivo quanto negativo e conhecendo a variação da 

A B 

x1 

t1 

v1 

x2 

t2 

v2 

O 

X 

∆𝑥 

Figura 21: Trajetória Retilínea de um corpo 



 
 

posição de um corpo, podemos determinar a velocidade média como: 

𝑉 =  
 

 
    (3) 

𝑉 =  
∆

∆
     (4) 

Onde, pode-se ler diretamente que a velocidade média (𝑉 ) é a razão entre o 

deslocamento realizado (∆𝑥) e a variação do tempo (∆𝑡) durante o deslocamento (equação 4), 

assim como conceitua Halliday et al (2012). 

Vale frisar que há uma diferença entre velocidade escalar média (𝑆 ) da velocidade 

média (𝑉 ). Enquanto velocidade média envolve o deslocamento da partícula, velocidade 

escalar média indica a rapidez com que determinado corpo está se deslocando, sem possuir sinal 

positivo ou negativo que indique sua direção ou sentido do movimento (HALLIDAY et al, 

2012).  

𝑆 =  
â  

∆
    (5) 

Para que não ocorra variações essenciais no estado de movimento durante um 

percurso, determina-se a velocidade média instantânea em um ponto, fazendo com que esse 

intervalo de tempo seja tão pequeno quanto possível (ALONSO, 1972). Assim, deve-se levar o 

cálculo do valor limite da fração  
∆

∆
  para que o ∆𝑡 tenda a zero. 

Em linguagem matemática, escreve-se: 

𝑣 =  lim
∆ →

𝑣     (6) 

𝑣 =  lim
∆ →

∆

∆
    (7) 

Derivando-se 𝑥 da equação (7) em relação a 𝑡, tem-se a equação (8): 

𝑣 =     (8) 

Portanto, a velocidade instantânea é uma derivação do deslocamento em relação ao 

tempo em que é determinada pela observação entre duas posições separadas por uma distância 

tendente a zero (𝑑𝑥) pela medida de um intervalo mínimo de tempo (𝑑𝑡) (ALONSO, 1972). 



 
 

6 PASSO A PASSO DAS ATIVIDADES 

Para apresentar a atividade realizada, aqui será apresentada a atividade realizada com 

a Aluna “D”, que estuda na Escola Prof. Tereza Donato de Araújo na Modalidade de EJA. Desta 

forma, o conteúdo programático apresentando a Cinemática em sala de aula teve uma 

abordagem ao nível de ensino trabalhado. 

Para se criar uma HQ de resolução de questões precisa-se de um roteiro bem definido 

e, neste caso, será dentro dos conteúdos iniciais de Cinemática já abordado previamente em 

sala de aula. O roteiro vai ter como fio condutor a questão/exercício proposta aos alunos. 

Foi proposto à turma um lista de exercícios de seu próprio material de estudo utilizado 

na escola ficando de livre a iniciativa de escolha de qual se deveria trabalhar. Por exemplo, a 

questão abordada pela aluna “D” foi: 

“Um carro anda 600 km em 5 h. Qual sua velocidade média? Qual a distância que ele 

percorre em 8h? Se esta velocidade for mantida, quanto tempo gastará para fazer a viagem entre 

São Paulo (SP) e Campo Grande (MS) cuja a distância é de 1200 m? “ 

A questao em destaque é composta por três perguntas que necessita de três cálculos 

separados e, tradicionlamente, a questão seria resolvida obedecendo toda a linguagem formal 

da matemática, ficando: 

𝑉𝑚 =
∆𝑆

∆𝑡
 

𝑉𝑚 =
600

5
 

Sendo a velocidade média do carro: 

𝑉𝑚 = 120 𝑘𝑚/ℎ 

Respondida a primeira parte, temos: 

120 =
∆𝑆

8
 

∆𝑆 = 120 . 8 

Ou seja, a distância percorrida nessa velocidade em 8h de viagem, seria de: 



 
 

∆𝑆 = 960 𝑘𝑚 

Pra finalizar, o tempo gasto para se chegar a Campo Grande é de: 

120 =
1200

∆𝑡
 

∆𝑡 =
1200

120
 

∆𝑡 = 10 ℎ 

Essa formalidade matemática na resolução de questões que envolvam cálculos é 

necessário para se chegar a um resultado, porém afasta muitos os alunos quando estes precisam 

resolver ou estudar um já pronto. 

Desafiados a criar uma História em Quadrinhos, toma-se como exemplo, a aluna “D” 

que elaborou a HQ – “Aprendendo a física com Nelson e Valber” (Anexo 01), obedecendo os 

seguintes passos: 

6.1 Passo: Criação dos personagens e um título à HQ  

Antes de se desenhar, a Aluna rascunhou alguns cálculos e para a HQ criou dois 

personagens que seriam amigos escolhendo para eles dois nomes fictícios: Nelson e Valber 

(Figura 22). 

 
Figura 22: Capa HQ - Aprendendo física com Nelson e Valber 



 
 

6.2 2º Passo: Introdução ao problema da questão  

 
Figura 23: Introdução aos personagens e problema 

De acordo com a Figura 23, a Aluna “D” introduziu os personagens já demonstrando 

que são amigos e que um precisava da ajuda do outro em um problema de física.  

6.3 3º Passo: Desenvolvimento da história e a aplicação dos 
conhecimentos iniciais de cinemática 

Indentificados os personagens e o problema ser resolvido na história em quadrinhos, 

o enredo se densenrolou de forma espontânea, com linguagem simples e divertida. 

A personagem “Valber” como explicando que vai responder as perguntas que 

“Nelson” lhe fez passo a passo (Figura 24). 

Para realizar o cálculo da primera parte da questão – Um carro anda 600 km em 5 h. 

Qual sua velocidade média? – “Valber”, na figura 25, começa explicando que para se calcular 

Figura 24: Passo a Passo 



 
 

a velocidade média de um corpo, será necessário saber a distância percorrida e o tempo gasto 

para realizar o percurso.  

 
Figura 25: Primeira explicação 

Na Figura 26, “Valber” começa a realizar o cálculo para encontrar a resposta, mas na 

HQ em vez de usar os símbolos matemáticos usualmente utilizados em cálculos, a Aluna “D” 

recebe a orientação de que use o termo velocidade em vez de 𝑉𝑚, Distância ao invés de ∆𝑆 e 

Tempo gasto no lugar de ∆𝑡. Essa forma de se escrever os nomes das grandezas envolvidas na 

fórmula da velocidade é uma maneira de torná-la mais “entendível” e de fácil assimilação para 

o aluno que elabora a HQ e para aquele que só vai ler posteriormente a História e o mais 

importante, sem quebrar a sistematização matemática que qualquer cálculo exige. 

 
Figura 26: Traduzindo a Fórmula da Velocidade 



 
 

Ao partir para a segunda parte do problema - Qual a distância que ele percorre em 8h? 

– A personagem explica que para resolver tal questão basta multiplicar 120 𝑥 8. Neste ponto, 

na Figura 27, a Aluna “D” prevê uma possível dúvida que poderia surgir ao leitor da HQ, de 

onde viria o 120?  

 
Figura 27: Segunda questão 

 

Na HQ elaborada (Figura 28), a personagem “Nelson” após as primeiras explicações 

do amigo, passa a também a analisar a questão propondo uma maneira de se resolver a última 

questão do problema - Se esta velocidade for mantida, quanto tempo gastará para fazer a viagem 

entre São Paulo (SP) e Campo Grande (MS) cuja a distância é de 1200 km? – baseadad na 

questão anterior. “Nelson” raciocina que se a velocidade do carro é de 120 km/h , ou seja, 120 

km a cada hora, signfica que para percorrer 1200 km, basta multiplcar a velocidade por 10 que 

chegará a distância pretendida. Na mesma figura, “Valber” propõe reolver de uma outra 

maneira, utilizando a fórmula da velocidade (Figura 29) conseguindo o mesmo resultado 

achado por “Nelson”. 



 
 

 
Figura 29: Análise de Nelson 

6.4 4º Passo: Desfecho da história (conclusão) 

Importante frisar, que todo roteiro de uma boa HQ, sempre deverá haver uma boa dose 

de humor para que a história não fique cansativa, ainda mais quando se trata de demonstrar um 

cálculo de velocidade média através de quadrinhos. Então desta forma, finalizado a resolução 

da questão, foi feito um final caprichado e sem esquecer de colocar a palavra fim no ultimo 

quadrinho, como na figura 30. 

Figura 28: Tempo necessário para a viagem 



 
 

 
Figura 30: Finalização da HQ 
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APÊNDICE 

Apêndice A – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
1. Identificação 

Escola: CEEJA Prof. Tereza Donato de Araújo 

Diretora: Prof. Kátia Maria Oliveira 

Disciplina: Física 

Modalidade de Ensino Semipresencial de Ensino Médio 

Turma: Física 

Data: 21 de maio de 2018 e 28 de maio de 2018 

Tempo previsto: 2 Aulas com 3h de duração cada. 

2. Tema estruturador 

Aplicação de Histórias em Quadrinhos (HQ’s) para a Resolução de questões 

3. Conteúdos 

Cinemática: Conceito de Velocidade, MRU e MRUV. 

Atitudinais: Percepção de que o conhecimento científico e a abstração necessária para 

a resolução de questões é uma construção humana; 

Conceituais:  

a) Deslocamento; 

b) Velocidade Média; 

c) Aceleração; 

d) Movimento Retilíneo Uniforme; 

e) Movimento Retilíneo Uniformemente Variado; 

Procedimentais: montagem em quadrinhos de soluções de problemas físicos com 

base no raciocínio científico; 



 
 

4. Habilidades 

 Compreender que é necessária certa abstração para a identificação da cena relatada 

em uma questão; 

 Entender os conceitos físicos adquiridos anteriormente como um processo de 

construção humana; 

 Relacionar a Cinemática, juntamente com seus conceitos, com o que se pede na 

questão; 

 Entender a estrutura básica de uma HQ e de como ela pode ser usada para a 

demonstração de uma questão; 

 Utilizar a internet como uma ferramenta em potencial para a construção de soluções 

dos problemas de física; 

5. Pré-requisitos e conhecimentos prévios 

 Noções de álgebra básica (equações e funções matemáticas); 

 Entender os conceitos prévios de cinemática (trajetórias, velocidade, aceleração, 

tempo, deslocamento, distância, grandezas vetoriais); 

 Compreender o conceito de grandezas vetoriais e operações com vetores; 

 Tipos de movimento (MU e MUV); 

 Já ter tido contato com HQ’s; 

6. Recursos 

 Smartphones dos alunos com acesso à internet ou computadores do laboratório de 

informática com conexão à internet; 

 Para o projeto: papel sulfite branco, Réguas, lápis de cor ou de cera; 

 Materiais de sala: quadro branco, dois pinceis para quadro branco, um projetor e 

caixa de som; 

 Cópias de formulários (avaliação e roteiro); 

7. Fontes de informação 

Bibliográfica 

GASPAR, Alberto. Compreendendo a física. 2º ed. São Paulo: Ática, 2013. 

Livro didático de Física adotado pela escola. (Verificar com o professor da disciplina 

a disponibilidade). 

8. Busca de informação 

Primeiro momento: Em sala de aula, após a aula sobre Cinemática, será proposto 



 
 

resoluções das questões problemas na forma “tradicional”; 

Segundo momento: Com materiais em mãos, será formado equipes de 3 a 4 alunos 

para a confecção de uma HQ de resolução de questão; 

9. Elaboração de conclusões 

Os alunos deverão criar uma história com personagens e enredo de uma questão 

presente no Livro didático. Os grupos serão formados poderão dialogar entre si, socializando 

as suas histórias e por fim compartilharem as suas soluções com os demais alunos da sala. 

10. Generalização 

Depois da socialização das Histórias em quadrinho de cada grupo, será montado uma 

Revista com um título escolhido pelos alunos. 

11. Exercícios de memorização 

No decorrer da aula será repassado exercícios de fixação do conteúdo, onde alguns 

serão resolvidos pelo professor e alguns pelos próprios alunos. Quanto aos exercícios propostos 

para os alunos resolverem, eles podem formar grupos pequenos, e um dos integrantes do grupo 

deverá socializar uma das soluções para o restante da turma. 

12. Prova ou exame 

A prova será composta da elaboração da HQ. 

13. Avaliação 

Os alunos serão avaliados de forma contínua no decorrer das aulas e das atividades em 

grupos e individuais; 

14. Referências 

GASPAR, Alberto. Compreendendo a física. 2º ed. São Paulo: Ática, 2013.  
 
 
RAMA, A; VERGUEIRO, W. (Org.). Como usar as histórias em quadrinhos na sala 
de aula. São Paulo: Contexto, 2004. 
 
 
RAMOS, P. A leitura dos quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2010. 

 
 
VERGUEIRO, WALDOMIRO, PAULO RAMOS. Como usar histórias em 
quadrinhos na sala de aula. São Paulo, 2014 
 
 
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 



 
 

Apêndice B – Lâminas de Apresentação 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

Apêndice C – Modelo de Proposta de HQ  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 
Anexo 1 – Aprendendo física com Nelson e Valber 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

Anexo 2 – HQ Anime Chaves: Velocidade Média  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


