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Resumo: 

Visto que a educação é de suma importância não 

somente para o homem livre, mas também para 

aquele que se encontra encarcerado, ela constitui-

se como um elemento de tratamento como meio 

de reintegrar o indivíduo ao meio social. Levando 

em questão a realidade de ensino no sistema 

prisional, propomos um trabalho que correlacione 

os conhecimentos científicos com as noções 

básicas de Física, tendo em vista também a 

socialização e o resgate da cidadania, sendo que 

para isto, mesmo com a restrição de instrumentos 

nas prisões, faz-se necessário estimular o 

aprendizado dessa ciência, buscando 

metodologias e estratégias que possibilite o 

aprimoramento do conhecimento dentro das 

condições impostas neste contexto. Desta forma, 

este trabalho tem como objetivo propor uma 

abordagem do ensino de Física a partir da 

utilização e produção de histórias em quadrinhos 



sobre temáticas cotidianas nas aulas de física no 

sistema prisional. A intenção é que, por meio de 

uma ação colaborativa com seus pares, os alunos 

possam dentro das condições e limitações 

impostas, despertar a curiosidade e a motivação, 

construindo seu conhecimento científico, o resgate 

da dignidade e cidadania dos alunos. 
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APRESENTAÇÃO 

  

Esta proposta de Unidade Didática surgiu a partir da minha atuação como 

professora de Física no Sistema Prisional, visto as dificuldades apresentados pelos 

alunos em relação à disciplina, havendo necessidade de recursos que promovam 

uma aprendizagem significativa para esses alunos em especial. 

Mesmo que essa escola seja um CEEBJA considerado regular, com o 

componente curricular não diferindo das demais escolas, ela tem suas 

particularidades que fazem do Ensino da Física uma disciplina complicada para se 

trabalhar. Não há muitos recursos que possam entrar na Unidade prisional, tais 

como: computador e experimentos devido à questão de segurança. Nessas 

condições, surge a necessidade de apresentar os conceitos da Física a partir de 

questões simples do cotidiano dos encarcerados e a nossa proposta parte da 

utilização e produção de histórias em quadrinhos (HQs), sendo esta uma alternativa 

possível para superar as dificuldades e de tornar mais significativo o ensino e a 

aprendizagem de Física para esses alunos. 

Esta Unidade Didática propõe um Ensino de Física pautada na explicação 

teórica dos fenômenos em lugar de cálculos e resolução de problemas matemáticos, 

mas contextualizando os assuntos, oferecendo condições para que sejam 

estimulados a elaborar estratégias para transformar o conhecimento comum em 

científico. 

 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Esta Unidade Didática é direcionada a alunos matriculados na disciplina de 

Física no CEEBJA João da Luz da Silva Correa, na cidade de Cruzeiro do Oeste,  

Esta Unidade contemplará a temática: História em quadrinhos como recurso 

didático para aulas de Física no sistema prisional, visando à melhoria da 

aprendizagem dos alunos. 

Essa proposta será desenvolvida ao longo do 1º trimestre do ano de 2017. 

A seguir, serão apresentadas as etapas a serem desenvolvidas. 

 

Quadro 01: etapas do trabalho proposto nessa Unidade Didática. 



Etapas Atividades Carga Horária (h/a) 

1ª etapa 

Apresentação do Projeto de Intervenção 

Pedagógico para os alunos do Sistema Prisional, 

da disciplina de Física. 

2 h/a 

2ª etapa 
Levantamento das atividades e atitudes diárias 

dos alunos encarcerados. 
2 h/a 

3ª etapa 

Relacionar as atividades diárias indicadas com os 

temas diversificados da Física de forma 

contextualizada, associando ao cotidiano dos 

alunos. 

7h/a 

4ª etapa 

Definição dos conteúdos da disciplina de Física 

que serão contextualizados a partir dessa 

investigação 

6 h/a 

5ª etapa Estudo sobre o gênero textual HQs; 2 h/a 

6ª etapa 
Apresentação e discussão de algumas Histórias 

em Quadrinhos com os conteúdos definidos; 
2 h/a 

7ª etapa 
Produção de HQs com os temas definidos 

 
10 h/a 

8ª etapa 
Apresentação das próprias produções das HQs 

aos demais alunos. 
1 h/a 

 

Desenvolvimento 

 

1ª etapa 
Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógico para os alunos 

do Sistema Prisional, da disciplina de Física. 
 

Nesta etapa será realizada a apresentação aos alunos do Ensino Médio do 

CEEBJA João da Luz da Silva Corrêa, público alvo da intervenção pedagógica, do 

Projeto e da Produção Didático-Pedagógica: “História em quadrinhos como recurso 

didático para aulas de Física no sistema prisional”. Mediante a apresentação serão 

discutidas as estratégias metodológicas de desenvolvimento dessa proposta e a 

importância de usar esse recurso como possibilidade de aprendizagem. 



Esta Produção Didático-Pedagógica tem como estratégia fazer o 

levantamento de situações de vida diária dos detentos, explorando-as e 

relacionando-as à disciplina de Física, realizando um estudo de História em 

Quadrinhos que apresentam conceitos e conteúdos desta disciplina e 

posteriormente, propondo a elaboração de suas próprias Histórias em Quadrinhos 

(HQs) envolvendo os conceitos e fenômenos físicos anteriormente relacionados. 

O uso de História em Quadrinhos na prática pedagógica se mostra um 

recurso simples, de fácil acesso, sem restrição quanto à segurança e potencializa 

uma aprendizagem significativa e atrativa, além de correlacionar com outras áreas 

do conhecimento, colaborando com a cooperação e compartilhamento de ideias 

entre os alunos. 

 

2ª etapa 
Levantamento das atividades e atitudes diárias dos alunos 

encarcerados 

 

O ensino na Educação de Jovens e Adultos (EJA) exige estratégias 

diferenciadas, pois possuem características peculiares dos alunos do ensino regular. 

A Física é uma ciência que está presente em muitas situações do cotidiano, e 

que muitas vezes passa despercebida aos nossos olhares, devido a diversos 

fatores. E este novo olhar é que se pretende alcançar a partir deste levantamento de 

atividades e atitudes diárias com os alunos. 

Através de uma roda de conversa, será discutido sobre as atividades e 

atitudes em suas celas, enfatizando os objetos utilizados no seu cotidiano, tanto na 

alimentação quanto na higiene, entre outros. Além de relatarem suas atividades 

diárias dentro da unidade. Será um momento de descontração, onde cada aluno terá 

oportunidade de relatar como é sua rotina, apontando os artifícios utilizados que 

facilitam seu dia-a-dia e melhora suas vidas. 

 

3ª etapa 
Relacionar as atividades diárias indicadas com os temas 

diversificados da Física de forma contextualizada, associando ao 
cotidiano dos alunos. 

 

A partir das informações obtidas, será discutido se há relação de suas ações 

rotineiras com a Física, buscando identificar a presença dessa Ciência no contexto 



do cárcere. Como também, a relação dos conhecimentos do senso comum que os 

alunos já obtêm, oriundos da própria experiência de vida e de dentro das celas, para 

que esses conhecimentos sejam transformados em conhecimentos científicos. 

Tomaremos como ponto de partida aos estudos esses relatos, para que a 

Física se torne mais significativa e relevante aos alunos. Uma Física aplicada e 

presente no seu cotidiano, permitindo ao aluno fazer relações entre as diversas 

situações presentes em seu contexto. 

A contextualização permite ao aluno sentir que o saber escolar não é apenas 

um acúmulo de conhecimentos científicos, mas sim uma ferramenta que os prepara 

para encarar o mundo, abrindo possibilidades para resolver e entender melhor os 

conceitos. O contexto dá sentido ao conteúdo, e deve estar relacionado com o 

cotidiano dos alunos. No processo de ensino e aprendizagem, o diferencial é a 

atuação do professor, colocando se como orientador, procurando ressignificar os 

conteúdos físicos, por meio de metodologia que parta do cotidiano do aluno. 

A partir do levantamento e relatos das atividades e ações dos alunos, e após 

ter discutido e analisado a presença da ciência em seu cotidiano, será feita a relação 

entre esses saberes ao saber científico, utilizando diferentes conteúdos da Física, 

que se relacionam com suas práticas diárias. Através de discussão com a 

participação dos alunos, o professor irá abordar as diversas temáticas que poderão 

ser relacionadas e contextualizadas. 

 

4ª etapa 
Definição dos conteúdos da disciplina de Física que serão 

contextualizados a partir dessa investigação 
 

A partir da investigação realizada com os alunos, será definido os conteúdos 

da disciplina de Física que podem ser relacionados e contextualizados com o 

cotidiano dos alunos. 

Após elencados esses conteúdos, serão abordados os conceitos 

cientificamente, correlacionando às noções básicas de Física dos alunos. Buscando, 

portanto, encontrar maneiras e oportunidades para envolver os alunos, tornando o 

processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso. 

 

5ª etapa Estudo sobre o gênero textual História em Quadrinhos 
 



Nesta etapa, será realizado um estudo com a finalidade de conhecer e 

aprender como se produz as histórias em Quadrinhos. 

História em quadrinhos é uma forma de linguagem curta e de propósito lúdica, 

na qual é possível verificar a mistura de imagens e frases, sendo de fácil 

compreensão e com o objetivo de fazer com que os alunos se interessam pelos 

conteúdos, além de ser prazerosa, bem-humorada e de fácil manuseio. Ainda tem a 

vantagem de não gerar nenhum tipo de problema de segurança na penitenciária. 

Será apresentado várias Histórias em Quadrinhos (HQs), permitindo aos 

alunos ler e manipulá-las. Em seguida, será proposto alguns questionamentos para 

discussões e reflexões: 

 

 Você gosta de ler história em quadrinhos? 

 O que te chama à atenção nas histórias em quadrinhos? 

 Qual é o tipo de linguagem presente nessas HQs? 

 Você já leu HQs com cunho científico? 

 

Num segundo momento, será feita a leitura e discussão do texto “Definição de 

História em Quadrinhos (HQ)”. 

 

Definição de História em Quadrinhos (HQ) 

 

As HQs têm personagens e elenco fixos, narrativa sequencial em quadros, 

numa ordem de tempo, nos quais o fato se desenrola por meio de legendas e 

balões com textos pertinentes à imagem de cada quadrinho. A história pode se 

desenvolver numa tira, numa página, em duas ou várias páginas (revista ou álbum). 

É obvio que para uma história ser em quadrinhos ela precisa ter no mínimo, dois 

quadrinhos (ou cenas). A Tira diária é uma exceção, pois ás vezes, a história pode 

ser contada em um só quadrinho (espaço da própria tira), mas isso não a torna um 

cartum, apesar da proximidade. Uma HQ é ampla e maleável. 

Pode ser temporal, regional, política, policial, científica, social, esportiva, 

histórica, infantil, adulta, terror e humor. Utiliza figuras humanas perfeitas ou 

distorcidas (caricaturas), animais humanizados, homens animalizados, bonecos, 

objetos, entre outros. 

MORETTI, Fernando. Qual a diferença entre charge, cartum e quadrinho? Disponível em 



http://www.ccqhumor.com.br/artgos_cartum_diferenca.htm 

 
A partir do estudo texto e definição de HQs, será apresentado e discutido com 

os alunos, como se compõe e desenvolve as HQs, conforme História Digital,2011. 

 

1- Elabore um roteiro: coloque no papel como será a história toda, incluindo 

personagens e suas falas. 

2- Faça as contas: calcule quantos quadrinhos sua história inteira vai ter. Aí 

tente descobrir de quantas páginas ela precisa. Por exemplo, se forem 12 

quadrinhos, você pode colocar em 2 páginas, com 6 quadrinhos cada uma. 

3- Pense na diagramação: “diagramar” é decidir a forma e o tamanho dos 

quadrinhos, lembrando que um pode ser o dobro dos outros e ocupar uma 

tira inteira. 

4- Invente os personagens: Qualquer coisa que existe pode virar um 

personagem. Basta um par de olhos, duas pernas ou qualquer característica 

para “animar” algo que não tem vida. Se preferir, pode fazer colagem ao 

invés de desenhar. 

5- Comece pelos balões dos personagens: só depois faça os desenhos. 

Geralmente, a gente se empolga com o cenário, os personagens, e depois 

não cabem mais os balões. Fica tudo encolhido e ninguém consegue ler 

direito. 

6- Use apenas letras MAIÚSCULAS: Capriche bem nas letras para ficarem 

mais ou menos do mesmo tamanho. Você pode destacar palavras 

importantes ou gritos com cores mais fortes. Escreva as letras antes de fazer 

o balão em torno. 

7- Capriche no desfecho: O final é muito importante. É o desfecho do seu 

trabalho. Imagine que todo leitor gosta de uma surpresa no final. Coloque a 

palavra “fim” no último quadrinho. 

8- Não esqueça do título: Quando souber como será sua história, invente um 

título para ela. Lembre-se de deixar espaço no início da primeira página. 

9- Não complique: Se a cena for complicada demais para desenhar, pense em 

outra. Sempre há uma solução mais simples. Se a frase for comprida demais, 

tente cortar o que não faz falta. 

10- Faça a lápis primeiro: assim dá pra mudar algo errado, diminuir o textos, 



entre outras coisas (Evelyn Heine, roteirista e redatora de HQs da Disney). 

 

A apresentação visual das HQs é muito importante, e para isso, é preciso 

observar o colorido e os diversos formatos dos balões, conforme NERDS E OTOME 

UNIVERSE, 2014. 

 

: 

 

Com o estudo sobre o gênero História em Quadrinhos, os alunos irão 

entender como se constrói uma tira, sua importância ao ser utilizada como 

ferramenta no ensino, além de motivar os alunos a criarem suas próprias HQs. 

 

6ª etapa 
Apresentação e discussão de algumas Histórias em Quadrinhos com 

os conteúdos definidos 
 

Nesta etapa, serão apresentadas aos alunos Histórias em Quadrinhos com 

conteúdos já definidos, com a finalidade dos alunos observarem como um conteúdo 

de Física pode ser abordado em uma HQs. 

Nessas HQs serão exploradas situações cotidianas, envolvendo os conceitos 

e fenômenos físicos, para os alunos identificarem e correlacionarem aos conteúdos 

da disciplina.  



Será realizada a leitura, buscando a interpretação da situação apresentada 

em cada HQs, para entender o fundamento do contexto aplicado, relacionando aos 

conceitos inseridos. 

Mostrando aos alunos, que o trabalho desenvolvido a partir de HQs se torna 

mais prazeroso, uma vez que utilizá-las como estratégia metodológica, é uma boa 

ferramenta para abordar conceitos físicos, pois tem grande aceitação, é lúdica, 

estimulante e facilitadora da aprendizagem, além de ser uma sequência curta de 

desenhos, de fácil compreensão, valorizando o raciocínio e a leitura; 

Para exemplificar como seria a apresentação e discussão de HQs com 

conteúdo já definido, segue uma proposta de atividade: 

 

Atividade 1 

Objetivos:  

 Diferenciar, compreender e conceituar isolantes, e as formas de transmissão 

de calor;  

 Compreender, interpretar e discutir as tirinhas sobre a transmissão de calor;  

 Produzir suas HQs sobre o tema proposto;  

 

Recursos: Textos, HQs diversos, lápis de colorir, papel sulfite, lápis, borracha. 

 

Problematização inicial: Diariamente são entregues marmitas aos encarcerados 

na Unidade e os alunos reutilizam as tampas de marmita, que são de isopor, sob 

seus colchões? Há vantagens? 

Que conhecimentos físicos estão por trás desta ação? 

 

Conceitos principais: Transmissão de Calor. 

 

Metodologia: Iniciar a aula conversando com os alunos sobre a reutilização das 

tampas de marmita sob os colchões.  

Em seguida, será realizado um estudo através de textos, sobre os diferentes 

tipos de transmissão de calor, com alguns questionamentos sobre o tema, 

estimulando a participação e a exposição das ideias dos alunos.  

 



1ª Momento- Após apresentado e discutido os conceitos, serão levantados os 

seguintes questionamentos: 

 É preferível descongelar um alimento colocando-o em um recipiente de metal 

ou de vidro? 

 Por que o ar condicionado geralmente é colocado na parte de cima das 

casas? 

 Por que o ideal não é cozinhar com colher de metal?  

 Por que no inverno, usamos geralmente roupas com cores escuras?  

 Por que os pisos de cerâmica parecem mais frios que os de carpete ou 

madeira?  

 

2ª Momento- Em seguida, organizar os alunos em duplas, apresentar as HQs para 

que realizem a leitura e análise de cada tira. 

 

 

 

 

 
3ª Momento - Cada dupla deverá responder de forma escrita cada pergunta:  

 

 O que você entende em cada historia em quadrinhos?  

 Quais os conceitos presentes em cada HQ?  

 Dê exemplos do cotidiano, sobre as diferentes formas de propagação de 

calor? 

 



4ª Momento - Os alunos apresentarão as interpretações de suas HQs para o grande 

grupo, para discussão coletiva dos resultados. 

 

7ª etapa Produção de HQs com os temas definidos 
 

Após os levantamentos, investigações, discussões, relações, reflexões e 

estudos realizados até aqui, nesta etapa será proposto a elaboração das próprias 

Histórias em Quadrinhos pelos alunos, relacionadas aos conteúdos trabalhados ao 

longo das etapas, envolvendo os conceitos da física presentes em atividades do seu 

cotidiano. 

Utilizar as HQs como estratégia metodológica no ensino da Física de forma 

reflexiva, valorizando as competências ligadas ao raciocínio e à leitura permite 

estimular e desenvolver o hábito da leitura, enriquecendo o vocabulário do aluno. 

Para tanto, serão realizados agrupamentos (duplas), possibilitando a troca de 

informações, promovendo a discussão, análise e reflexão sobre as estratégias e 

ferramentas utilizadas na produção de cada tira. 

Cada dupla escolherá um tema, envolvendo conteúdos e conceitos da 

disciplina de Física, previamente relacionado em etapas anteriores, para 

posteriormente criarem e produzirem suas próprias HQs. 

O professor terá o papel de mediador nas interações entre os alunos, 

participando das discussões durante a criação, bem como, orientando a produção 

das HQs. 

A confecção de HQs pelos alunos é uma das formas mais imediatas de 

avaliação de todo processo proposto nesta Produção Didático-Pedagógica, pois, 

busca-se verificar um provável entendimento de toda discussão realizada até esta 

etapa, tendo em vista que montagem do enredo de cada tirinha exige dos alunos o 

domínio do tema abordado a fim de tratá-lo na forma de textos claros e concisos, de 

forma humorada e coerente, características fundamentais de uma HQs. 

 

8ª etapa Apresentação das próprias produções das HQs aos demais alunos 

 

Nesta última etapa, será realizada uma apresentação dos resultados para os 

demais alunos e professores da unidade, através da exposição e leitura da HQs 

produzidas na etapa anterior. 



As produções serão copiadas e reunidas em exemplares que serão 

distribuídos para as demais turmas no dia da exposição. 

A educação nas prisões faz com que o aluno encarcerado tem a possibilidade 

de recuperar sua dignidade humana e de cidadão, pois a educação auxilia na 

transformação do indivíduo, ampliando possibilidades e potencialidades, 

desenvolvendo a capacidade de um novo olhar na vida extramuros.  

Sendo assim, por meio da elaboração, apresentação e discussão dos 

resultados dessa produção, o aluno desenvolve sua capacidade reflexiva, o 

cooperativismo, além da habilidade artística. Despertando a curiosidade e a 

motivação, construindo seu conhecimento científico, resgatando sua dignidade, 

socialização e cidadania. 

A educação nas prisões tem um papel importante na reinserção social, pois 

apresenta um lugar de produção de conhecimento, de estudo, diálogos, debates, 

reflexões e análises, apresentando diversas alternativas para que possam assumir 

uma nova vida.  
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