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O HQ NO ENSINO DE MATEMÁTICA: EQUAÇÕES DO 

PRIMEIRO GRAU EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Victor Balbino dos Santos1 

INTRODUÇÃO 

Esta atividade foi desenvolvida na turma 7ºA do CEPI Bandeirante, com o intuito 

de se identificar quais conceitos e elementos do conteúdo de equações os alunos da turma 

aprenderam e conseguem relacionar com situações diversas. Além de resolver equações, 

pela proposta de se encontrar um valor desconhecido, é importante que os alunos tenham 

domínio dos conceitos envolvidos e consigam relacionar este conteúdo com situações que 

possam enfrentar em suas vidas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 De início, os alunos não compreenderam, em sua totalidade, a mensagem da 

tirinha. Isso era esperado, pois se trata de um termo em latim que não é de uso 

generalizado na sociedade. No entanto, a tira vista em QUINO (1993) foi uma das poucas 

encontradas que tratam de um conteúdo matemático. Além disso, após a explicação, os 

alunos compreenderam o termo. 

 Como a proposta fugiu do que geralmente é realizado nas aulas de Matemática, os 

alunos perguntaram o que precisava ser feito mais de uma vez. Indagaram se seria 

necessário retratar uma situação em sala de aula, como a que aparece na tirinha do 

exemplo. Mesmo dizendo que não, que seria melhor se retratassem alguma situação de 

sua própria criatividade, a grande maioria priorizou situações em ambiente de ensino. 

 Ao final, as construções foram socializadas. Indagados se gostaram da atividade, 

os alunos destacaram que sim, que foi divertido e que foi “fácil” fazê-la. As imagens 

abaixo retratam algumas construções dos alunos: 
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Imagem I- Alunos retratam situação didática sobre equações 

 

 

Imagem II- HQ de autoria dos alunos que retrata a mudança do emprego de “x” nas aulas de Matemática 

 

 

Imagem III- Alunas retratam uma situação didática envolvendo equação 
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CONCLUSÃO 

 Com base nas construções realizadas pelos alunos, é possível depreender que até 

o momento da atividade, não havia grande identificação do conteúdo com situações 

cotidianas ou aplicações. Devido à predominância de exercícios procedimentais, os 

alunos têm dificuldade em empregar o conteúdo trabalhado. Para contornar isso, faz-se 

necessário que atividades mais contextualizadas sejam trabalhadas. 
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