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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar se o uso de HQs digitais pode ser um 

suporte de mediação à prática pedagógica docente a partir da vivência em sala de 

aula. Apresenta resultados de uma pesquisa que teve como ponto de vista da forma de 

abordagem do problema, ser de natureza quantitativa e qualitativa, subsidiada por uma 

pesquisa bibliográfica para melhor compreensão do tema e utilizou como técnicas de 

coletas de dados a aplicação de questionário objetivo e subjetivo e entrevista, realizada 

com uma turma do terceiro ano do ensino fundamental da escola da escola municipal 

de Ens. Fund. de São José, localizada na Rodovia Ourém-, s/nº, Vila São José no 

município de Ourém. Alcançando como resultado a verificação de que as Histórias em 

Quadrinhos em junção com o computador proporcionam às crianças benefícios como: 

autonomia, imaginação, criatividade e colaboram para o desenvolvimento de suas 

potencialidades e habilidades de leitura e escrita.  

 

 

Palavras-chave: HagáQuê. Alfabetização. Software. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the use of digital comics can be a mediation support the 

teaching pedagogical practice from the experience in the classroom. Presents results of 

a research that had the point of view of how to approach the problem, be a quantitative 

and qualitative nature, supported by a literature search for better understanding of the 

subject and used as techniques for data collection application of objective and 

subjective questionnaire and interview, conducted with a group of third year of 

elementary school school municipal school Ens. Fund. St. Joseph, located on Highway 

Ourém-, s / nº, Vila Sao Jose in the city of Ourém. Achieving results in the finding that 

the Comics in junction with the computer provide children with benefits such as: 

autonomy, imagination, creativity and collaborate to develop their potential and skills of 

reading and writing. 

 

Key-words: HagáQuê, Literacy, Software 
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1.INTRODUÇÃO  

O uso de recursos computacionais no processo de aprendizagem torna-se 

cada vez mais evidente. Entretanto, os inúmeros softwares e ferramentas utilizados 

no contexto escolar nem sempre apresentam a preocupação de adequarem-se ao 

nível de desenvolvimento escolar do aprendiz e satisfazerem as propostas 

pedagógicas do professor. Na fase de alfabetização a produção textual realizada 

com editores de texto sofisticados não é interessante, pois distancia o aprendiz de 

seu objetivo principal uma vez que ele deve voltar sua atenção para a aprendizagem 

dos recursos computacionais oferecidos.  

Segundo Bandeira (2009, p. 1) na educação fundamental os quadrinhos 

ainda não são incluídos como conteúdo programático nos currículos escolares, e 

nem mesmo como metodologia didática para ensinar outras disciplinas tais como 

língua portuguesa, matemática, geografia, etc. Observa-se que nas faixas etárias do 

ensino fundamental há grande consumo de quadrinhos pelo público estudantil. Os 

quadrinhos ajudam as crianças e jovens a consolidar seus hábitos de leitura e 

compreensão de ideias, sem falar do potencial dos quadrinhos em trabalhar 

conteúdos curriculares por causa da sua grande aceitação. 

Na atualidade trabalhar com histórias em quadrinhos pode ser uma proposta 

de incentivo ao desenvolvimento da linguagem em língua portuguesa, bem como 

incentivar as habilidades de leitura, dramatização, recontagem de histórias infantis, e 

apresentações artísticas e até mesmo o ensino da matemática e ciências. 

Em virtude de acontecimentos que levaram a situações favoráveis do uso 

das histórias em quadrinhos em sala de aula, surgiu a escolha por esse tema, no 

sentido de privilegiar atividades diversificadas e criativas, que propiciassem 

momentos de prazer e descoberta. 

Visando minimizar os problemas mencionados, neste trabalho é proposto o 

ambiente HagáQuê para a criação e edição de história em quadrinhos, sendo esta 

uma das primeiras formas textuais trabalhadas no ensino de Língua Portuguesa. 

Este ambiente oferece recursos simplificados, mas suficientes, para a criação e 

edição de HQs por crianças dos primeiro e segundo ciclos fundamentais de ensino, 

buscando contemplar as mais recentes propostas pedagógicas do uso do 

computador no contexto escolar. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é pesquisar o “Uso do 

Software HagáQuê como Ferramenta Pedagógica na Criação das Histórias em 
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Quadrinhos: uma estratégia de ensino para os alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental da escola municipal de Ens. Fund. São José, localizada na Rodovia 

Ourém-conceição, s/nº, Vila São José no município de Ourém, na Região Nordeste 

paraense, no ano de 2014, período esse delimitado para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

Tendo como objetivos específicos: 

Como desenvolver a leitura e a escrita dos alunos das séries iniciais do 

ensino fundamental utilizando o software HagáQuê?  

De que forma o professor utilizará o software HagáQuê nas avaliações dos 

alunos da escola municipal de Ens. Fund. São José? 

Segundo Folque (2011) os computadores e outros materiais tecnológicos 

devem fazer parte do ambiente natural de aprendizagem das crianças. E ainda 

afirma que: As escolas devem incorporar os softwares como método de contribuição 

para que estas compreendam a sua funcionalidade e responda a necessidades reais 

dos alunos.  

O motivo pelo qual nós buscamos auxílio no software educativo se deve pelo 

baixo rendimento escolar na leitura e na escrita dos alunos das séries iniciais do 

ensino fundamental da escola municipal de Ens. Fund. São José, buscando a 

melhoria no ensino aprendizagem destes alunos. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 Um Breve Histórico da História em Quadrinhos  

  

De acordo Jarcem (2007) a história das HQs teve início nos primórdios do 

século XX, por meio da busca do desenvolvimento de novos avanços dos meios de 

comunicação e expressão gráfica e visual. Sendo criada de forma ainda muito 

fragmentada em que seus personagens eram fixos e utilizados apenas nos jornais. 

De acordo com a citação do autor essas histórias e personagem 

proporcionam ainda prazer nas leituras devido os moldes serem dinâmicos e lúdicos 

e acabam atraindo os leitores a viajarem de acordo com os seus personagens. 

O histórico das histórias em quadrinhos ainda é muito discutido em relação a 

seu início, pois existem autores que afirmam que sua existência partiu das pinturas 

rupestres pintados nas paredes das cavernas como relata Melo (2009): 

 

Outra hipótese da sua origem está baseada em registros da Idade Antiga, 
com papiros egípcios que relatam, em forma de desenhos sequenciados, as 
grandes realizações faraônicas; ou da Idade Medieval, em que gravuras e 
tapetes contam a história do cristianismo e pinturas a óleo retratam 
episódios de batalhas europeias. (MELO, 2009 p.02). 

 
Quando o autor retrata das gravuras são os quadros das igrejas medievais 

que retratavam a via sacra - os últimos momentos da vida de Jesus na Terra – que 

podem ser consideradas tirinhas na antiguidade com uma diferença, não tinham 

texto, eram desenvolvidos apenas com sequência de desenhos, como afirma 

Vergueiro (2005) "As histórias em quadrinhos constituem um meio de comunicação 

de massa que agrega dois códigos distintos para transmitir uma mensagem: o 

linguístico (texto) e o pictórico (imagem)".  

Ainda na história antiga ocorreu aos poucos o aparecimento da imagem e da 

linguagem escrita, e estes foram se adaptando até na idade média quando 

ocorreram as primeiras manifestações dos balões, sendo considerado como um 

elemento gráfico, proporcionando uma leitura dinâmica e lúdica. 

As histórias em quadrinhos tiveram grande marcos que repercutem até hoje 

considerando os moldes e a técnica do desenho com os textos das falas em balões, 

como retrata Melo (2009): 

 

[...] considerando os moldes como as conhecemos, utilizando a técnica do 
desenho com os textos das falas em balões, as histórias em quadrinhos 
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surgiram no final do século XIX, nos Estados Unidos, com a criação do 
personagem Yellow Kid por Richard Outcalt, em 1895. Em 1929, foi criado o 
Popeye; em 1930, o Mickey; e em 1933, iniciou a publicação das revistas de 
Walt Disney. Acerca do balão de diálogo, Rahde (1996) categoriza ser um 
elemento gráfico que aparece como um prolongamento do personagem, o 

que proporciona maior dinamização na leitura. (MELO, 2009) 
 

O autor demonstra que esse molde das histórias em quadrinhos ainda 

perpassa pelo cotidiano atual por meio de certos personagens citados serem 

bastante conhecidos podendo cerificar de sua dinamização na leitura por meio do 

uso dos balões. 

De acordo com Palhares (2009) as histórias em quadrinhos tiveram avanço 

considerável com a invenção da imprensa e com o avanço da tecnologia e dos 

novos meios de impressão, onde possibilitou o desenvolvimento da expressão 

gráfica e visual. 

Portanto, o histórico geral da história das histórias em quadrinhos está 

sempre em evolução com a ajuda da tecnologia que a cada dia está em processo. 

 

2.2. As Histórias em Quadrinhos no Brasil 

 

Quando se retrata do marco histórico das histórias em quadrinhos no Brasil 

percebe-se que também inicia no final do século XIX e as histórias continham 

características definidas estilos folhetim caracterizando ordem, sequências, com a 

inserção em quadros fechados, composta de desenhos e texto, como afirma Gomes 

(2008) 

 

 O primeiro capítulo de As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma 
Viagem à Corte datam de 30/01/1869, e esta série é considerada por muitos 
estudiosos como a primeira história em quadrinhos do Brasil. [...] O 
pioneirismo de Agostini acentua-se se lembrarmos que a linguagem dos 
quadrinhos, tal como tornou-se reconhecida até hoje, veio a se consolidar 
entre fins do século XIX e início do século XX. (GOMES (2008) 
 

Ainda de acordo com Gomes (2008), na obra de Nhô Quim nos apresenta, 

por exemplo, a ordenação sequenciada dos desenhos, já seguindo o padrão 

ocidental de leitura das histórias em quadrinhos; a quadrinização – a inserção em 

quadros fechados – de alguns desenhos; e o uso do texto como uma espécie de 

guia para a leitura.  
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Outra obra que também é um marco são “As Aventuras de Zé Caipora” que 

apresentam algumas características peculiares que a diferenciam de grande parte 

dos trabalhos com quadrinhos correntes até então, como o refinado traço presente 

nos desenhos, de rica conotação realista e cuja temática se baseava em um misto 

de aventura e drama – recurso este inovador até então. (GOMES 2008, p. 02) 

Segundo o autor as histórias em quadrinhos brasileiros já iniciam cumprindo 

padrões de organização baseando-se em temáticas como aventuras e drama 

tornando as histórias bem peculiares. 

Conforme afirmam Iannone; Iannone (1994): 

 

“[...] acredita-se que a revista brasileira “O Tico-Tico” tenha sido a primeira 
do mundo a apresentar histórias em quadrinhos completas. Lançada em 
1905, trazia comics, contos, textos informativos e curiosidades sobre 
assuntos destinados, principalmente, às crianças. (IANNONE; IANNONE 
1994, p.48).” 

 

Iannone; Iannone (1994, p.49) ainda observam que: 

 

“[...] Em 1929, o jornal paulista A Gazeta, lançou a Gazeta Infantil, logo 
conhecida por “Gazetinha”, com os personagens “Gato Félix”, Carlinhos e o 
Fantasma. De acordo com o editor Adolfo Aizem é apontado como o 
principal incentivador dos quadrinhos em nosso país. (IANNONE; IANNONE 
1994, p.48).” 

 

Ainda segundo o autor, outro marco das historinhas brasileiras foi em 1960, 

a Empresa gráfica “O Cruzeiro” passou a publicar “O Pererê”, uma revista totalmente 

brasileira, em que a Criação de Ziraldo Alves Pinto (o Ziraldo), dava enfoque à 

personagem folclórica do saci Pererê, onde ocorreu à circulação em 1964, em 

seguida conquistou o público com “O menino Maluquinho”. 

Outros artistas, segundo Iannone; Iannone (1994 p.52,53) que também se 

destacaram foram: o desenhista Jaguar com o ratinho Sig; o cartunista Henrique 

filho, o Henfil, com a criação dos fradinhos; Maurício de Sousa foi o criador da turma 

da Mônica, um dos maiores sucessos em nosso país. Criou também vários outros 

personagens, como: Cebolinha, Bidu, Chico Bento e Horácio.  

Atualmente, alguns quadrinistas vêm se destacando, como: Ciça, com o 

Pato; Angeli, com os Skrotinhos; Rê Bordosa e Bibelô, entre outros. 

Portanto vale ressaltar, que os autores brasileiros contribuem 

consideravelmente com o conhecimento por meio das histórias em quadrinhos 
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tornando a leitura cada vez mais popular e acessível a todas as idades utilizando o 

estilo fácil, divertindo e entusiasmando os leitores em geral, principalmente as 

crianças.  

 

2.3. O Surgimento do Software Hagáquê 

 

As tecnologias de informação e comunicação – TICS é considerada uma 

ferramenta pela qual auxilia o ensino aprendizagem de forma positiva no processo 

educativo apontando para mais uma possibilidade de trabalho em sala de aula, 

favorecendo novos ambientes de aprendizagem e de dinâmicas educacionais para o 

uso das tecnologias e é na escola que muitas crianças terão oportunidade de 

inserção no mundo virtual. 

Baseando-se em softwares educacionais que favorecessem um 

conhecimento lúdico e prazeroso é que foi encontrado o software HagáQuê, o qual 

foi produzido em 2001 por dois autores Sílvia Amélia Bim e Eduardo Hideki Tanaka, 

sob a orientação da profa. Dra. Heloísa Vieira da Rocha como proposta de 

dissertação de mestrado do Instituto de Computação da Unicamp. 

 Segundo os autores o HagáQuê “é um software educativo destinado 

primeiramente como instrumento auxiliar no processo de alfabetização e de domínio 

da linguagem escrita”.  

Já para Schwichtemberg (2008) destaca o software como facilitador no 

processo de construção de historinhas, 

 

O “HagáQuê” foi desenvolvido de modo a facilitar o processo de criação de 
uma história em quadrinhos por uma criança ainda inexperiente no uso do 
computador, mas com recursos suficientes para não limitar sua imaginação. 
(SCHWICHTEMBERG, 2008, p. 07). 

 

Ele é um editor de histórias em quadrinhos que possui um banco de imagens com os 

diversos componentes para a criação de uma HQ, como cenários, personagens e 

balões, além de vários recursos de edição destas figuras. O som é um recurso extra, 

oferecido para enriquecer a HQ criada no computador, assim como afirma Bim e 

Tanaka (2009). 

 

“O HagáQuê apresenta uma interface adaptada às limitações e 
necessidades do usuário (crianças em processo de alfabetização) e com 
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recursos facilitadores para que o aluno tenha liberdade de expressão, 
oferecendo a possibilidade de compor os mais diferentes personagens 
como em uma HQ (história em quadrinhos) regular. (BIM E TANAKA 
(2009),” 

 

Os autores afirmam que o HagáQuê facilita o processo de escrita como uma 

das partes da alfabetização como facilitadora do conhecimento na forma de se 

expressar com uso do computador, por meio das histórias em quadrinhos, visto que 

possui muitos recursos para não limitar sua imaginação. 

O software HagáQuê foi estruturado de maneira simples para ter facilidade 

de uso podendo ser utilizados desde crianças a adultos, inclusive pessoas com 

necessidades especiais. O software HagáQuê apresenta várias ferramentas de 

possibilidades para a produção de uma História em Quadrinhos.  

O objetivo principal do HagáQuê é incorporar um cenário, os personagens, 

os balões, os sons e os textos para a produção de histórias. Todos esses elementos 

estão presentes no software, mas também na tela inicial podendo também ser 

incluídos através da coleta de outras imagens, sons e textos externos ao software. 

Essa inclusão pode ser digitalizada, escaneadas ou captadas da internet. 

 

Figura 01: Tela principal do Software HagáQuê 

 

 

Fonte: www.lsdores.com.br.Pesquisa por imagem 

 

O software possui um conjunto de funções localizadas na barra de 

Ferramentas de Edição que podem ser utilizadas. Como exemplifica Bim (2009): 
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“Selecionar um elemento: clique no botão Selecionar, e na figura a ser 
selecionada. Cancelar seleção: basta clicar no botão Selecionar e em 
seguida clicar em um local vazio da página. Mover um elemento: basta 
selecioná-lo e manter o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto se 
movimenta. Apagar elemento: selecione-o e clique no botão de apagar 
seleção. Recortar, Copiar e Colar: Para colocar um elemento na área de 
transferência e apagá-lo, deve-se usar o recortar, mas se for necessário 
apenas fazer uma ou mais cópias de um elemento, sem apagar o elemento 
original, usa-se o copiar finalizada com o uso uma ou mais vezes da função 
Colar. Mudar tamanho de um elemento: a forma mais simples é só 
selecionar a figura e depois, usar as figuras da barra de ferramenta de 
edição aumentar e diminuir”. (BIM, 2009) 
 
 

2.4 Principais Ferramentas do Software Hagáquê 

 

O software HagáQuê para que possa ser trabalhado é necessário utilizar 

suas ferramentas adequadamente, pois dispõe de um conjunto de operações 

comuns localizadas na barra de Ferramentas de Edição, os quais são carregados de 

funções próprias como: 

 

 Selecionar Elementos: 

 

Figura 02 – selecionador de elementos 

 

Fonte: captura de tela 

 

Sua função é selecionar um elemento: a sua localização no quadro principal 

de ferramentas de edição ele se localiza na parte de baixo. Para usar essa 

ferramenta basta clicar no botão selecionar e em seguida clicar onde desejar na 

página da historinha, podendo ser imagem ou texto.  

Após selecionado com o mouse ficará sendo indicado no mesmo. Faz-se 

necessário saber que só pode ser selecionado um elemento por vez e cada 

elemento aparecerá entre bordas pretas tracejadas. 

Essa ferramenta pode ter outras funções como: Cancelar seleção – clique no 

elemento que deseja cancelar e aperte Backspace; Mover um elemento – selecione 
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e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado ou utilize as setas do teclado 

enquanto o elemento estiver selecionado: 

 

 

 Apagar Elemento: 

Figura 03: Apagar seleção 

 

Fonte: captura de tela 

 

Essa ferramenta tem a função de apagar qualquer coisa em uma página, 

basta selecionar o elemento e clicar no botão de Apagar seleção. Poderá ser 

também utilizadas as teclas Delete e Backspace do teclado para apagar qualquer 

elemento que esteja selecionado. No caso de ter apagado um elemento errado 

basta utilizar a opção de Desfazer para que ele retorne à história. 

 

 Recortar, Copiar e Colar: 

 

Figura 04: Recortar, Copiar e Colar 

: 

Fonte: captura de tela 

 

Estas ferramentas dispõem de funções muito semelhantes e são 

encontradas praticamente em todos os editores de texto e imagens. Para utilizar um 

elemento na área de transferência que seja necessário reorganizar ou apagá-lo, 

usar-se a ferramenta Recortar, mas se caso for necessitar copiar um elemento uma 

ou mais vezes sem apagar o elemento original, orienta-se a usar a função Copiar. 
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Faz-se necessário atentar-se para um detalhe do software, pois a área de 

transferência do HagáQuê não é a mesma área de transferência do Windows. Por 

isto, não é possível colar nenhum elemento que foi recortado ou copiado fora do 

HagáQuê. 

 

 Organizar Tamanho de um Elemento 

Figura 05: Ferramenta de Tamanho 

 

Fonte: captura de tela 

 

Para mudar o tamanho de um elemento no software HagáQuê, existe uma 

forma muito prática basta selecionar o elemento que será diminuído ou almentado 

de tamanho e depois clicar com botão esquerdo do mouse sobre um dos 

quadradinhos pretos que aparecem sobre sua borda e manter pressionado o botão 

enquanto se movimenta o mouse. Uma outra forma é usar os botões de Aumentar e 

Diminuir da barra de Ferramentas de Edição que são representados por um 

dinossauro e uma formiga, para aumentar e diminuir, respectivamente, quando o 

elemento estiver selecionado. 

 

 Enviar para frente 

 

Figura 06: Ferramenta Enviar par Trás e para Frente 

 

Fonte: captura de tela 

 

Essa função no HagáQuê é utilizado na existência de dois elementos em 

uma página que precisam ser utilizado na mesma imagem, ou seja, os elementos 
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possuem uma área de interseção, basta escolher qual o elemento que ficará na 

frente do outro utilizando os botões de Enviar para frente e/ou Enviar para trás, 

como na figura abaixo: 

 

Figura 07: Representando o enviar para trás 

 

Fonte: Captura de tela 

 

A figura acima mostra que a figura dos coqueiros está atrás do golfinho. 

Para colocar o golfinho atrás, podemos selecionar a figura dos coqueiros e clicar no 

botão Enviar para frente. Ou selecionar a figura do golfinho e clicar no botão Enviar 

para trás, como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 08: Representando o Enviar para Frente 

 

Fonte: Captura de Tela 

 

Essas funções são possíveis ser utilizadas por meio das teclas "F" e "T" no 

teclado para enviar um elemento para frente ou para trás, respectivamente. 
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2.5.Beneficios dos Quadrinhos no Processo de Ensino-Aprendizagem nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental  

 

As histórias em quadrinhos como produção de textos é fundamental para o 

desenvolvimento da escrita do aluno nos anos iniciais. É uma narrativa visual e 

verbal mantém a vantagem de ser portátil como a literatura. Sua produção não exige 

grandes textos, desenvolve competências verbais, visuais e lógicas, podendo, ainda, 

abordar diversos assuntos, como afirma VERGUEIRO (2004, p. 31), apud Pessoa 

(2012) que, 

 

 As histórias em quadrinhos constituem um sistema narrativo composto por 
dois códigos que atuam em constante interação; o visual e o verbal. Cada 
um desses ocupa, dentro dos quadrinhos, um papel especial, reforçando um 
ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida em plenitude. 

(Vergueiro, 2004, p. 31). 
 

O autor enfatiza a atuação constante do visual e verbal, como códigos do 

sistema narrativo, pontos fundamentais para a interação do aluno com a escrita.  

De acordo com as características do HQ a espécie da escrita é dinâmica, de 

forma rápida e sintética devido às frases curtas que são utilizadas, a habilidade no 

uso das palavras de acordo com as imagens, o uso das onomatopeias fazendo uma 

com que a escrita se torne prazerosa podendo ser utilizada em diferentes atividades 

dentro da sala de aula atraindo a atenção dos alunos. 

As Histórias em Quadrinhos são capazes de contribuírem para o 

desenvolvimento da capacidade de analisar, interpretar e refletir a respeito da escrita 

da criança como afirma Zancanaro (2011): 

 

Este software pedagógico foi desenvolvido principalmente para estimular o 
uso da língua escrita. Por ser um software aberto, com uma interface 
acessível e atraente, permite um trabalho agradável, através da exploração 
de temas multidisciplinares, podendo contribuir para o acesso ao 
conhecimento sistematizado e também incentivar os alunos à leitura, e por 
consequência, a produção escrita [...]. (ZANCANARO, 2011, p. 27): 

 

De acordo com a citação o software HagáQuê é um grande estímulo a 

escrita devido sua interface ser atrativa para o aluno esta a técnica une a imagem ao 

texto, permitindo a criança interpretar a imagem por sua expressividade. 

O HagáQuê é visto de forma positiva sendo possível realizar um trabalho 

bastante consistente com as construção de historinhas, que vai além do lúdico, 
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através de seu editor de histórias em quadrinhos, possibilita ao aluno criar sua 

própria HQ, pois possui um banco de imagens com os diversos componentes para 

uma verdadeira construção das historinhas,  como: cenário,  personagens, balões, 

onomatopeia, entre outros,  e vários recursos que dá autonomia aos alunos para a 

edição de imagens.  

Esse software é de suma importante para a criativa e desenvolvimento da 

escrita dos alunos como estímulos a imaginação como afirma Tanaka (2004), apud 

Zancanaro (2011): 

[...] podem também estimular a imaginação e a criatividade e, 
fundamentalmente, despertar o interesse pela leitura e escrita, contribuindo 
para a produção de textos, uma vez que usam uma linguagem próxima da 
língua falada, contendo gírias, expressões regionalizadas e neologismos, 
aliada a sequência de imagens. (TANAKA, 2004. p.51). 
 

As histórias em quadrinhos tornam-se de fácil acesso devido a mistura 

imagem/palavra e da tradicional decodificação de texto, assim, é necessário que o 

leitor exerça as suas habilidades interpretativas visuais e verbais.  

De acordo com Vergueiro (2006, p.21), existem alguns motivos que levam os 

quadrinhos a desempenhar um bom desempenho nas salas de aula, onde são 

destacados: 

 Os estudantes querem ler os quadrinhos - as histórias em quadrinhos 

aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando 

sua curiosidade e desafiando seu senso crítico.   Palavras e imagens, juntos, 

ensinam de forma mais eficiente – a interligação do texto com a imagem, 

existente nas histórias em quadrinhos, amplia a compreensão de conceitos de 

uma forma que qualquer um dos códigos, isoladamente, teria dificuldades 

para atingir; 

 Existe um alto nível de informação nos quadrinhos - as revistas de histórias 

em quadrinhos versam os mais diferentes temas, sendo facilmente aplicáveis 

em qualquer área; 

 As possibilidades de comunicação são enriquecidas pela familiaridade com as 

histórias em quadrinhos - devido aos variados recursos da linguagem 

quadrinhística - como o balão, a onomatopeia, os diversos planos utilizados -, 

os estudantes têm acesso a outras possibilidades de comunicação que 

colaboram para seu relacionamento familiar e coletivo;  

 Os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito de leitura;  
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 Os quadrinhos enriquecem o vocabulário dos estudantes – na medida em que 

tratam de assuntos variados, introduzem sempre palavras novas aos 

estudantes, cujo vocabulário vai se ampliando; 

 O caráter elíptico da linguagem quadrinhística obriga o leitor a pensar e 

imaginar – os estudantes são constantemente instados a exercitar o seu 

pensamento, complementando em sua mente os momentos que não foram 

expressos graficamente, dessa forma desenvolvendo o pensamento lógico; 

 Os quadrinhos têm caráter globalizado - por serem veiculadas no mundo 

inteiro, as revistas de histórias em quadrinhos trazem normalmente temáticas 

que têm condições de ser compreendidas por qualquer estudante, sem 

necessidade de um conhecimento anterior específico ou familiaridade com o 

tema, seja ela devida a antecedentes culturais, étnicos, linguísticos ou 

sociais; 

 Os quadrinhos podem ser utilizados em qualquer nível escolar e com 

qualquer tema - a grande variedade de títulos, temas e histórias existentes 

permite que qualquer professor possa identificar materiais apropriados para 

sua classe de alunos, sejam de qualquer nível ou faixa etária, seja qual for o 

assunto que deseje desenvolver com eles.  

 

As estratégias de escritas encontradas no HagáQuê, podem ter uma função 

didática, sendo utilizadas para dar instruções na construção de textos uma vez que 

apropriada para a fase de alfabetização das crianças.  

  

2.6 O Processo de Aquisição da Escrita  

 

A aprendizagem da leitura e da escrita não ocorre da mesma forma para 

todas as crianças e, dependendo da maneira como o processo de ensino é 

orientado, pode ocasionar dificuldades na aprendizagem de modo geral. A criança 

começa a desenvolver a escrita antes mesmo de ingressar na escola, por meio da 

visão de mundo que ela presencia.  

Todavia a criança, ao ingressar na escola, se depara com a escrita, 

percebendo-a como se fosse uma atividade nova. Como o objetivo mais importante 

da alfabetização é ensinar a escrever, as crianças com dificuldades de 
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aprendizagem da leitura e da escrita requerem uma atenção especial. Um dos 

grandes problemas que ocorre na escola é que ela ensina a escrever sem ensinar o 

que é escrever podendo, portanto, gerar dificuldades de aprendizagem. Ao observar 

a literatura existente pode-se observar que os professores de alfabetização ou de 

português sabem muito pouco sobre a natureza da escrita: como funciona e como 

deve ser usada em diferentes situações.  

Segundo Cagliari (1997)  

 

Alguns métodos de alfabetização ensinam a escrever pela escrita cursiva, 
chegando mesmo a proibir a escrita de fôrma. A razão que alegam 
frequentemente é que a criança que aprende a escrever com letra de fôrma 
terá de aprender depois a escrever com letra cursiva, e isso significa o 
dobro do trabalho, sendo inconveniente porque pode levar a criança a 

confundir esses dois modos de escrever. (CAGLIARI, 1997)   
 

Há, portanto, o entendimento de que a escrita de fôrma seja mais fácil de 

aprender e reproduzir que a forma cursiva, talvez porque a letra de forma apareça 

com mais frequência em cartazes, livros e outros. Já a letra cursiva, é mais de uso 

particular e individual. Como as crianças não conseguem segurar o lápis e controlá-

lo com facilidade, traçar a letra de forma parece ser mais fácil.  

O ideal é que a criança comece a escrever com a letra de fôrma maiúscula e 

depois aprenda a letra cursiva (Cagliari,1997). Assim, se os professores explicarem 

as diferenças dessas letras e os usos que fazemos dessas formas, elas não 

confundirão as duas escritas, evitando assim algumas das dificuldades que elas 

encontram na alfabetização.  

A escrita é um desafio para a criança na alfabetização. Mesmo sabendo que 

devem aprender a escrever, é muito importante que aprendam o que é a escrita, as 

maneiras possíveis de escrever, a arbitrariedade dos símbolos, a convencionalidade 

que permite a decifração, as relações variáveis entre letras e sons que permitem a 

leitura. Enfim, é preciso saber o processo de aquisição da leitura e da escrita. Por 

isso, ninguém escreve ou lê sem motivo, sem motivação.  

Segundo Cagliari (1997): A escrita seja ela qual for, tem por objetivo primeiro 

a leitura. A leitura é uma interpretação da escrita que consiste em traduzir os 

símbolos escritos em fala. Alguns tipos de escrita se preocupam com a expressão 

oral e outros simplesmente com a transmissão de significados específicos, que 

devem ser decifrados por quem é habilitado.  
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Com isso nota-se que qualquer desenho ou fotografia pode ser decifrado, 

comentado linguisticamente, sem que seja necessariamente um sistema de escrita, 

sem que ocorra uma leitura propriamente dita. Portanto, o ato de ler é condicionado 

pela escrita, ou seja, para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um 

conhecimento de natureza conceitual. Ele precisa compreender não só o que a 

escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a 

linguagem.  

As crianças vivem em contato com vários tipos de escrita no seu dia-a-dia.  

Então cabe ao professor, juntamente com os alunos, refletir sobre as 

possibilidades da escrita, e observar que marcas muito individual restringem a 

possibilidade de leitura e que, para facilitar a comunicação entre todas as pessoas 

de uma sociedade, é que se estabeleceu um código, se convencionou um desenho 

para as letras. Nem todos os alunos escrevem da esquerda para a direita e de cima 

para baixo. Assim, o professor tem que estar atento a todo o processo de escrita dos 

seus alunos.  

Quando o aluno ingressa na escola, num primeiro momento, já tenta 

escrever fazendo rabiscos, em geral pequenos, misturando linhas retas e curvas, 

mas, nem sempre, faz a interpretação. Por meio do rabisco tenta escrever algo que 

pensa, muitas vezes, o professor não interpreta o que a criança quis escrever. Cabe 

ao professor perguntar ao aluno o que quer dizer o seu escrito e anotar as 

respostas, para poder acompanhar o seu desenvolvimento. A criança já possui uma 

ideia do que seja a escrita, ou seja, ela sabe que se escreve com determinados 

sinais, mesmo que não saiba que estes sinais possuem uma ordem de colocação e 

significação. É importante que a criança experimente como escrever as letras.  

Muitas superam esta etapa antes mesmo de entrar na escola; outras só 

vivem esta experiência no âmbito escolar.  

Alguns professores preocupam-se em introduzir propostas de trabalho que 

consideram necessárias para o conhecimento das letras e da escrita. Eles criam 

atividades que podem ser iniciadas com a montagem de um quadro de famílias 

silábicas que irá ser completado no decorrer do trabalho; ou deixar a criança 

aprender duas grafias e descobrir a existência de semelhanças entre elas; ou 

trabalhar com rótulos de produtos; ou desenvolver um vocabulário de grafias que 

inclui, por exemplo, seu nome e outras palavras isoladas. Depois que a criança 
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passar por esse processo ela já será capaz de conhecer as letras e algumas 

palavras.  

É importante que o professor ensine todas as letras do alfabeto, ou seja, o 

professor deve ensinar o sistema alfabético de escrita (a correspondência 

fonográfica) e algumas convenções ortográficas do Português – o que garantiria ao 

aluno a possibilidade de ler e escrever por sí mesmo. Após os primeiros contatos 

com a escrita é ideal que se incentivem os alunos a escrever textos 

espontaneamente, pois essa é uma boa maneira de valorizar suas atividades, ou 

seja, o aluno é capaz de produzir textos e de grafá-los de próprio punho.  

Ao ler um texto que foi criado pelo aluno, o professor tem que ler de forma 

correta, mesmo que haja erros, para que não ocorra constrangimento. O ideal é que 

o professor motive a criança a corrigir os seus próprios erros, ou seja, incentive a 

autocorreção e autocrítica. Se o professor não é claro e cientificamente correto o no 

tratamento das relações entre letra e som, poderá trazer conflito para as crianças e 

até mesmo criar empecilhos ao desenvolvimento da aprendizagem.  

Também é necessário que o professor faça um levantamento das 

dificuldades apresentadas pelos alunos, utilizando as diversas metodologias 

disponíveis tais como: textos livres, contagem de histórias ou outras atividades que 

considerem necessárias. Com essas atividades ele poderá descobrir os elementos 

que apontam as reais dificuldades e facilidades dos alunos no aprendizado da leitura 

(MARUNY, 2000).  

Cagliari (1997) falta pagina define a leitura como: “a extensão da escola na 

vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser 

conseguido através da leitura fora da escola. A leitura é uma herança maior do que 

qualquer diploma.”  

Muitos alunos têm problemas em relação à leitura porque não aprenderam 

durante sua escolarização a interpretar o que lêem e o que está escrito, e carregam 

essa dificuldade para o resto da vida. Alguns professores, ao invés de enfrentarem a 

dificuldade junto com o aluno, livram-se desta responsabilidade passando o aluno 

para a série seguinte podendo assim agravar a dificuldade apresentada.  

A escola deveria incentivar e ensinar os alunos a ler e a entender não só as 

palavras, mas os textos específicos de cada matéria, pois a leitura não pode ficar 

restrita à literatura e ao noticiário. Por isso o objetivo da escrita é a leitura, pois quem 

escreve, escreve para ser lido.  
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A leitura é uma decifração e uma decodificação. O leitor deverá em primeiro 

lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada, em seguida 

decodificar todas as implicações que o texto tem e, finalmente, refletir sobre isso e 

formar o próprio conhecimento e opinião a respeito do que leu. A leitura sem 

decifração não funciona adequadamente, assim como sem a decodificação e demais 

componentes referentes à interpretação, se torna estéril e sem grande interesse. A 

leitura é uma atividade linguística com significante. É falso dizer que se pode ler só 

pelo significado ou só pelo significante, porque só um ou outro jamais constituem 

uma realidade linguística. (CAGLIARI, 1997).  

Cabe ao aluno decifrar e decodificar ao ler, grifando as partes mais 

importantes e as dúvidas, para que entenda o que leu, sem que fique prejudicado 

em sua leitura, pois a leitura é uma das formas mais abstratas de estudo. Ela implica 

captar e interpretar significativamente símbolos verbais impressos.  

De acordo com Zacharias (2004) O sistema de escrita funciona segundo um 

princípio alfabético: a quantidade de letras de uma palavra corresponde, a grosso 

modo, ao número de sons que compõem a palavra. Entender o princípio alfabético 

não é o mesmo que conhecer os sons das letras. Uma criança pode saber que o 

símbolo escrito ‘E’ corresponde ao som [e], que o símbolo ‘L’ corresponde o som [l], 

mas, mesmo assim, ela pode não ter compreendido o mecanismo que permite 

formar uma palavra escrita.  

Quando a criança começa a ler, a primeira coisa é a identificação dos 

símbolos impressos, letras, palavras e o relacionamento desses símbolos com os 

sons que eles apresentam. Ao ter contado com as palavras, a criança começa a 

separar visualmente cada letrinha que forma aquela palavra e associa ao seu 

respectivo som, formando, então, um significado.  

Morais (1997) explica de forma bastante clara esta associação: Este 

processo inicial da leitura, que envolve a discriminação visual dos símbolos 

impressos e a associação entre palavra impressa e som, é chamado de 

decodificação e é essencial para que a criança aprenda a ler. Mas, para ler, não 

basta apenas realizar a decodificação dos símbolos impressos, é necessário que 

exista, também, a compreensão e a análise crítica do material lido. (...) Sem a 

compreensão, a leitura deixa de ter interesse e de ser uma atividade motivadora, 

pois nada tem a dizer ao ‘leitor’. Na verdade, só se pode considerar realmente que 
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uma criança lê quando existe a compreensão. Quando a criança decodifica e não 

compreende, não se pode afirmar que ela está lendo.  

A criança tem que entender o que lê para ter uma compreensão daquela 

palavra que leu. Em relação à escrita ocorre o oposto, a criança tem que relacionar o 

som, o significado e a palavra impressa. Pode-se dizer que a diferença principal 

entre a leitura e escrita é que na leitura parte da informação visual, ou seja, da 

decodificação das letras que compõem as palavras, na escrita, reflete a palavra 

falada.  

Segundo Pinheiro (1994) “A direção do processo de leitura é, pois, da letra 

ao som e a do processo de escrita é do som para letra. Para a decodificação impões 

e o domínio de regras de correspondência grafema-fonema e, para a codificação, o 

conhecimento de regras de correspondência fonema-grafema. As regras de 

decodificação para a leitura e as de codificação para a escrita são diferentes em 

natureza e número, o que dá origem à outra diferença básica entre a leitura e a 

escrita”.  

A aprendizagem da escrita não é uma tarefa simples para a criança. Por 

necessitar de um processo de difícil construção a leitura e escrita são as primeiras 

significações que a criança necessita para conhecer e dar significado a coisa e 

objetos. Por meio da leitura e da escrita ela se insere no mundo em que vive 

passando a conhecê-lo melhor.  

Ao ingressar na escola, a criança já quer aprender a ler e a escrever. No 

entanto, muitas vezes os pais e os professores não se dão conta de que a leitura e a 

escrita são habilidades que exigem da criança a atenção a aspectos da linguagem 

que ela dava importância até este momento em que começa a aprender a ler.  

Curiosamente, toda criança se depara com alguma dificuldade na 

aprendizagem da leitura e da escrita (NUNES, 2003). Ao iniciar este processo da 

leitura e da escrita é de extrema importância que o professor ensine à criança a ler 

no seu próprio dialeto.  

Isso é essencial para formar bons leitores e assim, desenvolver a habilidade 

como falante. Essa habilidade como falante é decisiva para uma boa leitura e 

indispensável para uma leitura mais rápida sem comprometimento da compreensão.  

De acordo com Cagliari (1997): “para facilitar a leitura, a sociedade achou 

por bem decidir em favor de um modo ortográfico de escrever as palavras 
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independentes dos modos de falar dos dialetos, mas que pudesse ser lido por todos 

os falantes, cada qual ao modo de seu dialeto”.  

O primeiro contato das crianças com a leitura ocorre por meio da leitura 

auditiva, ou seja, onde alguém lê em voz alta e outras pessoas acompanham a 

leitura, de forma silenciosa. A criança acompanha ouvindo e certamente, fazendo 

associações com a representação de mundo que ela já possui.  

A leitura tem vários processos e um deles é treinar o aluno a fazer uma 

leitura expressiva, para facilitar a própria compreensão do texto. Na leitura em voz 

alta, o aluno tem que decifrar o que está escrito e depois reproduzir oralmente o que 

foi decifrado, porque há muitas dificuldades em decifrar a escrita.  

Ao insistir para que o aluno leia, o professor irá fazer com que suas 

dificuldades sejam externadas, ou seja, o aluno irá começar a soletrar, ler 

silabicamente. As crianças precisam de tempo para decifrar a escrita e cada criança 

tem um ritmo próprio que precisa ser respeitado, por isso, deve ler em ritmo 

acentual, sem pressa. A falta de controle sobre o pensamento ao longo da leitura faz 

com que o aluno acabe de ler e não consiga se lembrar. O ato de aprender a ler é 

uma tarefa muito difícil e delicada. Os professores exigem muito mais do aluno com 

relação à escrita do que com relação à leitura, ou seja, a escola não sabe como o 

aluno faz quando lê.  

A leitura e a escrita exigem das crianças novas habilidades, que não faziam 

parte de sua vida quotidiana até aquele momento e apresenta novos desafios à 

criança com relação ao conhecimento da linguagem. Por isso, aprender a ler é uma 

tarefa difícil para todas as crianças e não apenas para aquelas que têm dificuldades 

na leitura e na escrita.  

Nem todas as crianças dispõem das mesmas ideias e experiências prévias 

em relação à linguagem escrita. Tais ideias nascem da reflexão sobre a experiência. 

Em muitos lares não se leem jornais, livros ou revistas; não se escreve; não se leem 

contos a todas as crianças. De qualquer forma, a cultura escrita requer maior 

informação do que a que habitualmente é oferecida em casa. Isso, normalmente, 

cabe à escola oferecer.  

A linguagem escrita usada na escola deve ser funcional, para oferecer 

prazer; para ser lembrada; para se aprendida; para fornecer informações. O aluno 

deve ser capaz, por meio da leitura e da escrita, de se comunicar e se expressar de 

forma adequada 
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3. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

3.1. Tipo e Abordagem da Pesquisa 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar se o uso de HQs digitais 

pode ser um suporte de mediação à prática pedagógica docente a partir da vivência 

em sala de aula e apresenta resultados de uma pesquisa que tem como ponto de 

vista da forma de abordagem do problema, ser de natureza quantitativa e qualitativa.  

Quantitativa considerando que traduzimos em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las e qualitativa tendo em vista uma ação 

colaborativa realizada com uma turma do terceiro ano do ensino fundamental da 

escola municipal de Ens. Fund. de São José, localizada na Rodovia Ourém-, s/nº, 

Vila São José no município de Ourém.  

Com a pesquisa bibliográfica para melhor compreensão do tema e a 

intervenção realizada em sala de aula, verificou-se que as Histórias em Quadrinhos 

em junção com o computador proporcionam às crianças benefícios como: 

autonomia, imaginação, criatividade e colaboram para o desenvolvimento de suas 

potencialidades e habilidades de leitura e escrita.  

Para atender os objetivos propostos utilizou-se os seguintes instrumentos de 

coleta: questionário para a professora, e alunos e entrevista dos alunos durante as 

construções das Histórias em Quadrinhos (HQs).  

 

3.2 Lócus e Sujeitos da Pesquisa  

 

A escola Municipal de São José, lócus desta pesquisa, fica situada à rodovia 

Ourém-Conceição, Vila São José, zona rural do município de Ourém, nordeste 

paraense, que atende 77 alunos da Educação Infantil (Pré I, crianças de 3 anos) à 5º 

ano (até 14 anos), funcionando nos turnos matutino e vespertino. Conta com quatro 

salas de aula, em boas condições físicas, um laboratório de informática com 04 

computadores funcionando, uma cozinha, uma secretaria, três banheiros, sendo dois 

destinados a alunos e um a funcionários. 
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Figura 09 e 10: EMEF de São José 

    

Fonte: os autores 

 

Quanto aos recursos humanos, a instituição de ensino conta com cinco 

professores de sala de aula, um professor de informática, uma coordenadora do 

Mais Educação, dois professores colaboradores do PETI, seis auxiliares de serviços 

gerais, uma secretária e um diretor.  

A disciplina de informática faz parte do currículo escolar no município de 

Ourém, onde há professores de computação, que atendem os alunos nos 

laboratórios de informática das escolas municipais, dando a eles aulas sobre 

informática, inclusão digital e reforçando conteúdos dados em sala de aula, através 

de jogos, softwares, vídeos, músicas e diversas outras atividades. 

 

Figuras 11 e 12: alunos na sala de informática  

     

Fonte: os autores 
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Figuras 13 e 14: salas de aula da EMEF DE São José 

       

Fonte: os autores 

 

Os professores estão na faixa-etária de 29 à 41 anos, sendo que destes, 2 já 

possuem graduação em pedagogia e três estão cursando, também pedagogia. 

Aparentemente aceitam bem sugestões de novas formas de ensino, mesmo 

aparentando certa aversão à tecnologia. 

A maior parte destes professores possui pouco ou nenhum contanto com a 

tecnologia fora do ambiente escolar, como podemos constatar ao analisarmos as 

respostas dos questionários aplicados a estes docentes antes da aplicação da 

oficina sobre o software HagáQuê.  

 

3.2.1 Instrumentos de Coleta de Dados  

 

Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados 2 questionários, 

aplicados à professores (Inicial e final)  e entrevista feita com alunos. O questionário 

inicial foi respondido por 8 (oito) professores da escola São José, cinco da classe 

regular, dois do programa PETI e uma professora coordenadora do programa Mais 

Educação e continha 9 perguntas, objetivas e subjetivas, que abordaram o nível de 

formação acadêmica dos docentes, o uso de tecnologias como ferramenta de apoio 

na sala de aula e o uso e manuseio do computador em tarefas do cotidiano, dentro e 

fora do ambiente escolar e desenvolvimento da escrita dos alunos.  

O questionário final, contendo 3 perguntas, também objetivas e subjetivas, 

que contemplaram assuntos como a melhorar o desenvolvimento da escrita dos 

alunos após o uso do software HagáQuê e os fatores responsáveis por essa 

possível melhora. 
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Para os alunos foram aplicados 2 questionários, com três perguntas, que 

priorizavam identificar o grau de desenvolvimento de leitura dos alunos antes e 

depois do projeto. 

A entrevista com 6 perguntas foi feita com 5 alunos de 3º ano da escola de 

São José. Continham perguntas de caráter objetivo e subjetivo, abordava temas 

como o uso do computador fora da escola, o uso do computador durante as aulas e 

nível de alfabetização dos alunos. 

 

3.2.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

O processo de aplicação das aulas de escrita usando o HagáQuê como 

ferramenta pedagógica de apoio, ocorreu da seguinte maneira: 

 

 Mapeamento da estrutura física e funcional da escola (2 horas) 

 Averiguação do laboratório da Escola; 

 Elaboração do questionário inicial contendo 9 perguntas para os professores 

(1 hora); 

 Elaboração de um questionário inicial para alunos contendo 3 perguntas (30 

minutos hora); 

 Elaboração do questionário final contendo 3 perguntas para os professores (1 

hora); 

 Elaboração do questionário final para alunos contendo 3 perguntas (30 

minutos) 

 Elaboração das perguntas a serem feitas durante as entrevistas com os 

alunos de 3º ano (1 hora); 

 Aplicação do questionário para os professores 

 Seleção dos alunos à participarem do projeto, feita pelos próprios 

professores, que usaram o bom comportamento em sala de aula como critério 

para a seleção; 

 Aplicação do projeto, com carga-horária de 20 horas, uma semana de aulas 

no laboratório de informática, no turno matutino. 

 Entrevista com os 10 alunos participantes do projeto (2 horas).  
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 Para comprovação dos resultados houve comparações estatísticas e 

tabulação dos dados colhidos nos questionários e entrevistas. Com esses 

dados foram feitas as considerações de aprendizagem dos alunos ( 4 horas). 

 As informações e dados coletados durante a aplicação do projeto serviu de 

base para a elaboração da presente pesquisa.  

 Total da carga-horária da aplicação completa do projeto: 32 horas 

 

3.2.3 Procedimentos de Análise de Dados 

 

Para o procedimento de comprovação dos dados, se fez necessário: 

 Análise dos questionários aplicados aos professores e analise das entrevistas 

feitas com os alunos; 

 Análise dos questionários aplicados aos alunos; 

 Análise dos dados coletados nas entrevistas com os alunos; 

 A análise destes dados serviu como principal base para a conclusão da 

presente pesquisa. 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Resultados da Pesquisa  

 

A escola conta com uma base de por 8 (oito) professores da escola São 

José, cinco da classe regular, dois do programa PETI e uma professora 

coordenadora do programa Mais Educação, os quais participaram dos 

questionamentos aplicados. 

 

 Questionário 1– Utilização do computador como instrumento de trabalho. 

 

Tabela 1 - Utilização do computador como instrumento de trabalho. 

RESPOSTAS 

Não costuma 
utilizar 

Utiliza 
raramente 

Desconhece  
o uso 

Total 

4 2 2 8 

50% 25% 25% 100% 
Fonte: Professores da EMEF São José 
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Em relação ao questionamento sobre o manuseio do computador como 

ferramenta de trabalho, houve um percentual que 50% dos professores não 

costumam utilizar o computador, 25% raramente utilizam e 25% desconhece o uso 

do computador. Como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 15: Utilização do computador como instrumento de trabalho  

 

Fonte: EMEF de São José 

 

Os dados do gráfico acima confirmam a necessidade de uma capacitação 

sobre a importância do uso do computador como ferramenta educacional e o uso do 

mesmo como facilitador no ensino da leitura e escrita do aluno nas séries iniciais do 

ensino fundamental. 

Em relação aos dados analisados dos 10 alunos que foram questionados os 

dados estão na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Utilização do computador como instrumento de estudo. 

RESPOSTAS 

Utiliza o 
computador 
apenas na 
escola 

Utiliza o 
computador 
também em 
casa 

Utiliza o 
computador 
em outros 
locais 

Total 

8 2 0 10 

80% 20% 00% 100% 
Fonte: EMEF de São José 
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Em relação ao questionamento sobre o uso do computador como ferramenta 

de estudo, na escola, em casa e em outros locais houve um percentual que 80% dos 

alunos utilizam o computador somente na escola, 20% utiliza o computador também 

em casa e nenhum aluno utiliza computadores em outros locais. Como mostra o 

gráfico abaixo: 

 

Figura 16: Gráfico dos dados dos alunos 

 

Fonte: EMEF de São José 

 

Outro ponto analisado foi sobre as perspectivas do uso do software 

educativo como suporte fundamental do ensino da escrita, percebeu-se que no geral 

apresentaram expectativas positivas, pois seriam novas metodologias estavam em 

vista como relatou a professora C, demonstrando entusiasmo dos professores sobre 

a ferramenta apresentada, 

Os professores precisam bastante de um conhecimento a mais sobre esse 
assunto, pois apesar da escola dispor de laboratório de informática não a 
utilizamos por falta de capacitação. Acredito que a partir dessas novas 
metodologias trabalharemos melhor com a leitura e escrita de nossos 
alunos.  

 

De acordo com outros relatos a respeito do conhecimento e uso do 

HAGÀQUÊ foi analisado que no geral desconhece realmente o software 

apresentado, enfatizando ainda mais a certeza da necessidade de uma oficina de 

intervenção para melhor expandir o conhecimento do software apresentado. 

Após a análise, realizou-se, uma pesquisa bibliográfica seguida de 

confecção de materiais para a oficina sobre o software HAGÁQUÊ como folders, 

slides e as apostilas, havendo divulgação da oficina através do folder juntamente 
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com a inscrição dos professores para o evento, ao demonstraram bastantes 

interessados pela capacitação. 

Deu-se a aplicação da oficina para os professores das séries iniciais do 

ensino fundamental onde foram entregues as apostilas que foram confeccionadas 

com todo o processo de utilização do software HAGÁQUÊ sendo acompanhados 

com slides para expor o software passo-a-passo de sua prática de aplicação no que 

diz respeito ao conceito de software, do HagáQuê e sua importância no ensino-

aprendizagem da leitura e escrita do aluno nas séries iniciais do ensino fundamental, 

ressaltando sempre os autores pesquisados, seguido da aplicação de todos os 

passos para compor uma historinha em quadrinho, como inserir o cenário, os 

objetos, os personagens, as onomatopeias, acharam interessante para ensinar a 

escrita utilizando a construção de texto.  

Ao final da oficina foi utilizado o processo avaliativo em relação ao 

desempenho na aplicação da oficina. De acordo com os professores o material 

estava adequado e de bom entendimento e muitos deles afirmaram que com certeza 

aplicariam em suas classes. Os softwares foram disponibilizados para o laboratório. 

Demonstraram bastantes interesses pela nova metodologia onde foi recebido 

convite para outros mais momentos como esse. 

Após a aplicação da oficina foi levantados questionamentos a respeito do 

desenvolvimento do HagáQuê para o ensino da escrita para seus alunos cuja 

análise apresenta-se na tabela abaixo sobre as respostas dos professores: 

 

Tabela 3: resultado dos questionamentos dos professores após a oficina sobre HagáQuê 

RESPOSTAS 

Possibilita o ensino 
da escrita 

Possibilita 
parcialmente o 
ensino da 
escrita 

Não possibilita o 
ensino da 
escrita 

Total 

6 2 0 8 

75% 25% 00% 100% 
Fonte: EMEF de São José 

 

Analisou-se que os professores confirmaram a utilidade do software aplicado 

para o ensino da escrita chegando a 75% dos professores afirmaram que o 

HagáQuê possibilita o ensino da escrita por ser de fácil acesso, 25% afirmaram que 
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o software possibilita parcialmente esse ensino e nenhum dos professores não 

rejeitaram totalmente o software aplicado como mostra o gráfico abaixo: 

 

Figura 17: Resultado da Aplicação do HagáQuê para os Professore 

 

Fonte: EMEF de São José 

 

5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

5.1 Aplicação do Software Hagáquê da Escola São José 

 

Com a introdução do computador na educação ocorreu uma revolução na 

concepção de ensino-aprendizagem, esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de 

mostrar como novas ferramentas de apoio pedagógico podem auxiliar e melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem, o que torna tal processo mais prazeroso e 

eficiente para educandos e educadores. 

 

5.2. Descrição das Atividades Realizadas com os Alunos 

 

Considerando que o uso das tecnologias foi inserido nas escolas para ajudar 

na aprendizagem dos alunos, faz-se necessário que a área educacional domine 

essas ferramentas tecnológicas, empregando-as no desenvolvimento de atividades 

pedagógicas visando à construção do conhecimento dos alunos. 



41 

 

O projeto foi realizado tendo como referência os alunos e professores das 

séries iniciais do ensino fundamental dos períodos matutino e vespertino da Escola 

Municipal “São José”. 

Primeiramente foi realizado um estudo a respeito das histórias em 

quadrinhos por meio de textos e ilustrações, com uma abordagem histórica seguida 

da sistematização dos principais elementos que caracterizam a produção dos gibis, 

como o discurso, os recursos visuais, balões, onomatopeias, etc. 

A partir desta exploração foi trabalhado diagramação de página, 

composição, criação de personagens, cenários e a história, despertando no aluno a 

imaginação criativa. 

Na tentativa de buscar uma avaliação da compreensão dos alunos acerca do 

tema discutido, foi pedido que confeccionassem suas próprias histórias em 

quadrinhos que deveriam tratar sobre inércia. Nosso objetivo com este tipo de 

atividade foi, além de propiciar uma atividade que estimulasse a criatividade do 

discente, explorar as características de formatação das histórias em quadrinhos. As 

HQs possuem uma escrita de forma fácil e acessível, o que nos permite inferir que, 

para um aluno tratar um tema complexo como a inércia dentro do contexto de um 

quadrinho, ele teria que possuir um conhecimento sobre o conteúdo, para que 

pudesse tratá-lo de forma contextualizada com a narrativa que ele proporia para 

suas personagens. Foi elaborado um gibi com as histórias criadas pelos alunos na 

sala de aula, para em seguida trabalharem na Sala de Informática da escola com o 

software HagáQuê. 

Foram explicadas todas as ferramentas do programa com o uso do 

Datashow, os alunos começaram a conhecer e treinar cada ferramenta disponível no 

programa.  

Na aula seguinte começaram a criar as histórias em quadrinhos usando os 

recursos disponíveis no software educativo, as dúvidas por parte dos alunos foram 

poucas, conseguiram criar com facilidade as histórias em quadrinhos, no entanto, 

tiveram dificuldade e muitos erros na escrita, como mediadores na aprendizagem 

dos alunos estimularam as devidas correções por parte dos educandos. 

Vale a pena acrescentar, que durante as aulas desenvolvidas na sala de 

Informática, os alunos demonstraram mais interesse e vontade de realizar as 

atividades propostas.  

Aspectos que se espera que os alunos adquiram 
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 Identificar a linguagem e a estrutura das histórias em quadrinhos. 

 Criar e/ou (re) criar uma história em quadrinhos utilizando os recursos de 

linguagem desta modalidade. 

 Localizar as diferenças dialetais da linguagem padrão ou da norma padrão. 

 Enriquecer seu vocabulário por meio da linguagem oral e escrita. 

 Conhecer e explorar novos recursos para a criação de uma história em 

quadrinho; 

 Realizar práticas de leitura e escrita contextualizadas; 

 Trabalhar a estrutura textual (inicio, meio e fim). 

Duração das atividades 

Aproximadamente 270 minutos - Seis (6) aulas de 45 minutos cada. 

 

6.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

É importante destacar que para levar os alunos a identificar as sequências 

narrativas de uma história, faz-se necessário que estes analisem quadro a quadro, 

fazendo uma leitura adequada dos quadrinhos, para que assim, possam perceber e 

conhecer as características principais dos personagens, compreendendo melhor o 

que se passa nas cenas. 

Dessa maneira, se os alunos conseguirem ver estas características, a leitura 

será bem prazerosa e mais fácil de entender e interpretar. Nesse contexto, as 

histórias destacam-se por possuir grande diversidade de conceitos e conteúdos, 

contribuindo de maneira significativa na aprendizagem dos alunos. 

Muitas escolas e instituições de ensino já estão empregando as histórias em 

quadrinhos como um recurso a mais para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem, devendo ser articulada, levando em consideração o interesse e a 

criatividade dos alunos, principalmente nas ferramentas tecnológicas. 

Os gráficos e tabelas abaixo explanam de maneira clara e sucinta o que foi 

constatado antes da aplicação do software sobre a escrita:  
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FIGURA 18: Apresenta pesquisa dos alunos sobre a escrita antes da aplicação do software  

 

Fonte: os autores 

 

TABELA 4: Apresenta pesquisa dos alunos sobre a escrita antes da aplicação do software  

ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO, CONCEITO DE 

ESCRITA ANTES DO PROJETO 

Aluno  1/ 3° ano Regular 

Aluno  2/ 3ºano Regular 

Aluno  3/ 3º ano Bom 

Aluno  4/ 3º ano Regular 

Aluno  5/ 3º ano Bom 

Aluno  6/ 3º ano Bom 

Aluno  7/ 3º ano Regular 

Aluno  8/ 3º ano Bom 

Aluno  9/ 3º ano Regular 

Aluno  10/ 3º ano Bom 

Fonte: os autores 

 

De acordo com o gráfico e a tabela acima, figuras 1 e 2, é possível 

observarmos que a metade, 50%, dos alunos participantes do projeto possui um 

conceito regular, quando se trata de leitura, o que demonstra que pelo menos a 

metade dos alunos possui algum tipo de dificuldade na aquisição da leitura e escrita. 
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Foi partindo desta problemática, que se aplicou o Projeto “O uso do software 

educativo HagáQuê nas series iniciais”, a fim de testar a possível eficácia do uso de 

ferramentas tecnológicas como o HagáQuê no auxilio da aquisição da leitura para 

alunos das séries iniciais do ensino fundamental. 

Afim de comparação e analise, aplicou-se um questionário após a realização 

do Projeto “O uso do software educativo HagáQuê nas series iniciais”, abaixo 

aparece a representação gráfica dos dados coletados após a aplicação do Projeto. 

 

Figura 19: Pesquisa Sobre a Escrita Após a Aplicação do Software 

 

Fonte: os autores 

 

Tabela 5: Pesquisa Sobre a Escrita Após a Aplicação do Software 

ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO, CONCEITO DE 

ESCRITA ANTES DO PROJETO 

Aluno  1/ 3° ano Bom 

Aluno  2/ 3º ano Regular 

Aluno  3/ 3º ano Bom 

Aluno  4/ 3º ano Regular 

Aluno  5/ 3º ano Bom 

Aluno  6/ 3º ano Bom 

Aluno  7/ 3º ano Regular 

Aluno  8/ 3º ano Bom 

Aluno  9/ 3º ano Bom 

Aluno  10/ 5º ano Bom 

Fonte: os autores  
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Ao compararmos os dados antes e depois da aplicação do projeto, é 

possível percebermos que houve uma significativa melhora no desenvolvimento em 

relação a leitura e escrita, para os 10 alunos participantes do projeto, provavelmente 

isto deve-se ao auxilio que o software HagáQuê deu no processo de leitura e escrita. 

Os primeiros dados coletados mostram que cerca de 50% dos alunos 

possuem muitas dificuldades em compreender e acompanhar o processo de 

aquisição da leitura, porém, se analisarmos os dados coletados após a aplicação do 

projeto, podemos observar que o numero de alunos com dificuldades em leitura caiu 

de 50% para 30%, ou seja, uma queda de 20%, isso provavelmente tenha ocorrido 

pelo fato de que a história em quadrinhos ajuda os alunos a entenderem e fixarem 

novas palavras, facilitando a leitura, Vargas (2002, p. 13) afirma que: 

 

“Quando lemos uma HQ, notamos o poder com que a imagem interfere no 
modo de pensar das pessoas e em seu imaginário. A composição do 
desenho, nesse tipo de texto, ganha uma espécie de carga narrativa, 
exigindo a leitura em sequência, da esquerda para a direita e de cima para 
baixo: as partes superiores e da esquerda representam o antes; as 
inferiores e da direita, o depois”. (VARGAS 2002, p. 13) 

 
Além de ajudar no processo da aquisição da leitura, a utilização de softwares 

como o HagáQuê, promove a inclusão digital, necessidade da atual sociedade. 

Proporcionando uma sensação de inclusão, por parte dos alunos, considerando que 

muitos possuem pouco ou nenhum contato com computadores em seu dia-a-dia, 

tendo em vista que a escola São José localiza-se na zona rural, o que dificulta ainda 

mais o contato destes alunos com a tecnologia fora do ambiente escolar.  

E o que podemos observar e constatar analisando as informações coletadas 

durante as entrevistas feitas com os 10 alunos participantes do projeto, onde 6 dos 

10 alunos responderam que as aulas no laboratório de informática usando o 

computador como ferramenta de apoio a aprendizagem, é mais prazerosa e 

proveitosa eu na sala de aula comum, ou seja, cerca de 60% dos alunos preferem 

ter aulas usando o computador. Cerca de 40% destes alunos preferem as aulas 

tradicionais, na sala de aula comum, talvez isto se deva a resistência que eles 

apresentam a tecnologia, pela falta de contato e intimidade com computadores. 

Isto fica claro ao observarmos que das 10 crianças participantes do projeto, 

8 não possuem computador em casa e 6 nunca tinham usado um computador fora 

da escola, ou seja, 80% destas crianças não possui computadores em casa e 60% 

nunca sequer tinham tido qualquer contato direto com um computador. 
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Outro ponto que ficou bem claro e outro provável “ponto de retardo” na 

aquisição da leitura é o fato de que 9, ou seja, 90% das crianças responderam em 

entrevista que seus pais não cultivam o hábito da leitura em casa, o que influencia 

de forma negativa estas crianças. 

No entanto, 8 crianças (80%) responderam que seu professor tem o hábito 

de ler em classe. Ou seja, negativamente se constata que falta o cultivo e o ensino 

do hábito da leitura em casa, com esta falta de incentivo, torna-se mais difícil o aluno 

gostar de ler, por tanto, o aluno demora aprender a ler, por falta de prática, e quando 

consegue aprender a ler apresenta inúmeras dificuldades, devidas a falta da prática 

da leitura diária. 

A partir da entrevista também podemos observar que 70% (7) dos alunos 

relataram não terem tido problemas para manusear o software HagáQuê, apesar de 

a maioria deles ter pouco contato com tecnologias, o que nos mostra que o software 

é de fácil manejo e entendimento, o que o faz ainda mais propicio no ensino da 

leitura.  

 

6.1 Dificuldades Operacionais, Logísticas e Conceituais Enfrentadas na 

Utilização do Software Hagaquê na Escola São José. 

 

Algumas dificuldades apareceram no decorrer da implantação deste projeto, 

dentre elas podemos citar as seguintes: 

 

6.1.1  Conceituais 

 

 Alguns alunos não tinham muito contato com computadores, portanto, foi 

necessário paciência para ajuda-los a manusear o teclado e o mouse. 

 

6.1.2 Operacionais 

 As cadeiras do laboratório de informática não são adequadas para o uso que 

tem, os alunos menores têm dificuldades em alcançar o mouse e o teclado. 

 

6.1.3 Analíticas 
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Devido à pouca idade de alguns alunos, a entrevista e os questionários 

tiveram que ser aplicados de maneira bem detalhada e com a ajuda dos acadêmicos 

Nelcir Maria e Nilson Catarino para que os alunos pudessem interpretar as 

perguntas de maneira correta.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho, pode-se verificar que as histórias em quadrinhos 

possuem um valor grandioso no contexto de formação de leitores, principalmente, 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental, visto que a leitura de lazer tem estreita 

relação com o desenvolvimento da cultura social, da inteligência individual e da 

identidade comunitária e grupal, abrindo assim, caminhos para a leitura e fruição, 

proporcionando momentos especiais de compartilhamento e desfrute. 

Os alunos possuem muitas dificuldades na leitura, principalmente os das 

series inicias, isto devido a inúmeros fatores, como falta de incentivo em casa e até 

mesmo falta do hábito da leitura por parentes e familiares. 

Foi justamente partindo de tal problemática, que aplicou-se o projeto da 

utilização do software HagáQuê no auxilio da leitura à 10 alunos do 3º ano da escola 

de São José, considerando também que a escola localiza-se na zona rural, portanto 

a maior parte de seus alunos possui pouco ou nenhum tipo de contato com 

computadores em sua rotina. 

Tal realidade não exclusiva dos alunos, podemos observar que grande parte 

dos professores não faz uso de recursos tecnológicos em suas aulas e não usa o 

computador para elaborar ou planejar suas atividades escolares. 

O que nos mostra que a exclusão digital é fator muito presente em nossa 

região, principalmente na zona rural. 

Ao comparamos resultados dos dados coletados pelos questionários e 

entrevistas, podemos constatar que ocorreu significativa melhora na aquisição da 

leitura por parte dos educandos, fator provavelmente gerado pelo uso do software 

HagáQuê como ferramenta de apoio à leitura. Foi possível observar também que os 

alunos se identificam com as aulas no laboratório de informática, por tanto, prestam 

mais atenção e aprendem de maneira mais prazerosa e satisfatória. 
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Questionário voltado aos professores da Escola Municipal de ensino Fundamental 

de São José 

1.Qual sua idade? 

2.Qual sua formação acadêmica? 

3.Há quantos anos leciona? 

4.Você costuma usar recursos tecnológicos com frequência em suas aulas? 

5.Você faz uso do computador para planejar suas aulas, atividades ou para 

preencher o diário de classe? 

6.Como você define sua relação com o computador? Maneja a máquina com 

facilidade ou tem dificuldades? 

7.Em que série ou ano leciona?  

8.Como você julga o nível de alfabetização de seus alunos: 

( ) Satisfatório  ( ) Insatisfatório  ( ) Excelente  (  ) Ruim 

9.A que você atribui este nível de desenvolvimento na aquisição da leitura e escrita? 
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Questionário voltado aos professores da Escola Municipal de ensino Fundamental 

de São José após a aplicação do Software HagáQuê. 

 

A que você atribui este nível de desenvolvimento na leitura e escrita? 

Qual o fator responsável por essa melhora na leitura e escrita? 

Você concorda que o software HagáQuê contribuiu para essa melhora?  
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Questionário Inicial/ Alunos (Respondido com ajuda dos acadêmicos Nelcir Maria e 

Nilson Catarino) 

 ESCOLA SÃO JOSÉ 

1)Você conhece as letras abaixo? ( C para Correto e I para Incorreto)  

(  ) A 

(  ) E 

(  ) I 

(  ) O 

(  ) U 

2)Escreva seu nome completo: ( C para Correto e I para Incorreto) 

 

(  ) ________________________________________________________ 

3)Leia as palavras abaixo sozinho: ( C para Correto e I para Incorreto) 

(  )  BOLA 

(  ) PATO 

(  ) DADO 

(  ) TAPETE 

(  ) ILHA 

 Aluno (1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
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Questionário Final/ Alunos ( Respondido com ajuda dos acadêmicos Nelcir Maria e 

Nilson Catarino) 

ESCOLA SÃO JOSÉ 

 

1)Você conhece as letras abaixo? ( C para Correto e I para Incorreto) 

 (  ) A 

(  ) E 

(  ) I 

(  ) O 

(  ) U 

2)Escreva seu nome completo: ( C para Correto e I para Incorreto) 

 

(  ) ________________________________________________________ 

3)Leia as palavras abaixo sozinho: ( C para Correto e I para Incorreto) 

(  )  BOLA 

(  ) PATO 

(  ) DADO 

(  ) TAPETE 

(  ) ILHA 

Aluno (1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
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ENTREVISTA COM ALUNOS DA ESCOLA SÃO JOSÉ 

 

1) Você tem computador em casa? 

2) Você já tinha usado um computador antes? 

3) Seus pais leem para você em casa? 

4) Sua professora faz leitura com você na sala de aula? 

5) Você achou fácil usar o software HagáQuê? 

6) É melhor ter aula na sala de aula comum ou no laboratório de informática? 

 


