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Abstract. This article describes an application of Information Technology in 
Education that uses free distribution software, HagáQuê - stories in comics
editor. This software was used in dynamic application and interdisciplinary 
situations to support the Portuguese Language and Mathematics education to 
basic education students.

Resumo. Este artigo descreve uma aplicação de Informática na Educação que 
utiliza um software de distribuição livre, HagáQuê - editor de histórias em 
quadrinhos. O software foi utilizado em situações dinâmicas e interdisciplinares
que tiveram como finalidade o apoio ao ensino da Língua Portuguesa e 
Matemática para alunos do ensino fundamental.

1. Introdução

O uso da informática como ferramenta de ensino torna-se cada vez mais freqüente.  A 
informática na educação é uma ferramenta importante no processo de ensino-
aprendizagem. Essa ferramenta passou por diversas transformações desde o seu surgimento 
no Brasil. A utilização da informática na educação aliada ao processo de construção de 
conhecimento e como apoio na educação depende da visão educacional e da condição 
pedagógica em que o computador é utilizado para que possa surtir resultados positivos 
[Morellato 2006]. Em meio a tantos projetos e programas desenvolvidos nesta área nas três 
últimas décadas, a informática está cada dia mais presente nas escolas, devendo ser 
mediada por profissionais capacitados e com objetivos claros.

Para Valente (1993) a implantação da informática na educação são necessários 
basicamente quatro atores: o computador, o software educativo, o professor capacitado para 
usar o computador como meio educacional e o aluno. Todos eles têm igual importância e 
cada qual possui suas particularidades.

Diante desse cenário sabe-se que aplicativos e softwares educativos são cada 
vez mais utilizados no processo de ensino-aprendizagem [Tanaka 2004].

Dado o aumento do emprego de software educacionais em situações de ensino-
aprendizagem, surgiram diversas classificações para os softwares educacionais. Segundo 



Vieira (1999), o software educativo pode ser classificado, quanto ao nível de aprendizagem 
do aluno. As três classes definidas são: seqüencial, relacional e criativo. A categoria 
seqüencial tem o objetivo de apenas transferir a informação, na perspectiva do ensino como 
apresentador de conteúdos e o aluno, numa posição passiva, deve memorizar e repetir as 
informações apresentadas. Na categoria relacional, a aquisição de certas habilidades é o 
objetivo principal do ensino, possibilitando ao aluno relacionar com outros fatos ou outras 
informações. O aluno é parte central deste processo, podendo haver certo isolamento. O 
tipo criativo está relacionado com a criação de novos esquemas mentais, possibilitando 
haver uma interação entre pessoas e tecnologias. O aluno assume, assim, uma posição mais 
participativa e ativa.

O presente artigo pretende demonstrar a aplicação de um software classificado 
como do tipo criativo, segundo Vieira (1999), para apoio ao ensino das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática das quarta-séries de duas escolas públicas do Estado do 
Paraná.

O software em questão é o HaguáQuê, desenvolvido especialmente para uso 
educacional. É um software livre de licença ou qualquer tipo de cobrança, 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.

Esta pesquisa foi desenvolvida em atividades denominadas “Oficinas de 
Informática”, incorporadas a um projeto de apoio à licenciatura em Sistemas de Informação
financiado pela fundação Araucária, um órgão de fomento à pesquisa do Governo do 
Estado do Paraná.

O presente artigo está divido em seis seções, a introdução é a primeira delas, a 
segunda seção discute os conceitos inerentes ao uso de histórias em quadrinhos no 
ambiente escolar, a seção três apresenta informações pertinentes ao aplicativo HagáQuê; na 
quarta seção são apresentadas as experiências do HagáQuê nas Oficinas de Informática na 
Educação, na seqüência são apresentados os resultados obtidos e as conclusões sobre o 
trabalho desenvolvido.

2. O uso de História em Quadrinhos no ambiente escolar

Pode-se considerar que a história em quadrinhos possui potencial como instrumento 
motivador e facilitador da aprendizagem. Algumas pesquisas [Caruso 2003, Carvalho 
2002] indicam o uso de histórias em quadrinhos como mecanismo para aprimorar o 
processo de ensino-aprendizagem. 

As histórias em quadrinhos são utilizadas, pois se tornam uma forma visual de 
trabalhar com conteúdos em texto e em diversos casos são aplicadas como metáforas pelos 
professores de desenvolvimento de textos.

Ainda percebe-se que as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano 
extra-classe dos alunos, já que muitos alunos costumam lê-las tanto na forma de gibis como 
em jornais ou fascículos infantis que são agregados a publicações diárias.



Os materiais didáticos do governo do estado do Paraná também apresentam o 
uso de histórias em quadrinhos para exemplificar conteúdos de Língua Portuguesa, história 
e geografia. Diversos materiais preparados pela Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná se apropriam do formato e da essência coloquial das histórias em quadrinhos [SEED
2007].

Esses motivos educacionais somados aos motivos técnicos tornam o HagáQuê 
um software adequado para a prática proposta nas Oficinas de Informática.

3. HagáQuê

O HagáQuê foi implementado em Borland Delphi, não é um software de código aberto, 
porém é um software de distribuição livre e que pode ser obtido diretamente por download 
no site: http://www.nied.unicamp.br/~hagaque/. Foi desenvolvido por pesquisadores da 
Unicamp com o apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Segundo Amaral (2008), um ponto positivo do software certamente é a autoria 
que quando aplicada a crianças é extremamente motivadora dando liberdade ao aluno para 
que o mesmo possa criar sua história.

O software possui tela com área para edição das histórias em quadrinhos (HQs) 
e diversos componentes para auxiliarem nessa tarefa. Na Figura 1 é apresentada a tela 
principal do HagáQuê, no centro da tela, delimitado por quadros azuis está a área destinada 
à edição dos conteúdos das HQs. Localizada à esquerda esta a barra de ferramentas de 
edição, a barra de imagens que podem ser inseridas nas HQs encontra na parte superior da 
tela, na parte inferior a paleta de cores para edição dos elementos inseridos na história. 

Figura 1. Exemplo de Tela do HagáQuê. Fonte: Tanaka, 2004.



O HagáQuê foi escolhido para ser utilizado nesse projeto que visa o processo de 
inclusão digital, por ser um software desenvolvido especialmente para uso educacional. 
Além disso, é um software livre de licença ou qualquer tipo de cobrança, 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 e criatividade.

É importante que se saiba que por ser um software de autoria o mesmo não 
dispõe de recursos de auto-correção, portanto, se o aluno escreve uma palavra ou uma frase 
errada na caixa de texto o editor não sinaliza o erro, tornando-se necessário que o aluno por 
si próprio tenha percepção e capacidade de corrigir seus erros.

O editor pode ser utilizado em tarefas para os alunos tanto individualmente ou
em grupo, tendo essa última forma de utilização uma característica importante que é a 
discussão gerada pelas crianças a partir de um problema proposto.

4. HagáQuê nas Oficinas de Informática na Educação

As Oficinas de Informática são desenvolvidas em dois municípios da região Norte do 
Paraná, Bandeirantes e Santa Amélia, que estabelecem realidades distintas, seja no que 
tange a estrutura física de trabalho disponível, como a questão da média obtida através do 
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Segundo esse índice IDEB (2005, 
2007) a cidade de Bandeirantes, no ano de 2005 foi de 4,0, e no ano de 2007 o resultado 
divulgado foi de 4,3. Já na cidade de Santa Amélia no ano de 2005 o índice foi de 3,3, no 
ano de 2007 esse índice saltou para 4,6.

Na cidade de Bandeirantes o editor foi trabalhado em propostas de aulas 
individuais, ou seja, um aluno por computador.  Já na cidade de Santa Amélia que possui 
uma infra-estrutura que não permite um aluno por computador, foi adotado um esquema de 
trabalho em grupo, alocando-se três alunos por computador.

Uma das primeiras tarefas desenvolvidas para o bom andamento do projeto foi 
a pesquisa das principais dificuldades dos alunos, realizadas junto às professoras das 
escolas contempladas. Assim, nas entrevistas com as professoras observou-se que as 
maiores dificuldades das turmas em questão são nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática.

Com relação à disciplina de Língua Portuguesa, foi possível detectar que as 
principais dificuldades estão em leitura, interpretação de texto, acentuação e ortografia.

Já na disciplina de matemática podem ser citadas as operações: subtração, 
multiplicação e divisão, tabuada, dezena, centena e frações.

Dessa forma, foi utilizado o editor HagáQuê, para oportunizar o envolvimento 
de tópicos referentes às duas disciplinas, assim, foram criadas atividades multidisciplinares 
abrangendo então Língua Portuguesa e Matemática. As atividades serão descritas nessa 
mesma seção.



O aplicativo HagáQuê contempla vários recursos da Língua Portuguesa, tais 
como construção e interpretação de texto, leitura, vocabulário, linguagens verbais e 
linguagens não verbais [Borges 2001]. Esses foram utilizados em atividades que envolviam
aspectos da Língua Portuguesa, bem como em outras que envolviam explicitamente 
conteúdos de Matemática.

Falar em Matemática quando o tema é História em Quadrinhos pode parecer 
algo descontextualizado, porém diante da abertura oferecida pelo HagáQuê é possível 
inserir qualquer conteúdo a ser explorado com os alunos. Nesse sentido, foi adotada a 
manipulação de histórias pré-montadas propondo o uso das operações matemáticas básicas 
em situações que ilustravam conteúdos da ementa escolar em circunstâncias do cotidiano 
dos alunos.

O software permite uma proposta de aula “livre” estimulando a criatividade do 
aluno e priorizando o desenvolvimento de suas ações com base em seu discernimento. 
Possibilita ainda ao professor medir e estipular a complexidade das situações problemas 
criadas, modificando o nível da interpretação de texto conforme a necessidade da turma a 
ser aplicada.

Foram realizadas três aulas utilizando o editor, na cidade de Bandeirantes os 
encontros tiveram duração de cinqüenta minutos, e o número de alunos envolvidos foi
quarenta e quatro alunos, divididos em duas turmas. Em Santa Amélia as aulas tinham
trinta e cinco minutos de duração, com um total de vinte e seis alunos divididos em três 
turmas. 

As duas primeiras aulas foram de autoria em ambas cidades, e na terceira aula 
foram aplicadas três atividades pré-definidas. No desenvolver das Oficinas houve a 
oportunidade de presenciar alunos empenhados tanto em construir suas histórias como em 
resolver as atividades pré-estabelecidas.

É importante destacar que os alunos tinham um tempo pré-estabelecido para 
desenvolver cada uma das atividades. Ao final o produto gerado era gravado no 
computador e posteriormente as respostas eram conferidas pelos membros da equipe 
desenvolvedora. Sendo assim foi possível verificar o aproveitamento, em termos de número 
de acertos, de cada um dos alunos participantes. Todos os alunos que cometeram erros 
foram orientados a realizar as tarefas novamente após nova explicação.

A Figura 2 apresenta uma história criada de forma livre por um dos alunos 
participantes da Oficina. O objetivo da atividade era explorar a criatividade dos alunos 
abordando conteúdos da ementa escolar como criação de textos, ortografia, leitura e 
acentuação. O tema proposto para a construção da história foi “Um dia na Floresta”.



Figura 2. Parte da atividade desenvolvida por um aluno.

Observando a Figura 2 é possível notar que o aluno (autor) da história, foi 
coerente diante da proposta de tema, e desenvolveu sua criatividade agregando cenários, 
figuras e textos a sua história.

Na Figura 3 é apresentada uma atividade pré-definida para abordagem de 
assuntos relacionados à matemática. Neste contexto a proposta objetivava envolver os 
alunos na resolução de problemas matemáticos com as operações de subtração, 
multiplicação e divisão. O cenário escolhido para esta primeira atividade foi a escola.



Figura 3. Parte da primeira atividade pré-definida aplicada.

Outro exemplo de atividade pré-definida pode ser visualizado na Figura 4. A
segunda atividade pré-definida aplicada propôs aos alunos também a resolução de 
conteúdos matemáticos como as operações de subtração, multiplicação e divisão, porém em 
cenário e circunstâncias de domínios diferentes da primeira atividade.

Figura 4. Parte da segunda atividade pré-definida aplicada.



Visualizando a Figura 4 é possível notar que essa atividade proposta engloba 
tanto personagens de histórias em quadrinhos do cotidiano dos alunos, como jogos da 
realidade deles como se pode notar na figura o jogo de dominó.

A Figura 5 refere-se a terceira e última atividade pré-definida aplicada aos 
alunos, apresentando um cenário com animais. A proposta dessa atividade não foi distinta
das demais apenas se diferenciou, pois além de se trabalhar com conteúdos matemáticos 
anteriormente abordados, foram explorados conceitos relativos a frações.

Figura 5. Parte da terceira atividade pré-definida aplicada.

As três atividades pré-definidas listadas acima foram aplicadas aos alunos em
aulas na cidade de Bandeirantes e em Santa Amélia, portanto foram desenvolvidas tanto em 
situação individual como em grupo.

5. Resultados Obtidos

Para mensurar os resultados quantitativos foi conveniente unir ambas as turmas, Santa 
Amélia e Bandeirantes totalizando assim setenta alunos beneficiados pelas oficinas de 
informática. Depois de três encontros foi possível notar que 94,2 % dos alunos conseguiram 
terminar as atividades no tempo proposto como é apontado na Figura 6. 

Também é relevante destacar que 97,1% dos alunos utilizaram dois ou mais 
recursos gráficos (cenários, personagens e cores) na atividade livre, a Figura 7 comprova
essa estatística.



5,80%

94,20%

Não concluiram

Concluiram

Figura 6. Conclusão das atividades no editor 
HagáQuê.

97,10%

2,90%

Utilizaram

Não Utilizaram

Figura 7. Utilização de dois ou mais recursos do 
editor HagáQuê.

Nas atividades pré-estabelecidas, que abordaram conteúdos explícitos de 
matemática, foi constatado que 85,7% dos alunos apresentaram dificuldade na resposta dos 
conteúdos de divisão como é exibido na Figura 8 e 28,5% consideraram mais difíceis os 
conteúdos de frações como indica a Figura 9.

85,70%

14,30%

Apresentam dificuldades
em divisão

Não apresentam
dificuldades em divisão

Figura 8. Dificuldades nos conteúdos de divisão.

28,50%

71,50%

Apresentam dificuldades
em fração

Não apresentam
dificuldades em fração

Figura 9. Dificuldades nos conteúdos de fração.

Esses resultados foram obtidos com a correção dos exercícios ao final das 
atividades propostas. Vale a pena ressaltar que todos os erros cometidos pelos alunos eram 
sinalizados e então havia novamente uma busca pela solução.

Além dos resultados quantitativos apresentados, observaram-se resultados 
qualitativos no desenvolvimento das atividades. Na aplicação individual notou-se que os 
alunos quando tinham dúvidas recorriam aos membros da equipe de trabalho, porém isso 
ocorreu com menos freqüência na aplicação em grupo, pois havia discussão entre a equipe 
de alunos antes de realizarem consultas para esclarecimento de dúvidas.

Quanto a forma de aplicação das atividades, individual ou em grupo, não é 
adequado classificar qual a proposta mais coerente, entende-se que tanto a aplicação 
individual como em grupo possui suas particularidades positivas e negativas, dentre elas 
vale ressaltar:



Pontos Positivos da aplicação individual:
 Alunos concentrados sem interferência dos amigos na resolução das 

atividades;
 Alunos sozinhos no computador pedem ajuda a equipe de trabalho, não 

recebem a resposta, apenas uma ajuda para continuar raciocinando até 
atingirem a resposta correta;

Pontos Negativos da aplicação individual:
 Os alunos não têm a oportunidade de discutir com os colegas;
 Em alguns casos ficam inquietos diante das dificuldades;

Pontos Positivos da aplicação em grupo:
 Há um trabalho cooperativo entre os alunos, todos colaboram para um 

mesmo objetivo: encontrar a resposta correta;
 Quando um aluno erra e o companheiro percebe há ajuda que gera reflexão,

assim o aluno que errou reflete sobre as colocações do companheiro.

Pontos Negativos da aplicação em grupo:
 Algumas vezes há interrupção de raciocínio, pois existe interação entre os 

membros do grupo.
 Em algumas situações alguns alunos “zombam” dos companheiros que 

erram deixando-os inibidos. 

Assim, é possível observar que a forma de aplicação apresentou aspectos 
diferentes. Em resumo pode-se afirmar que o requisito tempo influi diretamente na 
execução das atividades, portanto fica claro que uma aplicação em grupo é viável quando 
se têm pouco tempo disponível para realização das atividades e quando há intenção de se 
gerar uma discussão entre os alunos. Já a aplicação individual permite uma avaliação do 
conhecimento do aluno sem influência de terceiros.

6. Conclusão 

Na aplicação do editor de histórias em quadrinhos, HagáQuê, tanto na aula de autoria como 
na aula pré-definida é válido ressaltar que os resultados observados foram de extrema 
importância, pois notou-se a concentração dos alunos, assim como o empenho de cada um 
na realização das atividades. Além disso, observaram-se as diferentes realidades de 
propostas em grupo e individuais.

Na aula que contemplou as atividades pré-definidas nas duas cidades, todos os 
alunos terminaram as três atividades no tempo estabelecido, porém necessitaram de 
bastante auxílio nas resoluções das operações matemáticas. Em algumas circunstâncias foi 
necessário disponibilizar aos alunos papel e lápis para que os mesmos resolvessem as 
operações.

A aplicação em grupo obteve bom aproveitamento. Os alunos em equipes de 
três integrantes por computador terminaram a atividade de autoria em três aulas de 



aproximadamente trinta e cinco minutos cada. Na aula das atividades pré-definidas do 
editor Hagáquê os alunos terminaram as atividades em uma aula, porém é válido ressaltar 
que estavam em equipes de três alunos por computador.

Nesse cenário as atividades de autoria e as atividades pré-definidas foram 
aplicadas para setenta alunos considerando as turmas de Bandeirantes e Santa Amélia 
unidas. Tanto na aula de autoria quanto na aula pré-definida, a coerência da maioria das 
histórias não foi considerada satisfatória, ou seja, a estrutura correta de uma história que 
deveria conter começo, meio e fim, ocorreu em poucos casos.  Isso pode ser concluído 
observando as dificuldades apresentadas pelos alunos, tais como a ausência dessa estrutura,
e a carência no domínio da ortografia e da pontuação, tornando assim muitas das histórias
sem possibilidade de leitura e posterior interpretação.

O editor em nada pode ser responsabilizado pela falta de coerência das histórias 
dos alunos. O que de fato impediu a realização de boas histórias e, portanto, um bom 
rendimento foi a ausência de pré-requisitos como interpretação de texto, tabuada, frações 
divisão e multiplicação, necessários para que os alunos executassem as atividades de 
matemática na aula pré-definida. Na aula de autoria a falta de domínio em ortografia, 
pontuação e leitura foram evidentes.

Contudo, diante do desenvolvimento observado nos alunos foi possível concluir 
que o editor é instigante e motivador tornando a prática do processo de aprendizagem mais 
divertida e prazerosa.

Como ferramenta de apoio de conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática, ou seja, na abordagem de conteúdos interdisciplinares, o editor HagáQuê se 
mostra flexível com a diversidade de possibilidades de se trabalhar o conteúdo desejado, 
apresentando assim a possibilidade de apoio ao ensino escolar como sugere os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e como a experiência relatada nesse artigo que utilizou as 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

Atividades pré-definidas são interessantes ainda dentro desse contexto de 
abordar conteúdos interdisciplinares, pois o editor possibilita facilidade para a execução de 
tal proposta. A manipulação por parte dos alunos que utilizaram o editor e suas ferramentas 
dentro das sugestões relatadas nesse artigo, se fez de maneira simples e sem grandes 
problemas com relação a utilização das opções oferecidas pelo aplicativo.

Todavia é imprescindível complementar ainda que o editor apresenta a 
possibilidade de criação de histórias por parte dos alunos, exercitando suas a criatividades e 
competências.
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