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RESUMO
A pesquisa de Iniciação Cientifica tem como objetivo contribuir para a inserção das tecnologias no âmbito da sala de
aula, por meio da apresentação do software HagaQuê e o desenvolvimento de uma proposta de atividade que possa ser
disseminada entre professores do Ensino Fundamental. A pesquisa busca abordar o uso da Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) e os gêneros textuais, especificamente o gênero História em Quadrinhos no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos, possibilitando assim uma aprendizagem significativa para os alunos de forma enriquecedora
com diferentes recursos pedagógicos. Baseada nos pressupostos da pesquisa bibliográfica será efetuada revisão teórica
acerca do emprego das  TIC e dos  gêneros  textuais  no processo de ensino e  aprendizagem.  Os pressupostos  da
pesquisa-ação servirão como base para o desenvolvimento da atividade com o software HagáQuê. Esperamos com a
pesquisa contribuir para uma prática pedagógica em sala de aula que possa convergir com as práticas cotidianas que
emergem no atual contexto tecnológico. 

PALAVRAS-CHAVE: HQ; Gênero textual; Tecnologias da Informação e Comunicação. 

1 INTRODUÇÃO

Estamos inseridos em um mundo que passa por constantes transformações. Com o avanço
das tecnologias essas transformações passam a ocorrer de forma cada vez mais veloz. A nossa
inserção nesse mundo tecnológico ocorre de modo quase que imperceptível, dado a naturalidade
com que interagimos com os inúmeros aparatos tecnológicos e nos relacionamos com as inovações
advindas do uso dessas ferramentas. A evolução das tecnologias de informação e comunicação tem
se mostrado fundamental para o ser humano, e por estar presente em diversas áreas do nosso
cotidiano: trabalho, casa e instituições financeiras, entre outros lugares, é preciso pensar na inserção
das  tecnologias  também  no  contexto  escolar,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  ensino  e
aprendizagem dos diversos conteúdos trabalhados pelos educadores em sala de aula. Segundo
Kenski (2013):

Durante os últimos 20 anos, temos vivenciados alterações significativas nas diferentes esferas
da sociedade:  no  trabalho,  no lazer,  nos cuidados com a saúde,  nos relacionamentos,  na
comunicação etc.  Todas essas mudanças são impulsionadas pelo mesmo fato gerador,  ou
seja, elas decorrem das inovações tecnologias digitais que apresentam de forma cada vez mais
veloz.  A inserção social  essas novas tecnologias têm ocorrido com a mesma velocidade e
intensidade com que elas se oferecem, são incorporadas e descartadas pouco tempo depois,
substituídas por algo novo, mais poderoso e diferente, em múltiplos sentidos. (KENSKI, p. 60,
2013). 

Contudo,  o  que  se  percebe  na  literatura  é  o  pequeno  espaço  concedido  ao  uso  das
tecnologias no âmbito educacional, apesar do número crescente de publicações, em sua maioria de
cunho teórico. Talvez, em decorrência dos inúmeros problemas estruturais que assolam a educação,
como a falta de valorização do professor, o investimento em equipamentos e a formação inadequada
dos profissionais da educação para o uso eficaz dos recursos tecnológicos disponíveis na escola é
que as TIC têm permanecido à parte do processo de ensino-aprendizagem.  Destaca-se, ainda, a
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dificuldade para  os  professores encontrarem atividades que possam servir  de  modelo  para sua
prática, incentivando-os a se apropriarem do uso das TIC em seu fazer pedagógico.   Zancanaro
(2011) salienta que: 

A utilização do computador e dos  softwares educacionais no ensino tem por objetivo atuar
como agente de transformação da educação, mas não deve agir só, o professor tem um papel
muito importante para tal mudança, é com a ajuda do professor, que se deve descobrir o lugar
didático desta tecnologia; para tanto o professor precisa ser capacitado a assumir o papel de
facilitador da construção do conhecimento pelo aluno e não mais somente um transmissor de
informações. Para que isso ocorra o professor deve procurar se capacitar tanto no aspecto
computacional, no que diz respeito ao domínio do computador e dos softwares educacionais,
quanto no aspecto de fazer interações do computador com os conteúdos a serem trabalhados
e nas atividades que envolvem a disciplina. (ZANCANARO, p.17, 2011).  

Neste espaço é que a pesquisa ora apresentada se insere. Ao propor o desenvolvimento de
uma atividade didática de produção de história em quadrinhos (HQ) utilizando o software HagaQuê,
objetiva-se contribuir para o preenchimento de uma lacuna entre teoria e prática em relação ao uso
das TIC na educação. Ademais, procura-se disseminar o conhecimento acerca do uso das TIC na
educação, e conscientizar os docentes a respeito das possibilidades de desenvolvimento de práticas
inovadoras em sala de aula.  Como aponta Antunes (2001) o ensinar e o aprender na atualidade
dispõem de  muitos  recursos  oferecidos  pelas  tecnologias  que,  embora  sejam apenas  apoios  e
meios, nos permitem realizar as atividades de ensino e aprendizagem escolar de formas diferentes
das de antigamente. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente projeto de Iniciação Científica será desenvolvido com base nos pressupostos da
pesquisa bibliográfica, com contribuições da pesquisa ação. Para abordar teoricamente o tema do
uso das tecnologias da informação e comunicação na educação buscaremos suporte em Cavalcanti
(2002); Gasperetti (2001); Maciel (2006); Moran (2006) dentre outros.

Na pesquisa pretendemos propor atividade didática de produção de história em quadrinhos
utilizando o  software “Hagáquê,  um editor  educativo por  meio do computador,  para servir  como
modelo para que os professores a partir dele construam suas próprias atividades. Então, a pesquisa
tem como público-alvo professores da área da Educação que estejam interessados em contribuir
para novas práticas pedagógica em sala de aula no processo de ensino e aprendizagem do aluno.

O software HagáQuê, um editor de história em quadrinho, de distribuição livre, 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), pode
ser obtido diretamente por meio download. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  uso  da  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (TIC)  no  processo  de  ensino-
aprendizagem  dos  alunos,  possibilita  uma  aprendizagem  significativa  para  os  alunos  de  forma
relevante com distintos recursos pedagógicos. 

As TICs podem ser relevantes estratégia de ensino, pois transforma o ambiente de uma sala
de aula qualquer, uma vez que apresenta aspectos de grande fascínio para a maioria de nossos
alunos. (FORBELONI, 2013). É como aponta Zancanaro (2011) que: 
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Levando em consideração que as crianças e jovens aprendem com maior facilidade a partir de
informação visual, percebe-se assim a importância do uso de recursos tecnológicos como o
computador, que disponibiliza elementos de imagem, animação, som, entre outros, através de
softwares educacionais para facilitar o processo do ensino aprendizagem. Uma forma de usar o
computador como instrumento didático, é utilizando softwares educacionais, o software é tão
ou mais importante que o equipamento a ser  utilizado na área de informática educacional.
(ZANCANARO, 2011, p.15,).  

Desta forma, o avanço tecnológico trouxe um acervo de instrumentos atrativos para a criança,
em que produzem efeitos especiais parecidos com o real, com formas e cores chamativas que levam
para  um mundo  mágico.  Então,  as  crianças  estão  cada  vez  mais,  atraídas  pelos  instrumentos
tecnológicos que acabam sendo suas novas formas de brincar, de estar em contato com uma ampla
possibilidade de informações. Estes instrumentos também contribuem para o desenvolvimento da
criança, na medida que desenvolve sua criatividade e suas habilidades cognitiva e socialmente,
preparando para o futuro. (SILVA, 2012). 

Para  os  autores  Silva,  Prates  e  Ribeiro  (2016)  é  muito  importante  que  os  professores
adquiram habilidade e técnicas referentes à inclusão de tecnologia, uma vez que: 

Esses meios estão mais contextualizados com a realidade em que o aluno de hoje vive e, com
certeza, vai ser um fator de motivação a mais para despertar o interesse do mesmo. Entretanto,
o maior desafio para o professor é integrar essas novas tecnologias aos conteúdos ministrados
em sala de aula, pois não basta apenas ter as ferramentas, se não se sabe utilizá-las. Por isso,
é importante que o professor busque conhecer e aprender sobre a ferramenta tecnológica que
pretende usar para adequá-la ao seu planejamento. (SILVA; PRATES; RIBEIRO, 2016, p. 7). 

Evidentemente a escola pode e deve utilizar recursos pedagógicos vinculadas à tecnologia no
intuito de tornar suas aulas mais dinâmicas e interessantes. Cabe destacar que o professor precisa ir
além do livro didático,  pois  jornais,  revistas,  computadores,  música,  filmes e outros,  podem ser
ferramentas fundamentais para que os alunos reflitam sobre os conteúdos trabalhados em sala de
aula, é uma forma de relacionar a teoria com a prática, uma vez que os recursos tecnológicos são
fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Assim,  entre  a  grande  quantidade  de  recursos  tecnológicos  disponíveis  para  criação  de
História em Quadrinhos, escolhemos trabalhar com software HagáQuê, um programa que consiste
em um banco de imagem, também com recursos sonoros e vários recursos de edição, para que o
aluno  construa  sua  própria  HQ.  Os  recursos  do  software  são:  figuras  e  fotos  armazenadas,
composição  de  personagens  e  cenários,  assemelhando-se  assim a  uma HQ comum,  no  papel
tradicional. (COISA, 2010). 

Segundo Biase (2015): 

O  software  foi  desenvolvido  com  a  finalidade  educacional,  para  estudantes  da  Educação
Básica, criar Histórias em Quadrinhos, utilizando essa ferramenta. Esse software dispõe de
vários recursos, que despertam o interesse dos estudantes em produzir bons textos. Além dos
recursos disponíveis, o Hagáquê dispõe de ferramentas que o estudante salva, reconstrói e
através delas publica na internet suas produções, permitindo uma reescrita das suas histórias
em quadrinhos. (BIASE, 2015, p.31,). 

Neste sentido, no processo de ensino e aprendizagem, o editor de histórias em quadrinhos
software  HagáQuê é uma ferramenta relevante para o trabalho em sala de aula, pois oferece ao
aluno recursos atrativos para produção de uma HQ. 

4 CONCLUSÃO
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Acreditamos  que  as  novas  tecnologias  ao  serem utilizadas  no  ambiente  educativo  como
recurso pedagógico possam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, a pesquisa
pauta-se na possibilidade de  disseminação de práticas inovadoras de ensino, que fazem uso de
metodologias  nas  quais  os  alunos  encontram-se  ativamente  envolvidos,  no  caso  atividade  de
produção de história em quadrinhos utilizando o software HagáQuê. 

Assim,  a  pesquisa  visa  contribuir  de  forma  significativa  para  mudanças  nas  práticas
pedagógicas atualmente desenvolvidas em sala de aula, e no reconhecimento da efetividade do uso
das TIC no contexto escolar, pois como sabemos o uso de recursos tecnológicos na educação tem
grande  relevância,  uma  vez  que  as  crianças  aprendem  mais  facilmente  a  partir  de  recursos
tecnológicos.   
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