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Ferramenta web 2.0 para HQs 

Introdução 

O artigo tem como premissa a análise de ferramentas da web 2.0 na produção 
de histórias em quadrinhos (HQs), e se desdobrará em sete tópicos: ferramenta 
de análise, descrição, possibilidades pedagógicas, análise técnica, pontos 
positivos e negativos, considerações e experiências obtidas após utilização das 
mesmas e ferramentas similares. 

 

 

Descrição 

Toondoo é uma ferramenta online da web 2.0, disponível em: 
http://www.toondoo.com, que permite o desenvolvimento de HQs, tirinhas, 
cartoons, avatares, livros. A elaboração de um HQ utilizando ferramentas 
digitais disponíveis pela web 2.0, como o Toondoo nos permite utilizar os layout 
disponibilizados pelo programa, inserir cenário, manipular imagens da internet, 
ou desenhadas por nós mesmos na ferramenta e até fazer o upload da arte 
final em Blogs, sites, redes sociais como o Facebook e o Twitter, enviar por e-
mail e, além disso, é uma ferramenta democrática que nos consente interagir e 
contribuir por meio de comentários aos trabalhos disponíveis no site e na  
toondoo’s Wiki,  a página Wiki da Toondoo localizada no menu Etc.,/ Help Wiki  
que permite a edição colaborativa de documentos e a criação de nossas 
próprias ”Wiks”. 

Possibilidades pedagógicas 

Os HQS, books são meios extremamente flexíveis e podem gerar excelentes 
trabalhos com artes, música, contos, peças teatrais, e pode até mesmo ser 



publicada em diferentes suportes: impressos, virtual e por meio das mídias 
digitais. O Toondoo é uma ferramenta que pode ser trabalhada por crianças, 
jovens e adultos. 

A origem das HQs permeia caminhos de divergências e incertezas, pois sua 
origem é repleta de improbabilidade ao afirmarmos sua real origem. 

O que podemos afirmar é que esta arte seqüencial (arte de fabular pequenos 
casos numa proposta híbrida entre imagens e texto) é nativa das pinturas 
produzidas nas cavernas, onde a série de imagens pintadas criavam histórias. 
Em relação à proposta pedagógica podemos trabalhar de forma colaborativa e 
sendo assim, numa abordagem construtivista.  

O conhecimento é gerado continuamente, mas somente a partir dos séculos 
XIX e XX, que ocorreu uma evolução significativa do processo de acumulação 
de conhecimento humano. Devido aos avanços tecnológicos, muitas mudanças 
ocorreram e continuam em vários âmbitos de nossa sociedade e especialmente 
na educação. Observamos que a utilização das tecnologias na educação 
possibilita o acúmulo e transferência de informações gerando cidadãos 
capazes de viver e conviver de forma participativa na sociedade. 

Análise técnica 

O Toondoo possui excelente interface, com imagem de qualidade 
proporcionando trabalhos com efeito profissional. 

O acesso a tela de criação sucede de forma bem simples, basta criar uma 
conta com nome, senha e e-mail e clicar em “Create”. 

Devido ao seu depósito de imagens e possibilidade de criação de personagens, 
podemos trabalhar com diversos gêneros: do humor ao terror. 

Pontos positivos  

•Compartilhar o material produzido em blogs, sites e redes sociais; 

•Estimula a criatividade; 

•Ferramenta democrática; 

•Ao salvar e podemos tornar nossa arte com domínio público ou não; 

•Possui interface de excelência, com ótima comunicação visual e apesar de 
está em inglês não gera grandes dificuldades;   

Pontos negativos 

•Durante o processo de edição o programa algumas vezes travou impedindo 
nosso procedimento artístico. 



•O site não permite salvarmos a arte diretamente em nosso computador. 
Contudo demos PrtScr na tela, salvamos no Paint e recortamos a área de 
interesse. 

 Considerações e experiências obtidas 

Segue abaixo um pouco de nossa experiência prática na edição da nossa 
tirinha: Twitter e parrot  disponível também no site: http://www.toondoo.com 

 

 

Configuração da página principal 

 



O primeiro passo foi criarmos uma conta no site Too ndoo. 

Para isso clicamos em: Sign Up for FREE!  

Preenchemos os campos abaixo com as indicações e cl icamos em Register.  

 

 

Após o registro fizemos o Login de acesso a página 

 

 

 

 

 



Processo de edição 

Primeiro clicamos em CREATE 

 

Selecionamos um layout de nossa preferência. 

Escolhemos a que possui três quadrados perfeitos. 

 

 



Após termos selecionado nosso layout, entramos na tela de criação. 

Aqui ocorreu todo o processo de edição e criação. 

 

Menus 

Apresentação dos menus na parte superior da tela acima, seguindo a ordem da 
esquerda para direita. 

 

1-novo, 2-abrir, 3- salvar, 4-salvar como e 5-comentários. 

 

 

 

 



Personagens 

Dentro de cada ícone possui diversos personagens. 

 

Imagem de fundo 

Dentro de cada ícone há diversas categorias 

 

Objetos para compor o cenário 

 

Balões e texto. 

 

Figuras, logotipos, etc . 

 

Temas especiais 

 

 



Clipart 

 

 

Minha galeria 

 

 

Ferramentas de edição 

 

Cada ícone da esquerda para direita tem as seguinte s funções: 

Bloqueia e desbloqueia a imagem em edição;  

Diminui;  

Aumenta; 

Duplica; 

Inverte a posição da imagem;  

Rotação em sentido anti-horário e horário;  

Enviar para frente ou para trás; 

Excluir; 

Modificar o objeto selecionado;  

Modificar expressões faciais dos personagens; 

Alterar postura, alterar cor; 

Desenhar; 

Inventar personagens;  

Adicionar imagens importadas; 

Dúvidas. 

 



Edição de nossa tirinha 

Escolha do cenário 

Arraste o cenário Space para cada uma das tirinhas 

 

 

Trabalhando com imagens 

Importar imagens 

Clique no ícone  abrirá a tela abaixo, digite o endereço do site da imagem ou 
escolha uma imagem do seu computador, e faça o upload. 

Importamos apenas a imagem do pássaro símbolo do Twitter, as demais são do 
Toondoo. 



 

Após escolha do cenário e imagens, criamos o texto. 

 

Por último salvamos o documento  

 



 

 

Arte final 

 

Para acessar o HQ ou qualquer outra arte, basta digitar em pesquisar o tema 
da arte produzida. 

 

 

 



Dificuldades 

Abaixo, o momento em que a página travou. Ficamos muito ansiosas, mas deu 
tudo certo. 

 

 

Outras possibilidades 

Possui editor semelhante ao paint: Tools / DoodleR 

Manipulador de imagens e criação de cartoons: Tools / ImagineR 

Criação de avatar em: Tools / TraitR 

 

Publicação na Internet 

Clique em Book Maker. 



 

Arraste seu HQ até a tela de visualização. 

 

Preencha os dados solicitados 



 

Finalizado 

 

Depois de publicado na Internet as páginas do HQ podem ser passadas virtualmente, como na 

ferramenta Calaméo. 


