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RESUMO 

 
BALDUINO, J. O. AMBIENTE PERSONALIZADO DE APRENDIZAGEM: um estudo 
de viabilidade do gênero fábula na licenciatura de Pedagogia da UENF. Campos dos 
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 
2017. 
 
É de senso comum entre professores universitários, existirem problemas no que diz 
respeito à escrita acadêmica, principalmente da qualidade da escrita quando os 
alunos ingressam na universidade. A essa má qualidade da escrita pode-se observar 
itens importantes como não terem ideias para iniciar um texto, distribuir ideias ao 
longo do texto, adequar as normas técnicas, dentre outros. Portanto, o propósito 
central deste trabalho foi o de verificar a percepção dos alunos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia da UENF quanto ao experimento em se utilizar uma 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para produção textual utilizando o 
gênero textual fábula. A pesquisa possibilitou refletir sobre a produção acadêmica 
em meio a era das tecnologias, tanto em meio presencial quanto à distância, com 
foco em um modelo colaborativo. Consiste em uma pesquisa exploratória e 
descritiva, onde foi realizada uma investigação através de uma abordagem quali-
quantitativa. Para as etapas da metodologia foi utilizada a técnica de pesquisa-ação, 
que consistiu em: 1) planejar e lecionar aulas conceituais sobre escrita e gêneros 
textuais, 2) desenvolver um Ambiente Personalizado de Aprendizagem (APA) como 
auxílio à construção de fábulas, 3) descrever os efeitos das ações planejadas nos 
itens (1 e 2) e 4) verificar a percepção dos alunos quanto ao uso do APA. Através 
dos conhecimentos adquiridos na etapa 1, os alunos (as) puderam desenvolver suas 
fábulas, chegando a um total de 30 fábulas. Na etapa 4 foi realizada uma pesquisa 
com os alunos (as) do curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF para verificar a 
percepção destes (as) com relação ao experimento. As fábulas produzidas foram 
analisadas conforme a estrutura básica de uma fábula, se existia coesão e 
coerência, se houve o mínimo de elementos da narrativa. A análise dos dados 
mostrou que os (as) alunos (as) conseguem identificar a estrutura básica de uma 
fábula e inserir os elementos básicos da narrativa. Tinha-se como hipótese inicial um 
modelo de ambiente colaborativo virtual a distância, baseado na noção de Ambiente 
Personalizado de Aprendizagem (APA), contribui para a redução das dificuldades 
dos estudantes universitários com a escrita de textos com coerência e coesão, 
melhorando assim, a qualidade de produção textual a partir do gênero textual fábula. 
Logo, a hipótese foi confirmada, comprovando que o uso de uma TIC pode interferir 
positivamente no processo de produção textual. 
 
Palavras-chave: produção textual, escrita, gênero textual fábula, APA, TIC. 
  



 

ABSTRACT 

 
BALDUINO, J. O. PERSONALIZED LEARNING ENVIRONMENT: a feasibility study 
of the genre fable in the degree course of Pedagogy of UENF. Campos dos 
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 
2017. 
 
It is a common sense among university professors that there are problems regarding 
the academic writing, mainly about the quality of writing when the students enter the 
university. In this poor quality of writing, it is possible to observe important items such 
as not having ideas to start a text, to distribute ideas throughout the text, to adapt 
technical norms, among others. Therefore, the main purpose of this research was to 
verify the perception of the students from the Undergraduate Degree in Pedagogy of 
UENF, regarding the experiment in using an Information and Communication 
Technologies (ICT) for textual production using the textual genre fable. From the 
research, it was possible to reflect on the academic production in the age of 
technologies, both in presence and distance means, focusing on a collaborative 
model. It consists of an exploratory and descriptive research, where an investigation 
was carried out through a qualitative and quantitative approach. For the steps of the 
methodology, the research-action technique was used, which consisted of: 1) 
planning and teaching conceptual classes on writing and textual genres, 2) 
developing a Personalized Learning Environment (PLE) as an aid to the construction 
of fables, 3) describing the effects of the actions planned in items (1 and 2) and 4) 
verifying the students' perception regarding the use of the PLE. Through the 
knowledge acquired in stage 1, the students were able to develop their fables, 
reaching a total of 30 fables. In step 4 a research was carried out with the students of 
the Undergraduate Degree in Pedagogy of UENF to verify their perception of the 
experiment’s use. The fables produced were analyzed according to the basic 
structure of a fable, if there was cohesion and coherence, if there were the least 
elements of the narrative. The analysis of the data has demonstrated that the 
students can identify the basic structure and manage to insert the basic elements of 
the narrative. The initial hypothesis was that a virtual collaborative distance learning 
model, based on the notion of the Personalized Learning Environment, contributes to 
the reduction of the difficulties of university students with the writing of coherent and 
cohesive texts, thus improving the quality of textual production from the textual genre 
fable. Therefore, the hypothesis was confirmed, proving that the use of an ICT can 
interfere positively in the process of textual production. 
 
Keywords: textual production, writing, textual genre fable, PLE, ICT. 
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INTRODUÇÃO 

 

É comum escutar estudantes reclamar de dificuldades na hora de redigir, 

sejam textos literários – artigo de opinião, crônica, carta do leitor, entre outros –, 

sejam textos acadêmicos – fichamento, resumo, resenha, relatório, entre outros. 

Pécora (1989) em seu livro, menciona que existem diversas dificuldades na hora da 

produção textual e decorrem não da ausência do domínio da escrita, mas como é 

realizado o ensino da escrita na escola. 

Entre os professores, especialmente os universitários, é igualmente comum 

ouvir queixarem-se da qualidade das escritas dos alunos que ingressam na 

universidade. As causas são atribuídas, geralmente, a uma má formação no ensino 

fundamental. 

Tal situação pode ser verificada através dos resultados apresentados pelo 

Ministério da Educação (MEC) referente ao Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) 2016: dos 8,6 milhões de inscritos, 70 mil conseguiram atingir nota mínima. 

No que se refere a redação, 1.987.251 conseguiram notas entre 501 e 600 e apenas 

77 conseguiram obter nota 1000. 291.806 estudantes tiraram nota zero. 

Autores como Pécora (1989) e Geraldi e Citelli (1998) discutem sobre os mais 

diversos pontos a respeito dos problemas relacionados à produção da escrita entre 

universitários. Pécora menciona em seus estudos que há problemas na produção da 

escrita no ambiente universitário. Já Geraldi e Citelli expõem em seus estudos que a 

dificuldade da escrita vem se arrastando desde o ensino fundamental, em que os 

estudantes tendem a fazer as produções de textos somente para um único leitor: o 

professor. 

Portanto, os estudantes apresentam dificuldades na produção de textos a 

todo momento. Desta maneira, cabe nesta dissertação, investigar a seguinte 

questão. 

 

Problema 

 

Nossa questão problema diz respeito a como contribuir para que os alunos, 

que dizem sentir dificuldade com a escrita, possam tornar-se capazes de 

desenvolver a escrita com coerência e coesão, a partir do gênero textual fábula. 
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Hipótese 

 

A indagação acima remete à seguinte hipótese: um modelo de ambiente 

colaborativo virtual a distância, baseado na noção de Ambiente Personalizado de 

Aprendizagem (APA), contribui para a redução das dificuldades dos estudantes 

universitários com a escrita de textos com coerência e coesão, melhorando assim, a 

qualidade de produção textual a partir do gênero textual fábula. 

 

Objetivo 

 

Analisar de que maneira o uso de aplicativos tecnológicos interferem na 

qualidade da produção de textos por meio do gênero textual fábula. 

Para alcançar o objetivo geral, formulam-se os objetivos específicos: 

 

a) Apresentar uma reflexão sobre a escrita; 

b) Utilizar o gênero textual fábula como objeto de estudo; 

c) Investigar os aplicativos de tecnologia que são utilizados nos processos 

educacionais voltados para fábula;  

d) Propor uma versão piloto para experimento; e 

e) Verificar a percepção dos alunos quanto ao uso da versão piloto. 

 

Justificativa 

 

As justificativas do presente estudo têm como base as preocupações e 

leituras reflexivas do autor, um professor desde 2011 que tem observado que os 

alunos apresentam dificuldades na leitura e reflexão sobre os textos, 

consequentemente, impactando na produção acadêmica. 

Outra base que justifica este projeto diz respeito ao lócus da pesquisa: no 

curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF), desde março de 2014, encontra-se em desenvolvimento o 

projeto “Escrita Solidária: sistema de suporte à escrita discente e docente sob a 

perspectiva da Linguagem e das Ciências Naturais”1, coordenado pelos professores 

                                                           
1 Disponível em: <http://xiicongressospce2014.utad.pt/wp-content/uploads/2014/08/XII-Congresso-da-

SPCE_dia-11-09-2014.pdf>. 

http://xiicongressospce2014.utad.pt/wp-content/uploads/2014/08/XII-Congresso-da-SPCE_dia-11-09-2014.pdf
http://xiicongressospce2014.utad.pt/wp-content/uploads/2014/08/XII-Congresso-da-SPCE_dia-11-09-2014.pdf
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Gerson Tavares do Carmo e Maria Eugênia Ferreira Totti, do Laboratório de Estudos 

de Educação e Linguagem (LEEL), no âmbito do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID), uma das políticas públicas da Coordenação de 

Aperfeiçoamento Profissional do Ensino Superior (CAPES). (CARMO; TOTTI, 2013) 

O projeto citado propõe-se a um desafio semelhante ao presente estudo, 

porém, de forma presencial. É, portanto, sob as bases de realizações do projeto 

“Escrita Solidária”, empreendidas pelos seus bolsistas, que se pretende, em diálogo 

com os seus coordenadores, aplicar um experimento, no formato a distância, para o 

aperfeiçoamento da escrita acadêmica, focada no gênero textual fábula. 

O gênero textual fábula foi escolhido, por estar dentro do projeto citado 

anteriormente, além de ter se tornado um gênero catalisador, ou seja, que mobiliza 

as pessoas na escrita, estimulando a criatividade, atraindo alunos tanto crianças 

quanto jovens. Além disso, é o gênero mais simples de se aprender. 

Tais bases de justificativas integram o propósito de pensar a respeito da 

compreensão e apropriação de uma abordagem voltada para o ensino da prática da 

escrita acadêmica que possa ser útil para esses estudantes. Nesse contexto é que 

se faz necessária a construção de um modelo de Ensino a Distância (EaD)2, 

baseado em um Ambiente Personalizado de Aprendizagem (APA), para tornar 

concreta a prática reivindicada. 

Assim, os desafios a serem enfrentados configuram-se como relevantes 

dentro de uma proposta interdisciplinar que integra as áreas de conhecimento da 

Informática, EaD e da Linguística Aplicada. Com relação a área da Linguística 

Aplicada, serão apresentados alguns conceitos, principalmente os relacionados aos 

gêneros textuais. 

Entretanto, além desse projeto possuir relevância acadêmica, possui 

igualmente relevância social, na qual está presente o direito social à escrita como 

meio de expressão colaborativa, produtora de conhecimento entre alunos, 

professores e pesquisadores no desafio da construção coletiva e dinâmica da 

aprendizagem em rede. 

 

                                                           
2 Utiliza-se a expressão Ensino a Distância e não Educação a Distância porque esta última, conforme 

LDB n. 9394/95, Art. 80º, § 1º, só pode ser organizada com abertura e regime especiais, ofertada 
apenas por instituições especificamente credenciadas pela União. Este projeto, portanto, insere-se 
na categoria de programa de Ensino a Distância, considerando o caput do citado Art. 80: “O Poder 
Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos 
os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. 
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Estrutura da dissertação 

 

No segundo capítulo, faz-se um recorte teórico sobre a escrita e gêneros 

textuais, e no percurso será apresentada uma reflexão quanto à escrita, conceitos e 

características dos principais gêneros textuais, e aprendizagem através do gênero 

textual fábula. 

O terceiro capítulo, mostra aspectos da aprendizagem através da computação 

móvel, passando por aspectos teóricos-metodológicos do modelo colaborativo. 

Também são apresentados softwares que tem relação com o objeto de estudo. 

O quarto capítulo destina-se à explicação dos procedimentos metodológicos 

utilizados nesta dissertação, bem como a definição das etapas da pesquisa-ação. 

O quinto capítulo é dedicado à apresentação dos resultados após o término 

do ciclo da pesquisa-ação. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões da pesquisa, assim como os 

trabalhos futuros. 
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1 DA ESCRITA AO GÊNERO TEXTUAL FÁBULA 

 

Neste capítulo será apresentado uma reflexão quanto a escrita acadêmica 

percorrendo alguns problemas de coesão e coerência até chegar ao objeto de 

estudo: gênero textual fábula. 

 

1.1 A escrita: uma reflexão 

 

Com o crescimento da internet e avanço das tecnologias, segundo Lévy 

(1993, p. 7), “Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 

mundo [...] e as relações entre homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, 

na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os 

tipos”. 

Pode-se observar que a modalidade “Ensino presencial”, possui uma certa 

resistência por parte de professores e alunos como aponta Brecailo (2007 citado por 

MANSUR, 2011): 

 

Apesar de muitos docentes propagarem teoricamente os conceitos 
do Pensamento Complexo, na prática da sala de aula, o corriqueiro 
tem sido a adoção de uma didática linear e unicamente 
fragmentadora. Esta constatação demonstra, inclusive, a disparidade 
entre a teoria e a prática em sala de aula (p. 13) 

 

E para unificar teoria e prática é interessante trazer o conceito do termo 

“aprender” que, de acordo com o website Origem da Palavra (2017), consiste em: 

“Aprender – de ad, ‘junto’ mais prehendere, com o sentido de ‘levar para junto de 

si’, metaforicamente ‘levar para junto da memória’”. A partir desta definição, 

podemos citar dois processos fundamentais presentes em um ambiente 

escolarizado: a leitura e a escrita. 

Olson (1997) defende o ponto de vista de que são os sistemas de escrita, 

com sua sintaxe, que possibilitam a geração de conceitos e de categorias para 

pensar a estrutura da língua falada, e não o contrário. Conforme o autor, “A 

consciência da estrutura linguística é produto do sistema de escrita, e não uma pré-

condição para o seu desenvolvimento” (p. 84). 
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O autor ainda defende que seja a escrita, mais do que a fala, que estimula a 

consciência da diferenciação entre o que se diz e o que se quer dizer, apontando a 

escrita como modelo para a fala. Olson (1997) enfatiza a escrita, quando o propósito 

é: 

 

[...] mostrar como a nossa compreensão do mundo, isto é, nossa 
ciência – e nossa compreensão de nós mesmos, ou seja, nossa 
psicologia – são subprodutos da maneira como interpretamos e 
criamos textos escritos, isto é, da maneira como vivemos num mundo 
que está no papel (p. 36). 

 

O que diz respeito à crença da escrita ser mera transcrição da fala, Olson 

afirma que, erroneamente, a escrita passou a ser tida como modelo para a própria 

fala, porque incorporamos a linguagem falada superposto a um sistema de escrita 

convencionado. Essa observação vai ao encontro do que Davis e Esposito (1991) 

enfatizam: 

 

A construção da escrita contribui não só para a elaboração do 
pensamento simbólico, o estabelecimento de generalizações, o uso 
da memória e do raciocínio, o emprego de análises e sínteses, como 
também para uma forma de conhecer o mundo, de se posicionar 
diante dele e de formar opiniões sobre o ambiente circundante. 
Informações, desenvolvimento cognitivo e aquisição de valores dão-
se a um só tempo, ainda que, para efeitos didáticos, um objetivo 
possa preponderar sobre os demais (p. 198). 

 

Conclui-se que o que é representado na escrita termina por se transformar em 

objeto de conhecimento e de divulgação para todos os que a ela tem acesso, seja 

pela leitura, seja pela audição. 

Por isso, podemos listar muitas evidências de que estamos imersos em um 

mundo que está escrito no papel (ou tela digital). Por exemplo, o que se fala 

cotidianamente, na maioria das vezes, tem como referência algo que está ou foi 

escrito anteriormente: jornal, filme, novela, peça de teatro, documento legal, 

cardápio, propaganda, receituário, preço, etc. 

Olson (1997) enfatiza que é na escrita que aprendemos a nos expressar de 

forma correta e nos ajuda quando falamos, sendo um processo de transformação 

constante, estimulando por exemplo, nosso pensamento. 

Contudo, existem certas dificuldades que permeiam esse processo de 

transformação e para nos ajudar a entender estas, recorremos ao trabalho de 
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Pécora (1989). Neste trabalho, o autor faz um diagnóstico interessante e consistente 

no que diz respeito à escrita de alunos universitários. 

Em sua obra, foram analisadas aproximadamente um corpus de 1500 

redações, produzidas a partir de três momentos: 60 redações na situação de 

vestibular, 76 com um tema específico e o restante produzidas para o curso ‘Prática 

e Produção de textos’. Os temas eram de tipos diversos: narrativo, descritivo e 

dissertativo. Os textos eram trabalhados em sala ou em casa, individual ou em 

grupo. 

Pécora (1989) diz que é importante observar as condições históricas da 

escrita e que a escola seria a responsável por garantir o aprendizado da escrita aos 

alunos, logo: 

 

[...] se a criança aprende a falar sem nenhum cuidado especial, a não 
ser o de colocá-la em contato com falantes, o mesmo não acontece 
em relação à escrita, que resiste vigorosamente a qualquer 
desabrochar espontâneo, e, não raro, não desabrocha jamais. Quer 
dizer, para começar a traçar as diferenças: entre criança e a escrita 
existe a escola. (p. 22) 

 

A partir dessa perspectiva, o autor em seu diagnóstico propõe uma divisão em 

três unidades de problemas: problemas na frase (ou oração), problemas de coesão 

e problemas de argumentação. 

Com relação a unidade ‘Problemas na oração’, dois problemas comuns são 

encontrados nas ocorrências: acentuação e a pontuação. Tais problemas existem, 

surgiram, segundo Pécora (1989, p. 29) por “[...] desconhecimento das normas que 

regulam a utilização específica de recursos gráficos”. 

Na unidade ‘Problemas de coesão textual’, Pécora (1989, p. 47), menciona 

que “[...] o desempenho escrito de vestibulandos e universitários no que se refere à 

manipulação da frase em suas redações, foi possível determinar uma série de 

problemas que, na verdade, extrapolavam a definição tradicional de frase ou 

oração.”.  

Na unidade ‘Problemas de argumentação’, Pécora (1989, p. 69) conceitua 

argumentação como “[...] conjunto dos procedimentos linguísticos (as provas 

técnicas, no dizer filósofo) mediante os quais o orador é capaz de persuadir ou 

convencer o seu público [...]”. Pécora confirma que, até chegar a esta unidade, todos 

os problemas detectados, “[...] configuram problemas de argumentação [...]“ (p. 71) 
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Em cada unidade de problema, Pécora (1989) detectou problemas 

específicos com relação às redações diagnosticadas. Tais problemas podem ser 

observados no Quadro 1. Cabe aqui, mencionar que não é objetivo deste trabalho 

abordar cada problema e sim mencionar que eles existem e podem fazer parte de 

uma produção textual, mesmo não sendo um tipo dissertativo. 

 

Quadro 1 – Problemas de redação. 

Unidade de problema Problema 

Oração 

Acentuação 

Pontuação 

Ortografia 

Norma culta 

Emprego lexical 

Coesão textual 

Incompletude associativa 

Emprego de relatores 

Emprego de anafóricos 

Redundância 

Argumentação 

Emprego de noções confusas 

Emprego de noções de totalidade determinada 

Emprego de noções semi-formalizadas 

Lugar–comum 

Fonte: adaptado de Pécora (1989, p. 91) 

 

Definida a relação entre as unidades de problemas e os problemas 

específicos, alguns exemplos podem ser observados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Exemplos de problemas. 

Problema Exemplo 

Acentuação Ruim 

Pontuação ... a competição, faz com que ... 

Ortografia Quitados 

Norma culta ... quitados do qual deve tomar ... 

Emprego lexical A evolução acontece com mais apogeu ... 

Incompletude associativa 
Tenta relacionar "exploracão do trabalhador" corn 
"producao de armamentos" e "catestrofes de correntes 
da falta de cuidados" 

Emprego de relatores (a evolucao) se concretizou ainda mais (a exploracao) 

Emprego de anafóricos .. esquecendo do povo oprimido, deixando-os ... 

Redundância armamentos bélicos 
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Emprego de noções 
confusas 

a técnica do desenvolvimento 

Emprego de noções de 
totalidade determinada 

o homem; a máquina 

Emprego de noções 
semi-formalizadas 

usar a máquina para pagar salário 

Lugar–comum desde os primórdios; o homem é insubstituível  

Fonte: Faraco e Teresa (1992, p. 73 citado por BONINI, 2002, p. 25) 

 

Bonini (2002, p. 25) diz “[...] que a presença destes problemas não decorre da 

ineficácia do tratamento didático empregado a cada um deles, mas da carência de 

uma concepção de linguagem que confira significação a produção escrita do aluno.”. 

Pécora (1989), ainda afirma que: 

 

[...] os problemas que se caracterizavam pela ausência de domínio 
em relação ao código da escrita surgiam muito menos em função de 
dificuldades técnicas do que em função das que eram geradas pela 
concepção de linguagem e de escrita adotada pela escola. 
(PÉCORA, 1989, p. 93) 

 

Dentre muitos outros exemplos que poderiam ser citados, pode-se dizer que 

vivemos em uma civilização grafocêntrica, que exige, portanto, que a escrita seja 

considerada não apenas um bem de conhecimento, mas também um bem social de 

direito ao qual todos devem ter acesso e domínio, sem bloqueios ou dificuldades na 

hora de escrever. 

 

1.2 A aprendizagem através de gênero textual: o caso da fábula como objeto 

de estudo 

 

Mikhail Bakhtin3 é um dos autores que iniciou os estudos de/sobre gêneros e 

suas reflexões, segundo Machado (2007 citado por SILVA, 2009), contribuem para o 

entendimento, análises e aplicações para o processo de construção da linguagem. 

 

Gênero é um dispositivo de organização, troca, divulgação, 
armazenamento, transmissão e, sobretudo, de criação de 
mensagens em contextos culturais específicos. Afinal, antes mesmo 
de se configurar como terreno de produção de mensagens, os 
gêneros são elos de uma cadeia que não apenas une como também 

                                                           
3 https://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakhtin 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakhtin
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dinamiza as relações entre pessoas ou sistemas de linguagens e não 
apenas entre interlocutor e receptor. (MACHADO, 2007, p. 158 citado 
por SILVA, 2009, p. 14) 

 

Porém, um gênero é parte de um elemento maior: o texto. Este que, segundo 

Silveira (2005, p. 38) “[...] é mais abrangente, relativa a qualquer manifestação da 

capacidade textual do ser humano”, além de ser um “[...] evento comunicativo em 

que convergem as ações linguísticas, cognitivas e sociais, e não apenas a 

sequência de palavras que são faladas ou escritas”. (BEAUGRANDE, 1997, p. 10 

citado por Silveira, 2005, p. 29) 

Retomando a definição de Machado, pode-se verificar que os gêneros 

possuem um valor importante e que servem como formas de vida. Dolz e Schneuwly 

(2004 citado por MONTEIRO, 2007, p. 590) “[...] propõem que os gêneros sejam 

agrupados a fim de que seja criado um processo de progressão e articulação no 

processo ensino aprendizagem via gêneros textuais [...]”. 

Marcuschi (2008, p. 213), diz que “[...] é possível e desejável ensinar gêneros 

textuais” e que pode ser desenvolvido de maneira ordenada, através de uma 

sequência didática, segundo Dolz e Schneuwly (2004 citado por MONTEIRO, 2007, 

p. 591), ajuda “[...] o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, 

escrever ou falar de maneira adequada [...]”. 

Bronckart (2001 citado por MARCUSCHI, 2008, p. 222) afirma que trabalhar 

“[...] com gêneros é interessante na medida em que eles são instrumentos de 

adaptação e participação na vida social e comunicativa”. 

Dessa forma, a comunicação verbal se torna mais clara e objetiva, 

contribuindo para uma melhor coordenação na criação dos gêneros. O modo como 

os gêneros textuais são utilizados deve ser planejado afim de obter sempre um 

resultado relevante, levando a pessoa que estará utilizando a descobrir suas 

preferências de leitura. 

Segundo Marcuschi (2008, p. 156), “Os gêneros limitam nossa ação na 

escrita”, pois “[...] impõe restrições e padronizações, mas por outro lado é um convite 

a escolhas, estilos, criatividade e variação”. (DEVITT, 1997 citado por MARCUSCHI, 

2008, p. 156). 

Mesmo com restrições e padronizações, quando um gênero textual utilizado 

se encaixa em um perfil específico do aprendente, este acaba por dominar, entender 

e explorar de forma coerente a relação com o seu meio social. Marcuschi alerta 
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ainda que nos dias de hoje há proliferação de novos gêneros dentro das tecnologias 

da informação e comunicação (TIC), ou seja, existe uma adaptação dos gêneros já 

existentes ao meio digital. 

Um meio digital o qual se torna um suporte adequado e distribuído aos novos 

gêneros textuais é a internet, suporte, segundo Marcuschi (2008), trata-se de 

 
[...] um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de 
base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto. 
Pode-se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física em 
formato específico que suporta, fixa e mostra o texto. (p. 174). 

 

Seguem alguns exemplos de gêneros textuais: 

• Sermão: “[...] discurso oral, ou seja, de oratória, ou religioso feito por um 

profeta ou membro do clero sobre temas bíblicos, teológicos, religiosos ou 

morais” (SERMÃO, 2017); 

• Resenha: “é uma abordagem para a construção de relações entre as 

propriedades de um determinado objeto, analisando-o, descrevendo-o e 

enumerando aspectos considerados relevantes sobre ele” (RESENHA, 

2017); 

• Resumo: “é uma exposição abreviada de um acontecimento, obra literária 

ou artística. Um resumo é ato de resumir alguma coisa através de uma 

síntese ou sumário” (SIGNIFICADOS, 2017); 

• Piada: “é uma breve história, de final engraçado e às vezes surpreendente, 

cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. É um 

recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana” 

(PIADA, 2017); 

• Fábula: objeto de estudo dessa dissertação; e 

• Etc. 

 

Fábula, segundo Coelho (1984, p. 115 citado por FARENCENA, 2011, p. 18), 

advém “[...] etimologicamente do latim “fari” = “falar” e do grego “phaó” = “dizer, 

contar algo” e surgiu na Grécia, através de Esopo. Contudo, segundo Monteiro 

(2007) não existe nenhum registro sobre Esopo e toda informação referente as suas 

histórias foram transmitidas através da oralidade. 
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Souza (2003 citado por FARENCENA, 2011) relata que no século VI a.C. 

houveram diversas mudanças na Grécia, principalmente com relação ao 

desenvolvimento da filosofia e exposição de seus governantes, o que levou Esopo, a 

utilizar suas fábulas, “[...] ao mesmo tempo, para criticar, divertir, moralizar e ensinar” 

(p. 19). 

Entre 15 a.C. e 50 d.C, a fábula sofreu algumas mudanças, principalmente em 

sua forma linguística, e que trouxe uma evolução quanto à sua utilização, como 

aponta Coelho (1984 citado por FARENCENA, 2011, p. 19). 

Segundo Souza (2003 citado por FARENCENA, 2011, p. 19), “[...] a fábula 

adquiriu destaque, popularidade e reconhecimento como um gênero específico” 

graças a (re) criação desta, através de autores importantes em especial Jean de La 

Fontaine (francês), Millôr Fernandes (brasileiro) e Monteiro Lobato (brasileiro). Este 

último é, segundo Farencena (2011, p. 20), “[...] um dos mais reconhecidos e 

importantes dentre os fabulistas modernos e os escritores da literatura infanto-juvenil 

da América Latina e do mundo”. 

Retomando o conceito de fábula, Smolka (1995 citado por FARENCENA, 

2011, p. 20), diz que “[...] a fábula é um texto predominantemente narrativo que 

descende de conto, uma das formas de expressão mais antigas da humanidade” e 

conforme Souza (2004, p. 30), o “[...] aproveitamento do antigo não bloqueia, de 

forma alguma, a possibilidade criativa”. 

 

Em número significativo, há trabalhos que tomam o gênero fábula 
com finalidades didáticas, voltados, principalmente, à educação 
infantil, à produção textual e leitura, como é o caso dos trabalhos de 
Vieira (2007), Sossolote (2006) e Alves (2009), que trazem a fábula 
como uma ferramenta para promover a reflexão, o desenvolvimento 
do conhecimento pessoal e escolar. (FARENCENA, 2011, p. 13) 

 

Isso mostra que não importa a época, o gênero textual fábula continuará 

sendo relevante para a produção da escrita. Pode-se salientar que, segundo Vargas 

(1990, p. 30 citado por SOUZA, 2004, p. 38), “[...] a fábula contém marcas dos 

outros gêneros, mas não pode ser com eles confundida e nem ser chamada de 

subgênero”. 

Além disso, segundo Freire (2012, p. 7), “[...] trata da influência que os efeitos 

moralizantes da história causam no consciente do leitor, levando-o a discernir o bem 
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do mal, o certo do errado, o justo do injusto, a inocência da astúcia; e assim por 

diante”. 

O gênero textual fábula se distingue de outros gêneros textuais, pois: 

• Trata-se de um gênero em que possa ensinar narração e argumentação; 

• Utiliza uma linguagem simples, clara e objetiva; 

• As características textuais são melhores para fixação; 

• Permite explorar uma situação de várias maneiras; e 

• A partir de uma história, pode-se reescrevê-la de diversas maneiras 

melhorando coesão e coerência. Além disso, segundo Ogliari, llkiu e 

Rodakiewski (2010): 

 

A história é sintetizada numa linha moral. Essa linha moral 
geralmente reproduz um provérbio ou um ditado popular. Esta é uma 
característica pela qual a fábula revela sua vocação à tradição oral, 
principalmente por conservar um aspecto marcante dessa cultura: o 
anonimato. (p. 17) 

 

Conforme apresentado no texto de Souza (2004), a Fábula está dividida em: 

corpo (refere-se à fábula) e alma (refere-se à moral). Há ainda uma terceira parte, a 

alegoria, que segundo Freire (2012, p. 8), é uma “Expressão de uma ideia através 

de uma imagem, um quadro, um ser vivo etc.”. Com a mesma ideia, Platão e Fiorin 

(2000, p. 398 citado por MICHELLI, 2007), menciona que a fábula: 

 

[...] é uma narração que se divide em duas partes: a narração 
propriamente dita, que é um texto figurativo, em que os personagens 
são animais, homens, etc.; e a moral, que é um texto temático, que 
reitera o significado da narração, indicando a leitura que dela se deve 
fazer. (p. 2) 

 

Portanto, as fábulas escritas desde Esopo até os dias atuais seguem a 

mesma estrutura de construção, porém cabe mencionar, que as fábulas ao longo do 

tempo, foram sendo adaptadas com relação ao texto e não a moral. As fábulas 

apresentadas no Quadro 3 foram retiradas integralmente do trabalho de Ribeiro e 

Santos (2013). 
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Quadro 3 – Fábula ‘A Raposa e as Uvas’. 

Autor Esopo 

Corpo 
Narrativa 

Uma raposa faminta, como acabara de ver alguns cachos de uvas 
pendurados de uma parreira, queria apoderar-se delas e não pôde. 
Retirando-se, então, disse a si mesma: “Estão verdes”. Assim também 
alguns dos homens que não podem tornar-se capazes das atividades, 
por causa da (sua) fraqueza, acusam as circunstâncias. 

Alma 
Moral 

Assim também alguns dos homens que não podem tornar-se capazes 
das atividades, por causa da (sua) fraqueza, acusam as circunstâncias. 

 

Autor La Fontaine 

Corpo 
Narrativa 

Certa raposa da Gasconha ou Normandia, 
quase morta de fome, 

avistou bem no alto de uma parreira uvas maduras, 
de casca vermelha e macia, 

que podiam servir-lhe de almoço bom e farto; 
mas disse, não podendo alcançá-las: 

“Estão verdes demais, só bobo comê-las-ia.” 

Alma 
Moral 

Que fazer se não se queixar? 

 

Autor Monteiro Lobato 

Corpo 
Narrativa 

Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregadinha de lindos 
cachos maduros, coisa de fazer vir água à boca. 
Mas tão altos que nem pulando, alcançá-los-ia. 

O matreiro bicho torceu o focinho. 
– Estão verdes – murmurou. – Uvas verdes, só para cachorro. 

E foi-se. 
Nisso deu o vento e uma folha caiu. 

A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa e pôs a farejar... 

Alma 
Moral 

Quem desdenha quer comprar. 

 

Autor Millôr Fernandes 

Corpo 
Narrativa 

De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome de quatro dias e gula 
de todos os tempos, saiu do deserto e caiu na sombra deliciosa do 
parreiral que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu 

além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas 
grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o focinho 
passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. 

Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo que tinha, não conseguiu 
nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre dentes, 
com raiva: "Ah, também, não tem importância. Estão muito verdes". E 

foi descendo, com cuidado, quando viu à sua frente uma pedra enorme. 
Com esforço empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos 
de uva, trepou na pedra, perigosamente, pois o terreno era irregular e 
havia o risco de despencar, esticou a pata e conseguiu! Com avidez 
colocou na boca quase o cacho inteiro. E cuspiu. Realmente as uvas 
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estavam muito verdes! 

Alma 
Moral 

A frustração é uma forma de julgamento tão boa quanto qualquer outra 

Fonte: Ribeiro e Santos (2013, p. 6) 

 

Pode-se observar, através do Quadro 3, que a estrutura de uma fábula é 

simples e seguem os padrões de Souza, Platão e Fiorin, apenas há uma alteração 

de nomenclatura com relação as partes da fábula, mas a lógica sempre será a 

mesma. Dessa forma, o conteúdo da fábula é chamado de corpo ou narrativa e a 

conclusão é chamada de alma ou moral. 

Não basta apenas seguir a estrutura, mas também entender que deve existir 

uma coerência por trás desta estrutura, como informa Platão e Fiorin (2000, p. 284 

citado por MICHELLI, 2007, p. 4) “[...] comunicar é agir sobre o outro, quando se 

comunica não se visa somente a que o receptor receba e compreenda a mensagem, 

mas também que a aceite”. 

 

A proposta principal da fábula é a fusão de dois elementos: o lúdico e 
o pedagógico. As histórias, ao mesmo tempo que distraem o leitor, 
apresentam os defeitos e as virtudes humanas através dos animais. 
Assim, a aparência de entretenimento camufla a proposta didática 
presente. (p. 6) 

 

Podemos ainda, detalhar a estrutura da fábula, sob aspecto da narrativa, 

através de seu elemento principal: o enredo. Pinna (2006, p. 142) define enredo 

como “[...] conjunto de acontecimentos que se sucedem de modo ordenado numa 

estória, dos quais participam as personagens.”. E está dividido da seguinte maneira: 

• Introdução (inicio): apresenta ao leitor o personagem protagonista 

(principal), personagem antagonista (secundário ou que faz oposição 

ao protagonista), espaço e o tempo em que está ocorrendo a narrativa; 

• Desenvolvimento (meio): geralmente é a parte que mais longa da 

narrativa e se estabelece um conflito; e 

• Conclusão (fim): aqui apresentam-se o clímax (auge do conflito) e o 

desfecho (o conflito é solucionado). 

 

 

 



29 

O mapa conceitual dos elementos de uma fábula pode ser visualizado na 

Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Mapa conceitual dos elementos de uma fábula. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Através dessa divisão, Gancho (2004 citado por PINNA, 2006, p. 145) afirma 

que “[...] a organização das partes de um enredo, bem como dos acontecimentos 

que o compõem, é determinada pelo conflito”. Um exemplo utilizado para 

demonstrar essa organização pode ser visualizado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Fábula ‘Galinha dos ovos de ouro’. 

Autor Millôr Fernandes 

Corpo 

Era uma vez um homem que tinha uma galinha. 
Subitamente, em dia inesperado, a galinha pôs um ovo de ouro. Ouro! 

Outro dia, outro ovo. Outro ovo de ouro! 
O homem mal podia dormir: 

Esperava todas as manhãs pelo ovo de ouro – clara, gema, gala, tudo 
de ouro! 

– que o tiraria da miséria aos poucos, e aos poucos o ia guindando ao 
milionarismo. 

O fato, que antigamente poderia passar despercebido, na data de hoje 
atraia verdadeiras multidões. E não só multidões. Rádio, jornais, 
televisão, tudo entrevistava o homem, pedindo-lhe impressões, 

querendo saber detalhes de como acontecera o espantoso 
acontecimento. E a galinha, também, dando aqui e ali seus shows 

diante dos jornais, câmeras, microfones. 
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Certa vez, mesmo num esforço de reportagem, conseguiu pôr um ovo 
diante da câmara da TV. 

Porém, o tempo passou e muito antes que o homem conseguisse ficar 
rico, a galinha deixou de botar ovos de ouro. 

Desesperado, o homem foi ocultando o fato até que certo dia, não se 
contendo mais, abriu a galinha para apanhar os ovos que ela tivesse lá 

dentro. Para sua surpresa, não havia nenhum. 
Então o homem – espirito bem moderno – resolveu explorar o nome 
que lhe ficara do acontecimento e abriu um enorme Galeto, com o 

sugestivo nome de Aos Ovos de Ouro. 
E isso lhe deu muito mais dinheiro do que a galinha propriamente dita. 

Moral Crie galinhas e deita-te no ninho. 
Fonte: Fernandes (1991, p. 91) 

 

Com base na divisão apresentada pela Figura 1, a fábula ‘Galinha dos ovos 

de ouro’ apresentada no Quadro 4 será estruturada de acordo com o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Estrutura narrativa da fábula ‘Galinha dos ovos de ouro’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

galinha 
dono da galinha 
galinheiro 
dia-a-dia 

quando ela deixou de botar ovos de ouro 

Corpo Desenvolvimento 

Era uma vez um homem que tinha uma galinha. 
Subitamente, em dia inesperado, a galinha pôs um 

ovo de ouro. Ouro! 
Outro dia, outro ovo. Outro ovo de ouro! 

O homem mal podia dormir: 
Esperava todas as manhãs pelo ovo de ouro – clara, 

gema, gala, tudo de ouro! 
– que o tiraria da miséria aos poucos, e aos poucos 

o ia guindando ao milionarismo. 
O fato, que antigamente poderia passar 

despercebido, na data de hoje atraia verdadeiras 
multidões. E não só multidões. Rádio, jornais, 

televisão, tudo entrevistava o homem, pedindo-lhe 
impressões, querendo saber detalhes de como 

acontecera o espantoso acontecimento. E a galinha, 
também, dando aqui e ali seus shows diante dos 

jornais, câmeras, microfones. 
Certa vez, mesmo num esforço de reportagem, 
conseguiu pôr um ovo diante da câmara da TV. 

Porém, o tempo passou e muito antes que o homem 
conseguisse ficar rico, a galinha deixou de botar 

ovos de ouro. 
Desesperado, o homem foi ocultando o fato até que 

certo dia, não se contendo mais, abriu a galinha 
para apanhar os ovos que ela tivesse lá dentro. Para 
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sua surpresa, não havia nenhum. 
Então o homem – espirito bem moderno – resolveu 
explorar o nome que lhe ficara do acontecimento e 
abriu um enorme Galeto, com o sugestivo nome de 

Aos Ovos de Ouro. 
E isso lhe deu muito mais dinheiro do que a galinha 

propriamente dita. 

Conclusão 

Climax:  

Porém, o tempo passou e muito antes 
que o homem conseguisse ficar rico, a 
galinha deixou de botar ovos de ouro. 

Desesperado, o homem foi ocultando o 
fato até que certo dia, não se contendo 
mais, abriu a galinha para apanhar os 

ovos que ela tivesse lá dentro. Para sua 
surpresa, não havia nenhum. 

Desfecho: 

Então o homem – espirito bem moderno 
– resolveu explorar o nome que lhe 
ficara do acontecimento e abriu um 

enorme Galeto, com o sugestivo nome 
de Aos Ovos de Ouro. 

E isso lhe deu muito mais dinheiro do 
que a galinha propriamente dita. 

Moral Crie galinhas e deita-te no ninho. 
Fonte: Autoria própria. 
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2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

 

Nos capítulos anteriores, são apresentadas informações sobre a escrita e 

qual a relação dela com os gêneros textuais, percorrendo o gênero textual fábula. 

Neste capítulo será feita uma revisão de literatura com relação às tecnologias da 

informação e comunicação no contexto da educação, percorrendo a computação 

móvel. 

 

2.1 Aprendizagem móvel como suporte ao uso das TIC 

 

A atual situação educacional e o aumento do uso da internet estão tornando 

possível a utilização de novas estratégias para apoio a aprendizagem em diversas 

modalidades de ensino. Tais modalidades podem ser observadas na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Modalidades educacionais. 

Fonte: Sacool, Schlememer e Barbosa (2011, p. 1). 

 

Conforme Figura 2, de acordo com Sacool, Schlememer e Barbosa (2011), no 

e-learning, a aprendizagem se dá através de redes de computadores, já no m-

learning (aprendizagem móvel) são utilizados dispositivos móveis para comunicação 

entre usuários, além disso, possui uma outra modalidade da qual não será tratada 



33 

nesta pesquisa, que é o u-learning (aprendizagem ubíqua) que diversos dispositivos 

podem ser utilizados em qualquer lugar e a qualquer momento. 

Na modalidade m-learning, segundo Sacool, Schlememer e Barbosa (2011), 

 

[...] a informação é acessível, o que faz com que se torne mais 
presente em qualquer tempo e espaço, pois, em primeiro lugar, não 
são necessários sequer fios para acessá-la e, segundo, é muito mais 
prático e simples acessá-la em função da portabilidade das 
tecnologias. (p. 3) 

 

A evolução das modalidades de ensino também representa um avanço com 

relação as TIC, que vêm apoiar educacionalmente, principalmente a modalidade de 

educação m-learning. A partir desse panorama, a aprendizagem móvel surge como 

oportunidade de alavancar o processo educacional. Contudo, se faz necessário 

conceituar computação móvel e qual a relação existente com m-learning. 

Segundo Mateus e Loureiro (2004, p. 11) computação móvel “[...] representa 

um novo paradigma computacional. ”, ou seja, “[...] permite que usuários desse 

ambiente tenham acesso a serviços independentemente de onde estão localizados, 

e o mais importante, de mudanças de localização, ou seja, mobilidade. ” (p. 11) 

A computação móvel está diretamente ligada ao termo ‘mobilidade’, que 

permite que diversos usuários possam acessar serviços independente de sua 

localização, o qual elimina a necessidade de se estar conectado a uma rede fixa.  

Conforme Sacool, Schlememer e Barbosa (2011, p. 41), as duas principais 

tecnologias associadas à computação móvel são: 

• Computadores portáteis: um computador que possa ser transportado de 

acordo com as necessidades de seu usuário. Aqui entra a classe dos 

computadores pessoais, o qual dispositivos móveis smartphones estão 

inseridos; e 

• Rede de comunicação sem fio: quando dois ou mais computadores se 

comunicam sem o uso de cabos.  

 

No novo ambiente escolar, a utilização de dispositivos móveis é um desafio, 

contudo existem maneiras de criar uma adaptação com relação à utilização destes, 

por exemplo, o aluno pode, Segundo Cardoso et al. (2007 citado por CARVALHO, 

2008, p. 143), “[...] realizar trabalho de campo através da recolha de dados, com a 

câmara fotográfica e captação de vídeo através do tele móvel, para posterior 
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discussão na sala de aula, desta feita o aluno torna-se parte integrante do processo 

educativo”, e conseguem fazer essas utilidades pois “cerca de 96% dos alunos 

possuem estes dispositivos”. 

Corroborando com Cardoso, Saccol e Barbosa (2011), afirmam que: 

 

[...] os aprendizes não mais precisam ficar limitados a um espaço fixo 
ou formal de aprendizagem. Na medida em que se deslocam, têm 
acesso a elementos que podem enriquecer a sua aprendizagem em 
contato com seu próprio mundo. (p. 20) 

 

Essa mobilidade faz com que haja uma produtividade no processo de 

aprendizagem, desde que o usuário aprenda a dominar a tecnologia e utilizá-la de 

forma adequada. 

 

Os alunos também demandam e provavelmente demandarão cada 
vez mais formas de aprendizagem personalizadas e que permitam a 
cocriação de valor. À medida que os alunos têm acesso à informação 
e à interação em tempo real em qualquer local ou horário, eles 
podem colaborar com colegas e outras pessoas quem mesmo façam 

parte de seu círculo de educação formal. (SACCOL, 
SCHLEMEMER e BARBOSA, 2011, p. 20) 

 

Deve-se levar em consideração a participação colaborativa entre professor-

aluno e aluno-aluno, de modo que se “[...] diminua a distância entre a contemplação 

e o envolvimento, a abstração e a prática, sendo deste modo, ações, pessoas e 

ambientes implicados no pensamento, no discurso, no saber e no aprender, 

realizando assim um processo de imersão nos contextos de construção do 

conhecimento. ” (CATERINI et al., 2012, p. 110) 

Mas não se pode esquecer que a interação em um sistema tradicional de 

ensino é o primeiro passo para esse processo funcionar, conforme menciona 

Hardless et al. (2001 citado por ZANELLA, 2009, p. 3), “[...] a interação tradicional 

em uma sala de aula ou de treinamento coloca o aprendiz como um objeto de 

avaliação [...]”, ou seja, o aluno passa a ser o foco nesse processo. 

Na Tabela 1, pode-se verificar uma estimativa dada por eMarketer (2016) da 

quantidade de usuários de smartphones, durante o período de 2014 a 2020. 

 

 

 



35 

 

Tabela 1 – Estimativa da quantidade de usuários de smartphones na América Latina. 

Usuários de smartphones na América Latina, por país de 2014 a 2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Usuários de smartphones (milhões) 

Brasil 41,3 54,3 64,0 72,8 80,2 85,8 90,5 

México 30,9 37,7 44,2 49,9 55,4 59,2 62,1 

Colômbia 14,6 16,9 19,0 20,9 22,7 24,4 26,0 

Argentina 11,1 13,9 16,2 18,1 19,9 21,6 23,4 

Peru 5,7 7,2 8,6 9,9 11,1 12,1 12,9 

Chile 6,3 7,1 7,9 8,7 9,3 9,8 10,3 

Outro 19,8 25,0 29,7 34,0 38,1 41,5 44,9 

América 
Latina 

129,8 162,1 189,6 214,30 236,6 254,5 270,1 

Nota: indivíduos de qualquer idade que possuem pelo menos um smartphone e 
usam smartphone(s) pelo menos uma vez por mês; números podem não totalizar 
devido ao arredondamento. 

Fonte: Traduzido de eMarketer (2016). 

 

Conforme mostra a Tabela 1, na América Latina, o Brasil lidera com relação a 

quantidade de usuários que possuem smartphones, e cada vez mais a sociedade 

tem buscado novas formas de comunicação que atendam suas necessidades, 

conforme o crescimento apresentado entre 2014 e 2017. A partir de 2017, há uma 

projeção que mostra um crescimento menor que nos anos anteriores, mas ainda 

assim, o Brasil pode continuar na liderança. 
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Tabela 2 – Estimativa da quantidade de usuários de telefones móveis. 

Usuários de Telefones Móveis e Penetração Mundial, 2015 – 2020. 
(Bilhões,% da população e % variação) 

 

 
 

  Usuários de Telefones Móveis  % da população  % variação 
   

Nota: indivíduos de qualquer idade que possuem pelo menos um telefone 
celular smartphone e usam o(s) telefone(s) pelo menos uma vez por mês. 

Fonte: Traduzido de eMarketer (2016). 

 

Conforme mostra a Tabela 2, estima-se que haverá 4,43 bilhões de usuários 

de celulares em todo o mundo em 2017, representando 59,9% da população 

global. Embora o crescimento da quantidade de usuários esteja desacelerando, 

pode chegar a 4,78 bilhões em 2020, correspondendo a 62,6%. 

Para a utilização das TIC é necessário que se capacite aos educadores com o 

objetivo de otimizar o processo ensino/aprendizagem, elementos importantes na 

transmissão adequada dos novos modelos pedagógicos. 

Nesse processo, vale lembrar que as escolas devem se estruturar 

tecnologicamente e pedagogicamente para um novo modelo de aprendizagem, e 

quebrar barreiras quanto a utilização de dispositivos móveis. Segundo Saccol e 

Barbosa (2011, p. 57), 

 

A compreensão de que a aprendizagem ocorre em qualquer lugar e a 
qualquer hora, de tal forma que os diferentes recursos possibilitados 
pelas tecnologias móveis precisam ser priorizados em um processo 
de capacitação, pois são elas que propiciam acesso aos meios de 
informação, comunicação e interação. (p. 57) 
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Harasim (1997 p. 150 citado por DIAS, 2001, p. 1), explica que “[...] os 

processos de conversação, múltiplas perspectivas e argumentação que ocorrem nos 

grupos de aprendizagem colaborativa, podem explicar porque é que este modelo de 

aprendizagem promove um maior desenvolvimento cognitivo do que o que é 

realizado em trabalho individual pelos mesmos indivíduos”. A partir desse 

envolvimento, é possível que os alunos possam construir um conhecimento coletivo. 

Esse conhecimento coletivo é proveniente de um ambiente de contexto de 

aprendizagem, que segundo Sacool, Schiemmer e Barbosa (2011, p. 59), trata-se de 

um “conjunto de circunstâncias que são relevantes quando alguém precisa aprender 

alguma coisa”, gerando, portanto, experiência e melhora o nível de aprendizado. 

Dessa maneira, as atividades que tenham aspecto colaborativo, tendem a 

gerar resultados melhores e o aluno pode participar de forma produtiva utilizando os 

dispositivos móveis.  

 

2.2 Ambiente personalizado de aprendizagem 

 

Cavalcanti e Nepomuceno (2007) informam que o modelo verticalizado de 

comunicação educativa entre professor e aluno, cada vez mais, dá espaço ao 

modelo horizontal de comunicação, no qual se pode utilizar um ambiente 

colaborativo virtual, o que neste projeto, também, será considerado como 

ciberespaço. 

Nesse espaço, as informações podem ser trocadas, provendo aprendizagem, 

que segundo Fleury e Fleury (1997, p. 90), corresponde a um “[...] processo de 

mudança, resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a 

manifestar-se em uma mudança perceptível de comportamento”. 

O modelo horizontal de comunicação é o melhor para se trabalhar visando 

uma aprendizagem coletiva, dessa forma, de acordo com Lucena e Fuks (1999), a 

educação na era da internet para tirar partido desta como um meio educacional, 

precisa ter alguns requisitos básicos: fácil aprendizado e eficiente na utilização. 

Assim, o e-Learning chega como uma alternativa positiva, pois utiliza recursos 

tecnológicos para auxiliar no aprendizado. 

Segundo a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) (2017, p. 1), 

e-learning “[...] é uma modalidade de ensino a distância oferecido totalmente pelo 
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computador. ” e “Como a informação é disponibilizada na internet, podendo ser 

acessada a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo, definir e-learning é vê-lo 

também como um grande propulsor da difusão do conhecimento e da 

democratização do saber.” (p. 1) 

Há duas formas de se trabalhar com e-Learning: (1) síncrona ou online, que 

segundo, Carvalho (2012, p. 333) “[...] onde o tempo de resposta é imediato, como 

chats ou troca de mensagens instantâneas” e (2) assíncrona ou offline, “[...] onde os 

usuários não estão “conectados” para troca instantânea de informação, como o caso 

de e-mails e fóruns de discussão” (CARVALHO, 2012, p. 333). 

 

De acordo com o International Data Corporation (IDC), em todo o 
mundo, no ano de 2003, o setor de e-Learning recebeu cerca de US$ 
6,6 bilhões em investimentos. No Brasil, segundo pesquisa realizada 
pelo Portal e-Learning, os investimentos acumulados em ensino a 
distância no mundo corporativo chegaram a US$ 80 milhões em 
2003. Outra pesquisa, feita pela E-Consulting, aponta que a maioria 
das grandes empresas brasileiras investem em projetos na área. 
Atualmente, 33% já investem, 18% o fazem sistematicamente e 23% 
incluíram o assunto no planejamento. Do total pesquisado, apenas 
14% apareceram sem intenção de investir nesse tipo de educação 
(UNIVERSIA, 2005). 

 

Com o avanço das tecnologias de uma forma geral, é interessante salientar 

uma observação feita por Lévy (1993): 

 

A maior parte dos programas computacionais desempenham um 
papel de tecnologia intelectual, ou seja, eles reorganizam, de uma 
forma ou de outra, a visão de mundo de seus usuários e modificam 
seus reflexos mentais. As redes informáticas modificam circuitos de 
comunicação e de decisão nas organizações. Na medida em que a 
informatização avança, certas funções são eliminadas, novas 
habilidades aparecem, a ecologia cognitiva se transforma (p. 36). 

 

Kenski (2003) comenta em seu livro que “[...] a mediação realizada pelas 

tecnologias, para aproximar pessoas, possibilitar que interajam e se comuniquem, 

com o objetivo, no nosso caso, de ensinar e aprender [...] pode ser revolucionária 

[...]” (p. 29). Para reforçar a citação de Kenski, “O mercado e-Learning mundial deve 

chegar a 107 bilhões dólares em 2015” (KASTEN, 2015, p. 1). Já que o modelo de 

e-Learning está sendo aceito de forma positiva, podemos inserir novos meios de 

aumentar a qualidade no ensino por meio de ambientes colaborativos, como por 

exemplo, as redes sociais ou aplicações por dispositivos móveis.  
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Corroborando Kenski (2003), Lévy (1999) afirma que através da 

aprendizagem coletiva o novo papel dos professores está centrado no 

acompanhamento e na gestão das aprendizagens, por meio de incentivo às trocas 

de saberes, da mediação relacional e do acompanhamento dos percursos da 

aprendizagem. 

Um APA também é considerado como Groupware que, segundo Khoshafian e 

Buckiewicz (1995, p. 4 citado por ARAÚJO, 2003, p. 17), “[...] é um termo genérico 

que denomina sistemas desenvolvidos objetivando a utilização e integração de 

muitos dos softwares e hardwares existentes de maneira a permitir o trabalho 

colaborativo”. Lévy (1993) ainda vai além: 

 

Com os groupwares, o debate se dirige para a construção 
progressiva de uma rede de argumentação e documentação que está 
sempre presente aos olhos da comunidade, podendo ser manipulada 
a qualquer momento. Não é mais “cada um na sua vez” ou “um 
depois do outro”, mas sim uma espécie de lenta escrita coletiva, 
dessincronizada, desdramatizada, expandia, como se crescesse por 
conta própria seguindo uma infinidade de linhas paralelas, e portanto 
sempre disponível, ordenada e objetivada sobre a tela. O groupware 
talvez tenha inaugurado uma nova geometria da comunicação (p. 
66). 

 

Voltando à questão do desenvolvimento do APA, podemos representá-lo 

como uma rede social que será definida como um conjunto de dois elementos: 

atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões 

(interações ou laços sociais) (WASSERMAN; FAUST, 1994; DEGENNE; FORSÉ, 

1999). 

Trata-se de uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 

conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos 

comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua 

abertura e capilaridade, possibilitando relacionamentos horizontais e não 

hierárquicos entre os participantes. Chamamos de relacionamento horizontal e não 

hierárquico aqueles relacionamentos que não possuem conteúdo específico. 

A rede, por ser dinâmica, gera mutações e, segundo Recuero (2009), dentre 

as possibilidades de mutações em uma rede social, podemos classificar quatro 

grupos: 

• Colaboração versus competição versus conflito: como no mundo real, no 

virtual, as pessoas tendem a querer ter status social; 
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• Ruptura e agregação de conhecimento: agregar conhecimentos 

diversificados ajuda a rede a crescer, para assim disseminar mais 

conhecimento por ela; 

• Adaptação: com a inovação das tecnologias de informação e comunicação, 

e o acesso cada vez maior das pessoas no ambiente virtual; e 

• Auto-organização e autoanálise: quando se constrói uma rede social, é 

necessário que haja uma organização de informações e conexões. 

 

Há ainda questões a serem discutidas como receio às novas tecnologias 

digitais, como apontam Cavalcanti e Nepomuceno (2007): 

• O surgimento de uma nova tecnologia permite que uma pessoa possa 

gerar conhecimento; 

• O novo meio de comunicação potencializa o que é novo; 

• Comparação do novo meio com o anterior; 

• Incentivo ao uso do novo meio; e 

• Resistência de um determinado grupo. 

 

Um APA implementará inteligência coletiva que, segundo Cavalcanti e 

Nepomuceno (2007, p. 35), é uma nova “[...] forma de produzir conhecimento em 

rede [...]” e “[...] será o resultado do compartilhamento da informação de um grupo 

em determinado ambiente propício [...]”, podendo ser gerada de três formas: 

• Inconsciente: contribuição de alguma informação de forma involuntária; 

• Consciente: contribuição de alguma informação de forma voluntária; e 

• Plena: potencialização das duas formas anteriores. 

 

Para aplicar uma ou mais formas de inteligência coletiva, faz-se necessário 

empregar o termo comunidades em rede, que, segundo Cavalcanti e Nepomuceno 

(2007, p. 46), trata-se de “[...] grupos de pessoas que acessam o mesmo ambiente 

virtual, que fortalecem informações de forma voluntária ou involuntária, permitindo 

assim gerar conhecimento coletivo” e estão classificadas como: articuladas e 

desarticuladas. 

Na primeira há uma participação voluntária e consciente, já na segunda há 

uma participação irregular e inconsciente. Quando a rede é desarticulada podem-se 
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notar alguns problemas, como: falta de foco em mensagens sem relevância, conflito 

negativo, pessoas que terão um comportamento resistente, além de gerar ruptura e, 

como resultado, a extinção da comunidade. 

Importante mencionar que o professor é a pessoa que irá planejar e organizar 

a rede inicialmente e, segundo Alcântara et al. (2004, p. 5), “[...] deve buscar 

atividades que ajudem os alunos a descobrirem e utilizarem a heterogeneidade do 

grupo para aumentar o potencial de aprendizagem de cada membro”. Corroborando 

Alcântara, Cavalcanti e Nepomuceno (2007), o planejamento adequado diminui os 

riscos na hora da implantação do APA. 

Outros elementos básicos são necessários dentro de um APA para que se 

tenha uma interação harmoniosa e satisfatória, a saber: 

• Interdependência positiva: diz respeito à forma como um determinado 

grupo é organizado através de elementos que facilitam o trabalho deste; 

• Interação face-a-face: diz respeito as formas de interação entre os 

membros do grupo; 

• Contribuição individual: cada membro do grupo tem uma responsabilidade 

e precisa ser executada com bastante motivação; e 

• Desenvolvimento das habilidades interpessoais e atividades em grupo: os 

membros do grupo irão desenvolver habilidades teóricas, práticas e sociais 

para começar a criar o processo de colaboração. 

 

Dessa forma, pode-se trabalhar, além do conteúdo técnico, conceitos 

relacionados à gestão de equipe, liderança, responsabilidades, ética, criando 

habilidades e capacidades importantes para o aprendizado do aluno e auxiliando o 

professor. Para tanto, este projeto pretende se apoiar no modelo 3C de colaboração, 

como mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Modelo 3C de colaboração. 
Fonte: Pimentel e Fuks (2011, p. 25). 

 

A Figura 3 trata do modelo proposto por Ellis et al. (1991 citado por 

PIMENTEL; FUKS, 2011) vai analisar a colaboração em três níveis: comunicação, 

coordenação e cooperação. É notável que a comunicação é um ponto importante, 

pois se trata de uma ação de tornar algum processo comum ao grupo. Em paralelo 

ocorrem a coordenação e cooperação. A primeira vai ser uma ação de ordenamento 

de ideias para discutirem os possíveis problemas que possam surgir e evitar o 

desperdício de comunicação. Já o segundo dependerá como será a comunicação e 

a coordenação, tornando mais ou menos trabalhoso o processo de cooperação. 

2.2.1 Softwares personalizados 

 

Um software refere-se a programas de computadores, onde são usados em 

diversas ocasiões, como por exemplo, para a educação. Nesse caso temos os 

softwares educacionais, que buscam auxiliar em conjunto professores e alunos na 

construção do conhecimento, especialmente no ensino e desenvolvimento de 

produção textual. 

Alguns softwares serão listados a seguir e serão explicados em que meio se 

encaixa e quais características que estejam relacionadas à aprendizagem móvel e 

colaborativa. 

O primeiro software a ser explanado é o “OA Fábulas” que é um objeto de 

aprendizagem (OA) criado pelo grupo de pesquisa e produção de ambientes 

interativos e objetos de aprendizagem (PROATIVA) através da Universidade Federal 
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do Ceará (UFC) sob a coordenação do professor Dr. José Aires de Castro Filho. As 

telas podem ser visualizadas nas Figuras 4 até a 6. 

 

 
Figura 4 – Tela de cenários do OA Fábula. 

Fonte: http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/fabulas/fabulas.html 

 

A Figura 4 mostra a tela de escolha de um cenário específico para 

personalização da fábula. A partir da escolha do cenário, o usuário é direcionado 

para tela de desenvolvimento da fábula, que pode ser visualizada na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Tela de desenvolvimento de fábula – parte 1. 

Fonte: http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/fabulas/fabulas.html 
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A partir da tela representada pela Figura 5 pode-se escolher personagens 

e/ou objetos para inclusão no cenário escolhido. Após, a inclusão, o usuário deverá 

clicar no botão “ESCREVER”. Ao término da escrita da fábula, deve-se clicar no 

botão “ILUSTRAR”, como pode ser visualizado na Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Tela de desenvolvimento de fábula – parte 2. 

Fonte: http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/fabulas/fabulas.html 

 

Conforme tela representada pela Figura 6, pode-se ainda, apagar tudo que foi 

feito, salvar em formato de imagem, imprimir e/ou alterar a fábula. 

O segundo software é o “Refabular” que é um projeto criado por Cláudio 

Cleverson de Lima, orientado pela Profª. Drª. Patrícia Scherer Bassani através da 

Universidade FEEVALE. Trata-se uma proposta de um softw 

3are educativo interativo (SEI) para construção de fábulas. As telas podem 

ser observadas nas Figuras 7 até a 9. 
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Figura 7 – Tela inicial do Refabular. 

Fonte: Lima (2008, p. 20) 

 

A Figura 7 apresenta o projeto da tela inicial do SEI Refabular. Após clicar no 

botão “Clique aqui para ENTRAR”, o usuário será redirecionado para tela da Figura 

8. 

 

 
Figura 8 – Tela de escolha de fábula. 

Fonte: Lima (2008, p. 23) 
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O SEI já terá fábulas cadastradas, então a partir da tela representada pela 

Figura 8, o usuário deverá escolher uma fábula para leitura ou escolher uma fábula 

já modificada para leitura. Após a escolha, o usuário será redirecionado para tela da 

Figura 9. 

 

 
Figura 9 – Tela de construção de fábula. 

Fonte: Lima (2008, p. 24) 

 

A Figura 9 apresenta o projeto da tela de interação com fábula escolhida, 

onde o usuário pode arrastar os personagens para o texto, colorir os personagens 

e/ou alterar parte do texto (palavras na cor azul). 

O terceiro software é o “Fábulas animadas”, criado pelo Prof. Ivan Tavares 

Scotelari de Souza da Escola Estadual Celso Abbade Mourão (EECA) / São José do 

Rio Preto. As telas podem ser observadas nas Figuras 10 a 12. 
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Figura 10 – Tela inicial do Fábulas Animadas. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TA1jRb6B00M&feature=youtu.be 

 

Conforme apresentada na Figura 10, existem 7 fábulas, criadas pelos alunos 

da EECA e a utilização é simples, basta escolher uma fábula e clicar sobre ela, 

assim o usuário é redirecionado para a tela representada pela Figura 11. 

 

 
Figura 11 – Tela secundária do Fábulas Animadas. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TA1jRb6B00M&feature=youtu.be 

 

A Figura 11 apresenta os dados sobre a fábula. O usuário deverá clicar sobre 

o botão ‘avançar’, sendo redirecionado para a tela da Figura 12. 
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Figura 12 – Tela de cenário do Fábulas Animadas. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TA1jRb6B00M&feature=youtu.be 

 

Quando estiver na tela representada pela Figura 12, basta ler o texto e clicar 

no botão ‘Avançar’ até chegar ao final. 

O quarto software é o “Sistema de Narrativas Morais – SNM”, criado por 

Margaret Sarlet, da Universidade de Nova Gales do Sul (UNGS)4, capaz de gerar 

fábulas a partir da escolha de uma moral. Quando escolhida a moral, o sistema cria 

uma fábula com seus personagens, que podem expressar até 22 emoções. A 

criação de fábulas fica mais complexo, pois é necessário que se faça a inserção de 

textos através de código de programação. Contudo não há registro desse tipo de 

sistema para avaliação. 

O quinto software é o “Almanaque da Rede (ADR)”, que não é um sistema 

voltado para criação de fábulas, mas a estrutura e a logística de informações são 

semelhantes às do APA piloto. ADR é uma rede social de aprendizagem, onde os 

alunos têm acesso a diversos conteúdos de aula. As telas principais podem ser 

observadas nas Figuras 13 a 18. 

 

 

                                                           
4 https://www.unsw.edu.au/ 



49 

 
Figura 13 – Tela de login do Almanaque da Rede. 

Fonte: http://www.almanaquedarede.com.br/ 

 

Os conteúdos presentes no ADR estão voltados para alunos que estejam no 

8º e 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e/ou 1º semestre universitário. 

Conforme observado na Figura 13, o aluno tem à sua disposição diversos espaços 

de estudo, contudo é necessário que se cadastre para ter acesso. Após o cadastro, 

o aluno deve entrar no ADR com seu e-mail e password, chegando à página 

representada pela Figura 14. 

 

 
Figura 14 – Tela inicial do Almanaque da Rede. 

Fonte: http://www.almanaquedarede.com.br/ 

 

Conforme mostra a Figura 14, o ADR fornece diversos links para estudo: 

narrativas, desafios, resenhas, diálogos, videoaulas, blog, tutoriais, participação do 

aluno e orientação de estudo, contudo o link “Minha Conta” tem todas as 

informações pertinentes a conta do aluno que será melhor descrita na Figura 15. 

 



50 

 
Figura 15 – Tela do perfil de usuário do ADR. 
Fonte: http://www.almanaquedarede.com.br/ 

 

Analisando a Figura 15, pode-se observar que a conta do aluno reúne dados 

estatísticos e evolução do mesmo com relação a si mesmo e com relação à rede 

social. Dentre os dados estatísticos, pode-se citar a quantidade de atividades feitas, 

quantidade de troféus, quantidade de horas de navegação, quantidade de medalhas 

em diversos tópicos e/ou categorias. Com relação à evolução, o ADR classifica o 

aluno de acordo com suas atividades, por exemplo, no jogo “Sei Mais”, caso 

responda todas as questões em um tempo mínimo e seja melhor que os outros 

alunos, terá uma medalha de ouro. 

Um espaço interessante do ADR pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16 – Tela das videoaulas do ADR. 

Fonte: http://www.almanaquedarede.com.br/ 

 

O espaço visto na Figura 16 é simples, mas que deixa o aluno focado, pois os 

vídeos são classificados por conteúdo, como é o exemplo dos vídeos que tenham 

conteúdo relacionado com Português, basta clicar e assistir. Outros espaços de 

aprendizagem contribuem para que o aluno possa exercitar os conceitos aprendidos, 

que é o caso, por exemplo, do espaço “Jogo das Resenhas”, que pode ser visto na 

Figura 17.  

 

 
Figura 17 – Tela Jogo das Resenhas do ADR. 
Fonte: http://www.almanaquedarede.com.br/ 
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Como pode ser observado através da Figura 17, o Jogo das Resenhas visa 

aliar a escrita à cultura, onde o aluno poderá praticar criando uma resenha de um 

livro ou filme. Outras opções ajudam o aluno, como por exemplo, ADR, sugere livros 

e filmes, além de oferecer resenhas já construídas para apreciação. A tela de 

construção escolhida como exemplo será a da resenha de livro, conforme Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Tela de criação de resenha de livros do Almanaque da Rede. 

Fonte: http://www.almanaquedarede.com.br/ 

 

A tela representada pela Figura 18, possui um tempo para construção de uma 

resenha, levando em consideração os seus principais elementos: título da resenha, 

nome do livro, autor e gênero. Quando pronta, o usuário poderá enviar a resenha 

para análise. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as características metodológicas da 

dissertação. Serão contempladas as seções: métodos de pesquisa, delimitação da 

pesquisa, procedimento técnico e coletas dos dados. 

 

3.1 Métodos de pesquisa 

 

Quanto à natureza, a metodologia utilizada, foi a pesquisa aplicada. “Objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais” (KAUARK, MANHÃES E 

MEDEIROS; 2010, p. 26) 

Uma vez que o objetivo deste trabalho é “Analisar de que maneira o uso de 

aplicativos tecnológicos interferem na qualidade da produção de textos por meio do 

gênero textual fábula”, pressupõe-se que o mesmo se enquadra nesse tipo de 

pesquisa. 

Quanto à abordagem do problema, a metodologia utilizada, foi a pesquisa 

quali-quantitativa. Qualitativa abrangendo a revisão bibliográfica e quantitativa 

abrangendo a análise dos dados. Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 

26), a pesquisa qualitativa, “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito”, já a quantitativa “Considera o que pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-

las”. 

Com relação aos objetivos, será adotada a metodologia da pesquisa 

descritiva, que segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 27) “Visa descrever 

as características de determinada população ou fenômeno”. 

 

3.2 Delimitação da pesquisa 

 

Segundo Marcone e Lakatos (2010, p. 146) “Delimitar a pesquisa é 

estabelecer limites para a investigação”, contudo, nessa pesquisa, não “[...] há 
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necessidade de delimitação, pois o próprio assunto e seus objetivos podem 

estabelecer limites”. 

A pesquisa foi realizada na UENF e esta foi escolhida por 3 motivos: (1) 

possuir um curso de graduação “Licenciatura em Pedagogia”, (2) ter em andamento 

o PIBID e (3) por executar um projeto voltado para escrita acadêmica, mencionado 

na Justificativa dessa dissertação. 

 

3.3 A pesquisa-ação 

 

Para esta dissertação, que contém uma intervenção de aprendizagem, 

selecionou-se, quanto ao procedimento técnico, a metodologia da pesquisa-ação. 

Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 29), “Quando concebida é realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo”. 

Para Tripp (2005, p. 447), “pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação 

que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide 

tomar para melhorar a prática” e segundo o mesmo autor, “[...] se trata de um termo 

genérico para qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática 

pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito 

dela.”. (p. 445). Tal definição pode ser observada através da Figura 19. 

 

 
Figura 19 – Ciclo da pesquisa-ação. 

Fonte: Tripp (2005, p. 446) 
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Toda pesquisa sobre investigação-ação ocorre de forma cíclica, sendo 

necessário passar por quatro etapas: planejar, agir, descrever e avaliar. É 

necessário seguir essas quatro etapas em prol de “[...] uma mudança para melhora 

de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática 

quanto da própria investigação. ” (TRIPP, 2005, p. 446). 

As fases do desenvolvimento da pesquisa serão melhores detalhados através 

do ciclo da pesquisa-ação e estão definidas da seguinte forma: 

a) Planejar e lecionar aulas conceituais sobre escrita e gêneros textuais; 

b) Desenvolver um APA piloto como auxílio à construção de fábulas; 

c) Descrever os efeitos das ações planejadas nos itens a) e b); e 

d) Verificar a percepção dos alunos quanto ao uso do APA piloto. 

 

O Quadro 6 mostra o cronograma das atividades desenvolvidas com os 

alunos da Licenciatura em Pedagogia e PIBID de acordo com o ciclo da pesquisa-

ação. 

 

Quadro 6 – Cronograma de atividades desenvolvidas. 

Ano 2016 2017 

Mês Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 

a) x x x x x x x x x    

b)   x x x x x      

c)          x x  

d)           x x 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Foi empregada nesta pesquisa como instrumento de coleta de dados: 

observação direta extensiva, esta segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 184) se “[...] 

realiza-se através de questionário, do formulário, de medidas de opinião e atitudes e 

de técnicas mercadológicas”. 

O questionário, apresentado no APÊNDICE A, foi elaborado seguindo os 

passos de Marconi e Lakatos (2010), com base no referencial teórico (Capítulos 1 e 

2). 
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O questionário contém questões fechadas e abertas. As perguntas fechadas 

“[...] embora restrinja a liberdade das respostas, facilita o trabalho do pesquisador e 

também a tabulação: as respostas são mais objetivas” e abertas “[...] são as que 

permitem ao informante responder livremente”. 

O questionário elaborado está dividido em duas partes: 

• Identificação dos respondentes (fechadas e abertas): tem por objetivo 

coletar dados sobre o perfil do respondente; e 

• Questões específicas (fechadas): tem por objetivo buscar informações 

sobre o conteúdo das oficinas lecionadas aos alunos, informações sobre a 

análise de textos conforme um gênero textual, desenvolvimento de fábulas 

em formato papel e utilização de um repositório colaborativo como auxílio 

do desenvolvimento de fábulas. 

 

As questões específicas foram organizadas da seguinte maneira, conforme 

sequência das oficinas direcionadas aos alunos até o experimento realizado: 

• Grupo 1 (G1): identificação dos respondentes; 

• Grupo 2 (G2): informações sobre o feedback das oficinas apresentadas e 

com relação ao experimento feito com a utilização do projeto piloto para 

construção de fábulas. 

 

As questões abertas são classificadas como concretas, que segundo Marconi 

e Lakatos (2010, p. 208), “[...] referem-se a dados objetivos”. 

As questões com 2 alternativas de respostas, de preenchimento obrigatório, 

contavam com as seguintes alternativas: masculino/feminino, sim/não ou 

papel/portal das fabulas. 

Já para as questões com 3 ou mais alternativas, classificadas como questões 

de avaliação, de preenchimento obrigatório, e segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 

206) consiste “[...] em emitir um julgamento através de uma escala com vários graus 

de intensidade para um mesmo item.”. 

Para cada questão foi colocado um campo observação, combinando as 

respostas fechadas com as abertas, onde segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 

207), “[...] possibilita mais informações sobre o assunto, sem prejudicar a 

tabulação.”. 
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O questionário foi aplicado em dois momentos da pesquisa: 

• Questionário preliminar: contendo questões não aprofundados sobre o 

tema da pesquisa apenas para se ter noção de como os respondentes 

iriam se comportar com relação a seleção de respostas através da 

interpretação das questões, além disso, foi possível validar o questionário; 

e 

• Questionário definitivo: as correções do questionário preliminar foram feitas 

e a partir desse momento, o questionário definitivo pode ser aplicado.  

 

Tanto no primeiro quanto segundo questionário, os alunos tiveram um 

esclarecimento sobre o que consistia da aplicação do questionário. 

O questionário preliminar foi elaborado em janeiro de 2017 e entregue aos 

alunos na segunda semana de fevereiro de 2017 na sala 114 do prédio Centro de 

Ciências do Homem (CCH) para que pudesse levar e responder em casa. A entrega 

dos questionários preenchidos ficou marcada para terceira semana de fevereiro. 

Após a recolha dos questionários e verificação das respostas dos alunos, foi 

elaborado o questionário definitivo, através da ferramenta Formulário Google5. O link 

do questionário em formato online, foi enviado para o e-mail dos alunos no final do 

mês de fevereiro de 2017 e com a data de preenchimento até a primeira semana de 

março.  

                                                           
5 https://drive.google.com/ 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

Este capítulo tem como objetivos descrever o desenvolvimento da pesquisa 

até a análise dos dados. A partir desta, o foco será em encontrar respostas para a 

questão problema dessa pesquisa afim de provar a hipótese. 

 

4.1 Onde tudo começou 

 

O projeto que iniciou tudo foi “Caminhos para novas aprendizagens pela 

leitura: uma biblioteca com saber e sabor” coordenado pela Professora da 

UENF/CCH Dr.ª. Bianka Pires André, de 2013 a 2015. Esse projeto é continuação de 

um projeto anterior (finalizado em 2013), executado no Centro Educacional 

Municipal do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar de Campos 

(CEMSTIAC) com o objetivo de intervir no processo de leitura dos alunos do ensino 

fundamental e criar uma biblioteca. 

Após a montagem da biblioteca, partiu-se para a execução do projeto atual 

para a realização de novas atividades com foco na leitura e na escrita. Foram 

elaboradas várias oficinas para os alunos, dentre elas a de apresentar os diversos 

gêneros textuais, estimulando a leitura e a escrita. 

Como o fechamento do projeto de extensão “Caminhos para novas 

aprendizagens pela leitura: uma Biblioteca com Saber e Sabor” em 2015, as 32 

fábulas criadas pelos alunos foram publicadas em um livro intitulado “Fábulas 

Fabulosas”, pela Editora da UENF (EDUENF) no mesmo ano. 

Em meados de 2014, foi criado o projeto “Escrita Solidária” com objetivo de 

“[...] implantar um sistema de suporte à qualidade da escrita dos alunos das 

Licenciaturas de Pedagogia da UENF”. O mesmo em 2017 se encontra ativo e conta 

com 33 pessoas: 24 alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia, 4 supervisores, 

2 mestres, 1 mestra, 1 graduanda e 1 pedagoga. 

A partir deste projeto, foi desenvolvida uma pesquisa para verificar o processo 

de escrita de alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia, bem como a aplicação 

de uma metodologia específica. 

 

 



59 

4.2 Execução das etapas do ciclo da pesquisa-ação 

 

Conforme descrito no item 3.3 da metodologia, as fases da pesquisa-ação 

serão detalhadas nos subcapítulos 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4.  

 

4.2.1 Primeira fase 

 

A primeira fase destinou-se ao planejamento e execução das aulas para os 

alunos da Licenciatura em Pedagogia. Além das aulas, alguns encontros serviram 

como reflexão dos conteúdos aprendidos e também para socialização entre alunos e 

escolas. As atividades executadas ao longo dessa primeira fase estão 

representadas através do Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Cronograma de atividades dos encontros. 

DATA CONTEÚDO DA AULA 
CARGA 

HORÁRIA 
(horas) 

12/04 – Apresentação 4 

19/04 – Introdução: Lourenço Filho 4 

26/04 – Introdução: Lourenço Filho e testes ABC 4 

03/05 – Introdução: Lourenço Filho e testes ABC 4 

10/05 – Descrevendo os testes ABC 4 

17/05 – Descrevendo os testes ABC 4 

24/05 – Relato dos alunos da aplicação dos testes 4 

31/05 – Relato dos alunos da aplicação dos testes 4 

07/06 – Relato dos alunos da aplicação dos testes 4 

14/06 – Relato dos alunos da aplicação dos testes 4 

28/06 – Apresentação do projeto de extensão 4 

05/07 – Apresentação Identificação Docente 4 

12/07 – Encontro PIBID – Universidade Federal Fluminense (UFF) 4 

19/07 – Uso do Laboratório do Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) 4 

26/07 – Apresentação de atividades realizadas nas escolas 4 

06/09 – Apresentação das atividades corretivas 4 

13/09 – Inclusão das atividades no planejamento 4 

20/09 – Apresentação das atividades corretivas 4 

27/09 – Apresentação das atividades corretivas 4 

25/10 – Socialização nas escolas 4 

01/11 – Apresentação do link do portal 4 

06/12 – Fábulas no portal 4 

 TOTAL DE HORAS 88 

Fonte: Autoria própria. 
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Os encontros foram colocados na terça-feira, por ser o dia em que os alunos 

tinham aula com o professor e coordenador do projeto de extensão Dr. Gerson 

Tavares do Carmo. As atividades executadas ao longo dessa primeira fase 

totalizaram em 22 encontros (sendo estipulado para cada encontro 4 horas, 

chegando a carga horária de 88 horas). 

Os assuntos abordados durante os encontros: 

• Informações sobre o autor Manuel Bergström Lourenço Filho: pedagogo de 

grande influência para a educação brasileira e sua biografia pode ser 

consultada no link: https://goo.gl/MqHwN0. 

• Foram apresentados conceitos acerca dos Testes ABC: compostos por oito 

provas que tinham como objetivo medir o nível de maturidade de uma 

criança com relação à aprendizagem da leitura e da escrita; 

• Gêneros textuais: diversos gêneros textuais foram apresentados aos 

alunos, terminando pelo gênero textual fábula que foi o objeto norteador 

dessa dissertação. 

 

A partir desse último momento, os alunos criaram fábulas em papel para 

praticarem a escrita e aplicarem os conceitos aprendidos. 

 

4.2.2 Segunda fase 

 

A segunda fase foi destinada a construção de um APA piloto, pois os 

softwares citados no item 2.2.1 não atendiam às necessidades dos alunos para a 

produção de fábulas, pois os mesmos não ofereciam um ambiente colaborativo, 

além de já disponibilizarem as fábulas prontas ou, no caso do software ‘OA Fábula’, 

pode-se desenvolver uma fábula, mas ficará na conta do usuário e/ou poderá 

imprimir somente, mas não terá sua fábula visível a outros usuários. Logo, tornou-se 

um recurso de tecnologia importante para auxiliar os alunos a produzirem e 

armazenarem suas fábulas. 

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento tanto da primeira quanto da 

segunda versão do APA foram: 

• Eclipse: plataforma de desenvolvimento de softwares baseada na 

linguagem Java. Esta plataforma está acessível para download através do 

https://goo.gl/MqHwN0
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link https://eclipse.org/. O manual de instalação até a utilização de projetos 

prontos pode ser acessado em http://help.eclipse.org/neon/index.jsp; 

• Ampps: plataforma que contém uma pilha de softwares que auxiliam no 

desenvolvimento de aplicações web. Sobre a plataforma, consultar o link 

http://www.ampps.com/wiki/Main_Page; 

• Linguagem de programação: Personal Home Page (PHP); e 

• Navegador web utilizado para testes de interface: Google Chrome. 

 

A primeira versão do APA não seguiu padrões de interface e foi construído 

apenas com intuito de simular a própria interface junto aos alunos, ou seja, sem 

funcionalidades. A tela principal pode ser observada na Figura 20. 

 

 
Figura 20 – Tela inicial – versão 1. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 20 contém 5 menus e um campo de pesquisa no canto superior 

direito: 

• Home: página principal, contendo uma interface simples e atrativa; 

• Perfil: não desenvolvida, apenas para ilustrar o menu; 

• Criar fábula: ambiente de criação de fábulas (vide Figura 21); 

• Central fabular: banco de fábulas (vide Figura 22); e 

• Sair.  

 

https://eclipse.org/
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Figura 21 – Tela Criar Fábula – versão 1. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 21 apresenta vários campos, começando (1) pela escolha de um 

problema précadastrado, através deste, (2) escolhe-se 2 personagens (animais), (3) 

faz-se a criação do texto da fábula, (4) escolhe o ambiente onde acontecerá o 

diálogo entre os personagens, e por último (5) escolhe-se a moral da história. 

 

 
Figura 22 – Tela Central Fabular – versão 1. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 22 reúne as principais funções do APA: “Minhas fábulas” (fábulas 

escritas pelo usuário ativo na plataforma), “Fábulas em rede” (todas as fábulas 

criadas e armazenadas no banco de fábulas), “Melhores fábulas” (de acordo com 

algum critério, seriam listadas em uma nova página, as melhores fábulas) e 

1 

2 

3 

4 

5 
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“Estatísticas” (alguns dados seriam apresentados, por exemplo, a quantidade de 

pessoas conectadas). 

A segunda versão do APA também não seguiu padrões de interface e foi 

construído apenas para auxiliar os alunos a desenvolverem e armazenarem suas 

fábulas. A tela principal pode ser observada na Figura 23. 

 

 

 
Figura 23 – Tela Principal da versão 2 – versão mobile. 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

Através da Figura 23, tem-se a tela principal do APA versão 2 que contém 4 

menus: 

• Home: página principal, contendo uma interface simples e atrativa, que 

agora conta com um slider de fábulas em formato de iPad, apresentando 

um ranking das 5 melhores fábulas; 

• Perfil: não desenvolvido, apenas para ilustrar o menu; 

• Minhas fábulas: ambiente de criação de fábulas (vide Figura 24); e 

• Fábulas em rede: banco de fábulas (vide Figura 26). 
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Figura 24 – Tela Minhas Fábulas – versão mobile. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme Figura 24, o aluno poderá visualizar suas fábulas e caso queiram 

pesquisar por uma fábula específica, utilizar o campo (1) ou se quiser desenvolver 

uma fábula, (2) basta clicar no botão “Cadastrar fábula”. 

 

 
Figura 25 – Tela Cadastrar Fábulas – versão mobile. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A tela disposta pela Figura 25, segue o modelo apresentado aos alunos 

durante os encontros, do desenvolvimento das fábulas em papel. O modelo proposto 

pelo coordenador do projeto tinha que ter os seguintes campos: título da fábula, 

texto da fábula e moral da fábula. Ao término da escrita de uma fábula, basta clicar 

em qualquer ponto da tela para cadastrar no banco de dados. 

Outro recurso interessante é de poder visualizar as fábulas que estão em 

rede, conforme mostra a Figura 26. 

 

1 

2 
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Figura 26 – Tela Fábulas em Rede – versão mobile. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme Figura 26, as fábulas cadastradas no APA podem ser vistas por 

qualquer aluno que esteja conectado na aplicação. Qualquer aluno pode, além de 

verificar as fábulas existentes, (1) visualizar uma fábula específica (Figura 27), (2) 

enviar uma sugestão (Figura 28), (3) fazer download no formato Portable Document 

Format (PDF) e (4) dizer se gostou ou não através dos botões de like/deslike.  

 

 
Figura 27 – Tela Fábula em PDF – versão mobile. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 27 mostra um exemplo de fábula destacada para visualização que 

segue rigorosamente o modelo proposto pelos coordenadores: título da fábula, texto 

e moral da fábula. Além disso, tem identificação do nome completo e e-mail do 

criador. A partir da Figura 28, pode-se verificar a tela de envio de sugestões. 

 

1 2 3 

4 
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Figura 28 – Tela Enviar Sugestão – versão mobile. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como mostra a Figura 28, qualquer aluno pode contribuir na escrita de uma 

fábula, com exceção de sua própria autoria. A sugestão será enviada para: e-mail do 

criador da fábula e e-mail oficial do Portal das Fábulas. 

 

4.2.3 Terceira fase 

 

Nessa fase serão descritos os efeitos das ações planejadas através do 

experimento executado nos laboratórios de informática da UENF. 

Os alunos desenvolveram através do APA, 30 fábulas no período 01/11/2016 

a 07/03/2017. Nesse período tiveram 3 encontros presenciais: 01/11/16, 06/12/2016 

e 14/02/2017, todos com objetivo de auxiliar os alunos na utilização do APA. Além 

dos encontros presenciais, foram colocados à disposição dos alunos os contatos de 

e-mail e telefone. 

As informações básicas das fábulas armazenadas no APA podem ser 

observadas no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Informações básicas extraídas do APA piloto versões web e mobile. 

 Título da fábula Criada em Likes Deslikes 
Quantidade 

de sugestões 

01 O gambá solitário 22/11/2016 7 0 0 

02 
O carneiro e a 

ovelha 
22/11/2016 5 0 0 

03 
A minhoca e a 

cobra 
22/11/2016 6 0 1 

04 
O lobo e o 

cordeiro em 2015 
22/11/2016 5 0 0 

05 O urubu e o 22/11/2016 2 0 0 
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cachorro 

06 
O Cordeiro e lobo 

um pouco cor 
22/11/2016 6 0 0 

07 Fogos para que? 22/11/2016 1 0 0 

08 A ovelha e o urso 22/11/2016 1 0 0 

09 
O Próximo Rei 

Leão 
22/11/2016 1 0 1 

10 
O gato e o 
cachorro. 

22/11/2016 3 0 0 

11 O pardal e o tiziu 22/11/2016 4 0 0 

12 
A lebre e a 
tartaruga 

22/11/2016 9 0 1 

13 
O canguru e o 

ornitorrinco 
22/11/2016 4 0 0 

14 
A cadeia alimentar 

e o ciclo D 
22/11/2016 1 0 0 

15 
O Lobo e o 
Cordeirinho 

moderno 
06/12/2016 2 0 0 

16 
O Lobo e o 

Cordeiro 
moderninho 

06/12/2016 2 0 0 

17 Festa na floresta 06/12/2016 1 0 0 

18 
A serpente e o 

vaga-lume 
06/12/2016 1 0 0 

19 A garça e o urubu 06/12/2016 3 0 0 

20 
Os cachorros 

Estopão e Estopim 
14/02/2017 2 0 0 

21 O pato e a formiga 14/02/2017 2 0 1 

22 
O macaco e a sua 

querida banana 
14/02/2017 1 0 0 

23 
O camponês e a 

pedra 
14/02/2017 2 0 0 

24 
Os ratinhos 

Ribeiro e o Ipê 
14/02/2017 1 0 0 

25 
Quem disse que o 
amor não é cego 

14/02/2017 0 0 0 

26 O tigre e o leão 21/02/2017 1 0 0 

27 
A raposa e a 

tartaruga 
21/02/2017 1 0 0 

28 
O gato e o 
cachorro 

21/02/2017 2 0 0 

29 
A borboleta e a 

formiga 
21/02/2017 4 0 0 

30 
A tartaruga e a 

lebre 
21/02/2017 3 0 0 

Fonte: APA piloto. 
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Através do Quadro 8, pode-se verificar as principais informações extraídas do 

APA piloto: código da fábula, título da fábula, a data de criação da fábula, 

quantidade de likes (quantidade de curtidas positivas), quantidade de deslikes 

(quantidade de curtidas negativas) e a quantidade de sugestões recebidas. Vale 

ressaltar que as sugestões foram feitas pelos próprios alunos quando visualizaram 

outras fábulas. 

De 30 fábulas construídas pelos alunos, apenas dez foram selecionadas 

(aleatoriamente) para serem apresentadas com seus respectivos quadros de 

análises nessa dissertação. Nesta seção será apresentada apenas 1 fábula com seu 

quadro de análise e o restante no ANEXO A. Vale ressaltar que os textos das 

fábulas foram transcritos para esta dissertação sem qualquer modificação. 

 

Quadro 9 – Fábula ‘O lobo e o cordeiro em 2015’. 

O lobo e o cordeiro em 2015 
 
Estávamos no ano de 2015, onde a seca tinha atingido grande parte do país. Muitos animais haviam 
morrido devido a falta d`água. 
 
Um cordeiro se desgarrou do seu grupo e foi andando, sem rumo, na busca solitária por água. 
Caminhou e caminhou durante vários dias. Às vezes encontrava uma pocinha de água, mas esta 
logo acabava. E ele andava mais um pouco. E encontrava outra. Ele estava já sem esperança de 
encontrar uma quantidade de água suficiente para seu rebanho. Já que este era seu objetivo. Até 
que num certo dia, ele avistou um rio, com água aparentemente boa e corrente. Ele sacudiu a 
cabeça, pensando que poderia estar tendo uma visão, pois sua sede era tamanha, talvez ele 
estivesse delirando. Mas não era delírio, ele havia encontrado água pura e cristalina. 
 
Quando companheiros e familiares, aparece um lobo e dá um enorme rugido, mostrando toda sua 
superioridade. O cordeiro olhou para trás, mas voltou a se deliciar. Nada iria estragar aquele 
momento tão importante. O lobo ficou furioso, e falou: 
 
- Ora, ora,...., tem bicho que não tem medo da morte. Surge sabe-se lá de onde e quer se aproveitar 
da minha água. 
 
O cordeiro, rapidamente responde: 
- Caro lobo, com todo respeito ao senhor, mas a água é um bem natural e não é de ninguém e ao 
mesmo tempo é de todos. 
 
- Você sabe com quem está falando? Caia fora daí, além de estar bebendo da minha água, ainda 
está deixando ela toda suja e turva com seu movimento. Disse o lobo, cheio de autoridade. 
 
O cordeiro que não era bobo, mas sabia que naquele momento estava em desvantagem com a força 
do lobo, pensou: vou fingir que vou embora, chamo todo o meu bando e retorno. Assim, juntos 
conseguiremos derrotar esse lobo abusado. 
 
E assim, ele se retirou, deixando o lobo achando que tinha se livrado do intruso. 
 
Dias depois, ele voltou com o seu rebanho. Havia mais de 100 cordeiros. E o lobo que era sozinho 
na região, teve que permitir a utilização da água pelos cordeiros. Além disso, foi obrigado a respeitá-
los e defendê-los de outros inimigos que viessem a aparecer. Caso contrário, quem teria que sair da 
região seria ele. 
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Moral: A união faz a força 
Fonte: APA piloto. 

 

Quadro 10 – Elementos da fábula ‘O lobo e o cordeiro em 2015’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Cordeiro 
Lobo 
Rio que continha água 
2015 

Estávamos no ano de 2015, onde a seca tinha 
atingido grande parte do país. Muitos animais 

haviam morrido devido a falta d`água. 
Um cordeiro se desgarrou do seu grupo e foi 

andando, sem rumo, na busca solitária por água. 
Caminhou e caminhou durante vários dias. 

Às vezes encontrava uma pocinha de água, mas 
esta logo acabava. E ele andava mais um 

pouco. E encontrava outra. Ele estava já sem 
esperança de encontrar uma quantidade de água 
suficiente para seu rebanho. Já que este era seu 

objetivo. Até que num certo dia, ele avistou um rio, 
com água aparentemente boa e corrente. Ele 

sacudiu a cabeça, pensando que poderia estar 
tendo uma visão, pois sua sede era tamanha, talvez 

ele estivesse delirando. Mas não era delírio, ele 
havia encontrado água pura e cristalina. 

Corpo 

Desenvolvimento 

Quando companheiros e familiares, aparece um 
lobo e dá um enorme rugido, mostrando toda sua 

superioridade. 
O cordeiro olhou para trás, mas voltou a se deliciar. 
Nada iria estragar aquele momento tão importante. 

O lobo ficou furioso, e falou: 
- Ora, ora,...., tem bicho que não tem medo da 

morte. Surge sabe-se lá de onde e quer se 
aproveitar da minha água. 

O cordeiro, rapidamente responde: 
- Caro lobo, com todo respeito ao senhor, mas a 
água é um bem natural e não é de ninguém e ao 

mesmo tempo é de todos. 

Conclusão Climax:  

- Você sabe com quem está falando? 
Caia fora daí, além de estar bebendo da 

minha água, ainda está deixando ela 
toda suja e turva com seu movimento. 

Disse o lobo, cheio de autoridade. 
O cordeiro que não era bobo, mas sabia 

que naquele momento estava em 
desvantagem com a força do lobo, 

pensou: 
vou fingir que vou embora, chamo todo 
o meu bando e retorno. Assim, juntos 

conseguiremos derrotar esse lobo 
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abusado. 

Desfecho: 

E assim, ele se retirou, deixando o lobo 
achando que tinha se livrado do intruso. 

Dias depois, ele voltou com o seu 
rebanho. Havia mais de 100 cordeiros. 

E o lobo que era sozinho na região, teve 
que 

permitir a utilização da água pelos 
cordeiros. Além disso, foi obrigado a 
respeitá-los e defendê-los de outros 

inimigos 
que viessem a aparecer. Caso 

contrário, quem teria que sair da região 
seria ele. 

Moral A união faz a força. 
Fonte: APA piloto. 

 

De acordo com o Quadro 10, pode-se verificar que a fábula construída no 

APA, através de sua estrutura de design, contribuiu para que o aluno pudesse 

utilizar todos os elementos da narrativa propostos por Gancho (2004 citado por 

PINNA, 2006) e respeitaram a estrutura geral de uma fábula. 

 

4.2.4 Quarta fase 

 

Através da ferramenta de elaboração de questionários Formulários Google, 

fica mais fácil a interpretação dos dados, já que são construídos parcialmente os 

gráficos das respostas, ficando apenas a discussão dos mesmos. 

Foram aplicados dois questionários, e será apresentado apenas os resultados 

do questionário definitivo, que foi respondido por 13 alunos. 
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Gráfico 1 – Faixa etária dos alunos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 1 traz apenas a informação de classificação dos alunos 

participantes da pesquisa. Tem-se 6 alunos com idade entre 18 à 24 anos, 2 alunos 

entre 25 à 34 anos, 2 alunos entre 35 à 44 anos e 3 alunos entre 45 à 54 anos. 

Os alunos que estão na faixa etária entre 45 a 54 anos tiveram dificuldades 

em utilizar o APA em seus smatphones, e os principais problemas relatados foram: 

tamanho da tela onde não permitia escrever a fábula de forma rápida já que a 

digitação através do teclado era lenta e o uso da internet, onde os smartphones não 

eram cadastrados na UENF. 

 

 
Gráfico 2 – Quantidade de bolsistas do PIBID. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 2 mostra que do total de 13 alunos, apenas 1 aluno não está ligado 

ao PIBID, mas que este está presente nas atividades como colaborador. 

 

 
Gráfico 3 – Quantitativo de alunos que possuem celular. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através do Gráfico 3 pode-se verificar que do total de alunos, 100% tem 

celular com acesso à internet através de conexão geração 3 (3G) e/ou geração 4 

(4G) através de um chip pré-pago ou pós-pago de alguma operadora de telefonia. 

Nessa pesquisa, não será explanado sobre o tipo de conexão de dados dos 

dispositivos celulares dos respondentes. Todos os dispositivos celulares dos 

respondentes são do tipo smartphone. 

 

 
Gráfico 4 – Relação leitura e escrita dos alunos 

Fonte: Dados da pesquisa. 



73 

 

Através do Gráfico 4 pode-se verificar durante o preenchimento do 

questionário, do total de 13 alunos, 8 gostam de ler e escrever, o restante gosta de 

ler (4 alunos) ou escrever (1 alunos).  

 

 
Gráfico 5 – Quantitativo de alunos que sabem interpretar um texto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do Gráfico 5, todos os alunos sabem interpretar um texto, 

demonstrando que não houve problemas com relação à estrutura de um texto, 

coesão e coerência. 

 

 
Gráfico 6 – Quantitativo de alunos que sabem diferenciar o gênero textual fábula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Através do Gráfico 6, todos os alunos sabem diferenciar o gênero textual 

fábula de qualquer outro tipo de gênero textual, graças as oficinas apresentadas a 

eles. 

 

 
Gráfico 7 – Quantitativo de alunos que sabem o que é uma fábula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 7 mostra que todos os alunos sabem, além de diferenciar o gênero 

textual fábula, o conceito e o objetivo de uma fábula. 

 

 
Gráfico 8 – Quantitativo de alunos que desenvolveram a criatividade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A partir do Gráfico 8, de 13 alunos, 12 conseguiram desenvolver melhor uma 

fábula explorando a criatividade, graças aos diversos exercícios feitos durante as 

oficinas. 

 

 
Gráfico 9 – Quantitativo de alunos que melhoram a escrita após as oficinas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do Gráfico 9, pode-se ver que os alunos não possuem dificuldades 

relacionadas ao aprendizado, e do total de 13 alunos, 11 alunos tiveram uma 

melhora no processo de escrita e apenas 2 alunos responderam que não 

melhoraram a escrita. Esses 2 alunos não estiveram presentes em vários encontros 

para a prática de exercícios. 

 

 
Gráfico 10 – Quantitativo de alunos que gostaram da interface do APA piloto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A partir Gráfico 10, 12 alunos disseram gostar do design do APA piloto e 

apenas 1 aluno não gostou. Vale ressaltar que os alunos sugeriram alterações no 

design e a partir das sugestões, os mesmos 12 alunos consideraram o design 

positivo. O aluno que não agradou do design, explicou que o interessante seria um 

aplicativo que pudesse ser instalado e utilizado sem ter acesso à internet. 

 

 
Gráfico 11 – Quantitativo de alunos que sabem verificar a estrutura de uma fábula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do Gráfico 11, apenas 2 alunos não conseguiram identificar a 

estrutura da fábula, pois para eles, o ideal seria ter apenas o título e corpo da fábula 

(que incluía a moral) em uma única tela. 

 

 
Gráfico 12 – Quantidade mínima e máxima de fábulas inseridas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Através do Gráfico 12, 5 alunos conseguiram inserir 5 fábulas no APA piloto, 3 

alunos conseguiram inserir 4 ou mais fábulas, já 5 alunos não conseguiram inserir 

fábula, devido à ausência no dia da atividade e explicação do procedimento de 

inserção de fábula no APA piloto. 

 

 
Gráfico 13 – Quantitativo de alunos que utilizaram uma imagem em sua fábula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 13, somente 4 alunos utilizaram o recurso de imagem do APA e 9 

não utilizaram esse recurso, pois para estes, o modo texto apenas é suficiente, mais 

fácil. 

 

 
Gráfico 14 – Quantitativo de alunos que tiveram comentários em suas fábulas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 14, mostra que os alunos não obtiveram sugestões de suas fábulas, 

porém 2 alunos tiveram um feedback informal, ou seja, sem utilizar o APA piloto em 

sala de aula de forma presencial. 

 

 
Gráfico 15 – Quantitativo de alunos que gostariam de receber comentário. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 15, mostra que dos 13 alunos, apenas 2 não gostariam de receber 

comentários de suas fábulas. Os motivos não foram relatados. 

 

 
Gráfico 16 – Quantitativo de alunos que fizeram sugestões a outras fábulas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



79 

A partir do Gráfico 16, pode-se verificar que 9 alunos não sugeriram nenhuma 

consideração a fábula de outros alunos, contudo 4 alunos sugeriram algum tipo de 

comentário. Quando acessado o APA, as sugestões foram: 

 

Nome da fábula: Os cachorros Estopão e Estopim 
Sugestão: Você poderia ter escrito algo! 

  
Nome da fábula: O Canguru e o Ornitorrinco 
Sugestão: Adorei!! 

  
Nome da fábula: FOGOS PARA QUÊ? 
Sugestão: Isso não seria uma fabula?? 

  
Nome da fábula: O Cordeiro e lobo um pouco cor 
Sugestão: e o texto? só tem a moral! bjs 

 

As sugestões foram enviadas no momento da construção ou após 

construída(s) a(s) fábula(s). 

 

 
Gráfico 17 – Quantitativo de alunos que identificaram algum problema. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do Gráfico 17, pode-se perceber que 7 alunos encontraram algum tipo 

de problema na fábula de outros alunos, porém não registraram como sugestão no 

APA, somente falando pessoalmente com outros alunos. Estes fizeram a correção 

diretamente no APA. 
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Gráfico 18 – Quantitativo de alunos que ficaram motivados a escrever. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através do Gráfico 18, pode-se verificar que, os alunos puderam acessar o 

APA piloto versão mobile, ou seja, poderiam utilizá-lo diretamente de seu celular 

para construção de fábulas. Com isso, de um total de 13 alunos, 9 ficaram 

motivados a escrever, pois tinham comodidade. Contudo 4 alunos não ficaram 

motivados, pois o acesso à internet seria por meio de dados móveis (3G e/ou 4G), o 

que acarretaria no consumo de franquia de internet do aluno. 

 

 
Gráfico 19 – Quantitativo de alunos que utilizariam uma TIC. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A partir do Gráfico 19, pode-se verificar que 12 alunos apontaram que 

preferem desenvolver suas fábulas utilizando o APA piloto do que em papel, como 

estava sendo feito. Apenas 1 aluno prefere desenvolver em papel e segundo 

comentário deste, por causa da internet. 

 

 
Gráfico 20 – Nível de satisfação em utilizar o APA piloto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fechando com o Gráfico 20, verifica-se o nível de satisfação dos alunos. 

Quando respondido o questionário, 1 aluno ficou muito satisfeito, a maioria (9 

alunos) ficou satisfeito com o APA, 2 acharam indiferente com relação à utilização e 

apenas 1 aluno ficou muito insatisfeito. 

Este aluno que ficou muito insatisfeito não compareceu aos encontros e 

quando acessou o experimento, ao invés de desenvolver as fábulas, inseriu imagens 

de fábulas diretamente no ambiente. As imagens com tamanho superior ao 

suportado, o APA gerou vários erros e então não foi possível armazenar a fábula.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Os objetivos propostos foram alcançados ao longo do presente trabalho, 

através da técnica de investigação-ação para o estudo de caso: a pesquisa-ação. 

Com essa técnica foi possível planejar e executar as quatro etapas, propostas por 

Tripp (2005). 

Com a primeira etapa em ação da pesquisa-ação, os alunos puderam ter 

contato com conceitos importantes sobre à escrita chegando ao gênero textual 

fábula. Já que esta dissertação se restringiu ao gênero textual fábula, trouxe à tona 

a criatividade, fazendo o aluno participar mais, ser mais crítico para que pudesse 

melhorar sua escrita e poder escrever mais. Através das oficinas dirigidas aos 

alunos, estes puderam praticar a escrita através do desenvolvimento de fábulas em 

papel. 

Na segunda etapa foi desenvolvido um software, denominado como APA 

piloto, para fins aplicados à educação, sendo importante no sentido de ser uma TIC 

que facilita a aprendizagem do aluno, com foco na produção do gênero textual 

fábula. 

Na terceira etapa, os alunos foram instruídos a utilizarem o APA para que 

pudessem desenvolver mais fábulas com intuito de estimularem a criatividade, 

melhorarem a escrita com foco em coesão e coerência, e conhecer um recurso 

tecnológico. Durante o desenvolvimento das fábulas, o mestrando e autor incentivou 

os alunos para que pudessem dar sugestões com relação ao APA afim de aprimorá-

lo. 

As sugestões apresentadas pelos alunos foram direcionadas apenas ao 

design do APA, para que pudesse ficar mais atrativo, saindo da versão 1 chegando 

na versão 2, conforme as telas apresentadas na seção 4.2.2. 

Observou-se, através das fábulas produzidas que os alunos seguiram a 

estrutura básica de desenvolvimento de uma fábula, bem como a utilização dos 

principais elementos da narrativa, propostos por Pinna (2006) e Gancho (2004). 

Através da principal ferramenta de análise de dados: o questionário, os alunos 

demonstraram interesse pelo APA, desde a análise do design até o processo de 

construção de fábulas. 
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A partir das oficinas e utilização do APA, foi possível perceber que os alunos 

ficaram motivados e mostraram-se mais criativos em escrever fábulas, melhorando a 

qualidade da produção textual. As fábulas, após apresentação do APA, apresentam 

mais coesão e coerência, além de mostrar uma preocupação em se colocar os 

principais elementos da narrativa. 

A aprendizagem colaborativa foi positiva no sentido de tornar o APA como 

suporte aos estudos, além de promover interação entre os alunos através da 

sugestão de alteração do texto das fábulas produzidas. O professor/coordenador 

tem acesso ao APA e ao e-mail, portanto, sabe exatamente o que está acontecendo, 

facilitando no seu processo de correção/avaliação. 

A hipótese inicial, foi confirmada e nos leva a acreditar que um modelo de 

ambiente colaborativo virtual a distância, baseado na noção de APA, contribui para a 

redução das dificuldades dos estudantes universitários com a escrita de textos com 

coerência e coesão, melhorando assim, a qualidade de produção textual a partir do 

gênero textual fábula. Portanto, comprovando que o uso de uma TIC pode interferir 

positivamente no processo de produção textual, pois quando o aluno sabe escrever 

uma fábula, melhora também sua escrita. 

Como trabalhos futuros, propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo 

voltado para crianças que estejam entre 5º e 9º ano do ensino fundamental, com 

objetivo de auxiliá-las no processo do aprendizado da escrita. Com o mesmo 

objetivo, outra possibilidade seria o desenvolvimento de um aplicativo voltado para 

crianças com autismo, que utilizaria um gênero específico para aprimorar a escrita. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados preliminar 

 

  

LEEL 
Laboratório de Estudos 

de Educação e Linguagem 

 

Questionário preliminar 
 
Prezado (a) respondente:  
 
Este formulário destina-se à validação do instrumento que será utilizado na coleta de 
dados da pesquisa de campo, cujo tema é: 
 

AMBIENTE PERSONALIZADO DE APRENDIZAGEM: 
um estudo de viabilidade do gênero fábula na licenciatura de Pedagogia da UENF 

 
O objetivo da pesquisa é: 
Analisar de que maneira o uso de aplicativos tecnológicos interferem na qualidade 
da produção de textos com coerência e coesão por meio do gênero textual fábula. 
 
– Para as questões fechadas (contendo 2 alternativas) deverá ser marcada apenas 

uma resposta. 
 
– Para as questões fechadas (contendo 3 ou mais alternativas) deverá ser marcada 

apenas uma resposta. 
 
– Caso julgue necessário informar algo diferente, por exemplo, uma sugestão, basta 

utilizar o campo "Observação". 
 
 
Observação 1: este questionário contém 29 questões e o tempo de preenchimento 

é de no máximo 6 minutos. 
Observação 2:  este questionário só poderá ser respondido apenas 1 vez. 
 
Mestrando: Jefferson de Oliveira Balduino 
Orientadora: Prof.ª. Dr.ª. Annabell Del Real Tamariz (LCMAT/UENF) 
Coorientador: Prof. Dr. Gerson Tavares do Carmo (LEEL/UENF) 
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QUESTÕES E OPÇÕES DE RESPOSTA 

 

1. Sexo: 
( ) Masculino ( ) Feminino 
 

2. Faixa etária: 
( ) 18 a 24 anos ( ) 25 a 34 anos ( ) 35 a 54 anos ( ) A partir de 54 anos 
 

3. Faz algum curso de graduação (Sim ou Não) ? Se sim, qual o nome do curso? 
__________________________ 
 

4. Gosta de ler? 
( ) Sim ( ) Não 
 

5. Possui dificuldade para ler? 
( ) Sim ( ) Não 
 

6. Gosta de escrever: 
( ) Sim ( ) Não 
 

7. Possui dificuldade para escrever? 
( ) Sim ( ) Não 
 

8. Tem alguma dificuldade para aprender? 
( ) Sim ( ) Não 
 

9. É bolsista de algum projeto de extensão ou pesquisa? 
( ) Sim ( ) Não 
 

10. É bolsista do PIBID? 
( ) Sim ( ) Não 
 

11. É colaborador em algum projeto de extensão ou pesquisa? 
( ) Sim ( ) Não 
 

12. Qual sua formação profissional? Caso não possua, digite “N” 
__________________________ 
 

13. Possui computador em casa? 
( ) Sim ( ) Não 
 

14. Possui celular? 
( ) Sim ( ) Não 
 

15. Possui acesso a internet pelo celular? 
( ) Sim ( ) Não 
 

16. Sabe distinguir (diferenciar) os gêneros textuais? 
( ) Sim ( ) Não 
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17. Sabe construir fábulas incluindo os elementos padrão (título, texto e moral)? 

( ) Sim ( ) Não 
 

18. A interface (design) do APA piloto ficou intuitiva e fácil de ser utilizada? 
( ) Sim ( ) Não 
 

19. Conseguiu construir e inserir uma ou mais fábulas no APA piloto? Caso não tenha 
conseguido, marque "Não" e exponha as críticas no último campo deste 
questionário “Observação”. 
( ) Sim ( ) Não 
 

20. Inseriu quantas fábulas no APA piloto? 
( ) Nenhuma ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais 
 

21. Sugeriu alguma consideração, alteração, crítica, melhoria na fábula que não fosse 
de sua autoria? 
( ) Sim ( ) Não 
 

22. Recebeu alguma sugestão para alguma fábula de sua autoria? 
( ) Sim ( ) Não 
 

23. Obteve algum feedback da escrita de suas fábulas? Caso "Sim", aponte-o 
resumidamente no último campo deste questionário “Observação”. 
( ) Sim ( ) Não 
 

24. Observando a questão do tempo e comodidade, o APA contribuiu para que sua 
escrita fosse feita de forma rápida? 
( ) Sim ( ) Não 
 

25. O APA piloto utilizado por você contribuiu para sua aprendizagem? 
( ) Sim ( ) Não 
 

26. Você considera a utilização de uma TIC importante para sua formação? 
( ) Sim ( ) Não 
 

27. Você utilizaria uma TIC em formato de aplicativo mobile, por exemplo, o APA piloto 
em formato mobile? 
( ) Sim ( ) Não 
 

28. De uma forma geral, a respeito do APA piloto, você ficou: 
( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito 
insatisfeito 
 

29. Sugestão: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados definitivo 

 

  

LEEL 
Laboratório de Estudos 

de Educação e Linguagem 

 

Questionário definitivo 
 
Prezado (a) respondente:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Este formulário destina-se à validação do instrumento que será utilizado na coleta de 
dados da pesquisa de campo, cujo tema é: 
 

AMBIENTE PERSONALIZADO DE APRENDIZAGEM: 
um estudo de viabilidade do gênero fábula na licenciatura de Pedagogia da UENF 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O objetivo da pesquisa é: 
Analisar de que maneira o uso de aplicativos tecnológicos interferem na qualidade 
da produção de textos com coerência e coesão por meio do gênero textual fábula. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Observação 1: este questionário contém 23 questões. 
 
Observação 2: o tempo de preenchimento é de no máximo 5 minutos. 
 
Observação 3: as questões com 2 ou mais alternativas deverá ser marcada apenas 

UMA resposta. 
 
Observação 4: a partir da questão 07, cada questão possui um campo para 

comentário (opcional). 
 
Observação 5: este questionário só poderá ser respondido apenas 1 vez. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mestrando: Jefferson de Oliveira Balduino 
Orientadora: Prof.ª. Dr.ª. Annabell Del Real Tamariz (LCMAT/UENF) 
Coorientador: Prof. Dr. Gerson Tavares do Carmo (LEEL/UENF)   
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QUESTÕES E OPÇÕES DE RESPOSTA 

G1: dados do respondente 
 

1. Sexo: 
( ) Masculino. ( ) Feminino. 

 

2. Faixa etária: 
( ) 18 a 24 anos 
( ) 25 a 34 anos 
( ) 35 a 44 anos 
( ) 45 a 54 anos 
( ) A partir de 54 anos 

 

3. É aluno (a) do curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

4. É bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID)? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

5. Qual sua formação profissional? Caso não possua, deixe em branco. 
_________________________ 

 

6. Você: 
( ) Possui celular COM acesso à internet. 
( ) Possui celular SEM acesso à internet. 
( ) Não possui celular. 

 

G2: informações sobre as oficinas e experimento feito com a utilização do 
ambiente colaborativo para construção de fábulas 

 

7. Você: 
( ) Gosta de ler. 
( ) Gosta de escrever. 
( ) Gosta de ler e escrever. 
( ) Não gosta de ler e escrever. 

 

8. Sabe interpretar um texto? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

9. Sabe distinguir o gênero textual fábula de outro gênero textual? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

10. Sabe o que significa uma fábula? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

11. As oficinas contribuíram para que você pudesse ser mais criativo no 
desenvolvimento de fábulas? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

12. Após as oficinas, a sua escrita: 
( ) Melhorou muito ( ) Melhorou pouco ( ) Não melhorou 

 

13. O design do ‘Portal das fábulas’ ficou atrativo? 
( ) Sim. ( ) Não. 
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14. No momento em que você vai inserir uma fábula, a tela possui a estrutura 
padrão de uma fábula? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

15. Inseriu alguma fábula no 'Portal das Fábulas'? 
( ) Sim. 1 fábula. 
( ) Sim. 2 fábulas. 
( ) Sim. 3 fábulas. 
( ) Sim. 4 ou mais fábulas. 
( ) Não consegui inserir fábula. 

 

16. Caso tenha conseguido inserir no mínimo 1 fábula, utilizou alguma imagem? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

17. Recebeu comentário (s) de alguma fábula sua? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

18. Caso não tenha recebido comentários, gostaria de receber? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

19. Você sugeriu algum comentário para a fábula de outra (s) pessoa (s)? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

20. Através da leitura das fábulas de outras pessoas, conseguiu identificar algum 
problema? Exemplo: problema de coesão, coerência, estrutura interna, etc. 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

21. Com o ‘Portal das Fábulas’, você ficou mais motivado em escrever? 
( ) Sim. ( ) Não. 

 

22. Como prefere desenvolver fábulas: em papel ou através do ‘Portal das 
fábulas’? 
( ) Papel ( ) Portal das Fábulas 

 

23. A respeito da utilização do ‘Portal das fábulas’, você ficou: 
( ) Muito satisfeito 
( ) Satisfeito 
( ) Indiferente 
( ) Insatisfeito 
( ) Muito insatisfeito 
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ANEXO A – Análise de fábulas de acordo com elementos da narrativa 

 

Para cada fábula existe um quadro analítico, mostrando a divisão correta com 

relação a estrutura interna, além de conter os elementos principais da narrativa de 

acordo com Gancho (2004 citado por PINNA, 2006). 

 

Quadro 11 – Fábula ‘A lebre e a tartaruga’. 

A lebre e a tartaruga 
 
Em uma floresta havia uma lebre muito vaidosa que gostava de ostentar, pois era muito veloz e se 
achava melhor do que os outros animais. 
 
Convocou todos os animais daquela floresta e os desafiou para apostar uma corrida. 
 
Pretenciosa Dizia: 
 
- Nunca perdi a uma corrida. 
- Quem aceita apostar comigo? 
 
Todos silenciaram e somente uma tartaruga exclamou: 
- Eu aceito! 
 
Houve um enorme silêncio na floresta e todos ficaram assustados com a atitude da tartaruga. 
 
E a lebre saiu sorrindo dizendo: 
- Tolinha a tartaruga, não tem nenhuma chance já ganhei esta corrida. 
 
E assim começou a partida, a lebre não se preocupou em correr porque a tartaruga não tinha 
nenhuma chance de ganhar. 
 
A tartaruga então começou a sua corrida. 
 
A lebre depois de um tempo já inquieta, resolveu correr. 
 
No meio do caminho a lebre acabou tropeçando em uma pedra, caiu e desmaiou 
 
A tartaruga , depois de muito tempo, ultrapassa a lebre e chega em primeiro lugar, 
 
Moral: Humildade e dedicação se alcança os objetivos 

Fonte: APA piloto. 
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Quadro 12 – Elementos da fábula ‘A lebre e a tartaruga’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Lebre 
Tartaruga 
Floresta 
 

Em uma floresta havia uma lebre muito vaidosa que 
gostava de ostentar, pois era muito veloz e se 

achava melhor do que os outros animais. 
Convocou todos os animais daquela floresta e os 

desafiou para apostar uma corrida. 
Pretenciosa Dizia: 

- Nunca perdi a uma corrida. 
- Quem aceita apostar comigo? 

Corpo 

Desenvolvimento 

Todos silenciaram e somente uma tartaruga 
exclamou: 
- Eu aceito! 

Houve um enorme silêncio na floresta e todos 
ficaram assustados com a atitude da tartaruga. 

E a lebre saiu sorrindo dizendo: 
- Tolinha a tartaruga, não tem nenhuma chance já 

ganhei esta corrida. 
E assim começou a partida, a lebre não se 

preocupou em correr porque a tartaruga não tinha 
nenhuma chance de ganhar. 

A tartaruga então começou a sua corrida. 

Conclusão 

Climax:  

A lebre depois de um tempo já inquieta, 
resolveu correr. 

No meio do caminho a lebre acabou 
tropeçando em uma pedra, caiu e 

desmaiou 

Desfecho: 

A tartaruga, depois de muito tempo, 
ultrapassa a lebre e chega em primeiro 

lugar. 

Moral 
Humildade e dedicação se alcança os 

objetivos. 
Fonte: APA piloto. 
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Quadro 13 – Fábula ‘O canguru e o onitorrinco’. 

O Canguru e o Ornitorrinco 
 
Era uma vez um país muito especial chamado Austrália, onde há dois animais tão especiais quanto 
esse país. O canguru e o ornitorrinco vivem somente na Austrália. 
 
O Ornitorrinco olhou para o canguru observando todo o seu corpo e achando tudo muito estranho e 
disse: 
 
– Que estranha essa bolsa na sua barriga. Você é um macaco diferente? 
 
O canguru não gostando nada do tom do ornitorrinco, respondeu: 
 
– Estranho eu? Não vejo nada de estranho comigo. Eu sou um canguru e essa é a bolsa onde 
guardo meus filhos, eles se desenvolvem e nascem aqui até ter tamanho suficiente para sair. Agora, 
você sim é esquisito, tem bico de pato, patas de pato e pelo de urso. Que pato mais estranho você é! 
 
Se sentindo ofendido o ornitorrinco retrucou: 
 
– Pato eu? Você não sabe o que fala! Eu sou um ornitorrinco. Tenho patas assim, pois, nado muito 
bem e apesar de ser um animal da terra fica até cinco minutos debaixo d’agua. 
 
E você que tem esse rabo tão grande, isso deve te atrapalhar! 
 
– Não mesmo! Disse o canguru firmemente. 
 
– Minha calda é grande para equilibrar o meu salto que pode chegar a dois metros de altura, assim 
posso ir bem mais rápido do que muitos animais. É assim que eu ando por ai, na verdade, saltando. 
 
Analisando tudo oque estava ouvindo espantado com tantas diferenças, o ornitorrinco pensou: 
“Como esse tal de canguru alimenta seus filhotinhos?”. Perguntou então ao canguru: 
 
– Percebi que você é diferente de mim em tudo senhor canguru. Estou curioso sobre uma coisa, 
como sua espécie alimenta seus filhotes? 
 
Respondeu o canguru: 
 
Ora, os filhotes da minha espécie mamam, eles bebem leite, ou seja, eu sou da classe dos 
mamíferos. 
 
Espantado o ornitorrinco disse: 
 
Mas não pode ser! Minha espécie também da leite para meus filhos, somos mamíferos assim como 
você! 
 
Então, o ornitorrinco e o canguru perceberam que mesmo sendo tão diferentes tinham muita coisa 
em comum e que suas diferenças eram muito boas. 
 
Moral: Devemos cultivar o respeito pelas diferenças. 

Fonte: APA piloto. 
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Quadro 14 – Elementos da fábula ‘O canguru e o ornitorrinco’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Ornitorrinco 
Canguru 
Austrália 
 

Era uma vez um país muito especial chamado 
Austrália, onde há dois animais tão especiais quanto 

esse país. 
O canguru e o ornitorrinco vivem somente na 

Austrália. 

Corpo 

Desenvolvimento 

O Ornitorrinco olhou para o canguru observando 
todo o seu corpo e achando tudo muito estranho e 

disse: 
– Que estranha essa bolsa na sua barriga. Você é 

um macaco diferente? 
O canguru não gostando nada do tom do 

ornitorrinco, respondeu: 
– Estranho eu? Não vejo nada de estranho comigo. 
Eu sou um canguru e essa é a bolsa onde guardo 

meus filhos, 
eles se desenvolvem e nascem aqui até ter tamanho 
suficiente para sair. Agora, você sim é esquisito, tem 

bico de 
pato, patas de pato e pelo de urso. Que pato mais 

estranho você é! 
Se sentindo ofendido o ornitorrinco retrucou: 

– Pato eu? Você não sabe o que fala! Eu sou um 
ornitorrinco. Tenho patas assim, pois, nado muito 

bem e apesar de 
ser um animal da terra fica até cinco minutos 

debaixo d’agua. 
E você que tem esse rabo tão grande, isso deve te 

atrapalhar! 
– Não mesmo! Disse o canguru firmemente. 

– Minha calda é grande para equilibrar o meu salto 
que pode chegar a dois metros de altura, assim 

posso ir bem mais 
rápido do que muitos animais. É assim que eu ando 

por ai, na verdade, saltando. 

Conclusão 
Climax:  

Analisando tudo o que estava ouvindo 
espantado com tantas diferenças, o 

ornitorrinco pensou: “Como esse tal de 
canguru alimenta seus filhotinhos?”. 

Perguntou então ao canguru: 
– Percebi que você é diferente de mim 
em tudo senhor canguru. Estou curioso 

sobre uma coisa, como sua espécie 
alimenta seus filhotes? 

Desfecho: 
Respondeu o canguru: 

Ora, os filhotes da minha espécie 
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mamam, eles bebem leite, ou seja, eu 
sou da classe dos mamíferos. 
Espantado o ornitorrinco disse: 

Mas não pode ser! Minha espécie 
também da leite para meus filhos, 

somos mamíferos assim como você! 
Então, o ornitorrinco e o canguru 

perceberam que mesmo sendo tão 
diferentes tinham muita coisa em 

comum e que 
suas diferenças eram muito boas. 

Moral 
Devemos cultivar o respeito pelas 

diferenças. 
Fonte: APA piloto. 
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Quadro 15 – Fábula ‘A serpente e o vagalume’. 

A Serpente e o Vaga-lume 
 
_ Era uma vez um vaga-lume que passeava tranquilamente pela floresta quando encontrou uma 
serpente. 
 
Esta serpente passou a persegui-lo dia após dia. 
 
No primeiro dia o vaga-lume fugiu voando velozmente. 
 
No segundo dia já cansado continuo fugindo. 
 
No terceiro dia não aguentava mais voar parou e encarou a serpente perguntando: 
 
_ Dona serpente posso fazer três perguntas? 
 
A serpente respondeu: _ Não costumo negociar com minha comida mas vamos lá, pergunte. 
 
Então, ele perguntou: _ Faço parte de sua comida favorita? 
 
Ela respondeu: _ Não. 
 
Intrigado, o vaga-lume fez outra pergunta: _Me comendo você vai matar sua fome? 
 
E ela respondeu: _ Não 
 
Não satisfeito com as respostas, fez a última pergunta: _ Porque então você me perseguiu e quer 
acabar comigo? 
 
A serpente respondeu: _ Porque não suporto ver você brilhar! 
 
Moral: Muitas vezes somos perseguidos por serpentes por nossa luz brilhar. 

Fonte: APA piloto. 
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Quadro 16 – Elementos da fábula ‘A serpente e o vagalume’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Vagalume 
Serpente 
Floresta 
 

_ Era uma vez um vaga-lume que passeava 
tranquilamente pela floresta quando encontrou uma 

serpente. 
Esta serpente passou a persegui-lo dia após dia. 

No primeiro dia o vaga-lume fugiu voando 
velozmente. 

No segundo dia já cansado continuo fugindo. 

Corpo 

Desenvolvimento 

No terceiro dia não aguentava mais voar parou e 
encarou a serpente perguntando: 

_ Dona serpente posso fazer três perguntas? 
A serpente respondeu: 

_ Não costumo negociar com minha comida mas 
vamos lá, pergunte. 

Então, ele perguntou: 
_ Faço parte de sua comida favorita? 

Ela respondeu: _ Não. 
Intrigado, o vaga-lume fez outra pergunta: 
_Me comendo você vai matar sua fome? 

E ela respondeu: _ Não 

Conclusão 

Climax: 

Não satisfeito com as respostas, fez a 
última pergunta: 

_ Porque então você me perseguiu e 
quer acabar comigo? 

Desfecho: 

A serpente respondeu: 
_ Porque não suporto ver você brilhar! 

Moral 
Muitas vezes somos perseguidos por 

serpentes por nossa luz brilhar 
Fonte: APA piloto. 
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Quadro 17 – Fábula ‘O camponês e a pedra’. 

O camponês e a pedra 
 
Um velho camponês voltava de seu trabalho diário, quando de repente tropeçou em uma pedra 
 
Ao machucar seu pé, resolveu tirá-la do caminho 
 
Sem saber o que fazer com ela, levou-a para casa 
 
No dia seguinte pela manhã, ao observá-la, percebeu que tinha algo diferente 
 
Decidiu tratá-la. 
 
Lavou-a, poliu-a e então percebeu que sua mãos se encontrava uma pedra preciosa. 
 
Moral: Não devemos julgar pela aparência 

Fonte: APA piloto. 

 
Quadro 18 – Elementos da fábula ‘O camponês e a pedra’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Pedra 
Camponês 
Casa do camponês 
Dia-a-dia 

Um velho camponês voltava de seu trabalho diário, 
quando de repente tropeçou em uma pedra. 

Corpo 

Desenvolvimento 
Ao machucar seu pé, resolveu tirá-la do caminho 

Sem saber o que fazer com ela, levou-a para casa. 

Conclusão 

Climax: 

No dia seguinte pela manhã, ao 
observá-la, percebeu que tinha algo 

diferente. 
Decidiu tratá-la. 

Desfecho: 

Lavou-a, poliu-a e então percebeu que 
sua mãos se encontrava uma pedra 

preciosa. 

Moral Não devemos julgar pela aparência. 
Fonte: APA piloto. 
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Quadro 19 – Fábula ‘Os ratinhos Ribeiro e o Ipê’ 

Os ratinhos Ribeiro e o Ipê 
 
Na beira valão moravam três ratinhos; 
 
Radiante, Sereno e Sombrio que viviam debaixo de um poderoso pé de Ipê. 
 
De repente Radiante obesrvou que o pé de Ipê estava lindo, cheio de folhas amarelas e comentou: 
 
- É mesmo, mas um tempo atrás estava cheio de folhas. 
 
Sombrio argumentou: 
 
- Observo que vimo esse pé de Ipê com seus galhos secos. 
 
Radiante que sempre via beleza em tudo, respondeu: 
 
- Pois é, esta árvore parece com a nossa vida: um diaesperançosos, em outro tristes e por fim 
radiantes. 
 
Moral: Toda fase da vida tem uma lição 

Fonte: APA piloto. 

 

Quadro 20 – Elementos da fábula ‘Os ratinhos Ribeiro e o Ipê’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Ipê 
Ratinhos Ribeiro 
Beira valão 
 

Na beira valão moravam três ratinhos; 
Radiante, Sereno e Sombrio que viviam debaixo de 
um poderoso pé de Ipê. 

Corpo 

Desenvolvimento 

De repente Radiante obesrvou que o pé de Ipê 
estava lindo, cheio de folhas amarelas e comentou: 
- É mesmo, mas um tempo atrás estava cheio de 

folhas. 

Conclusão 

Climax:  
Sombrio argumentou: 

- Observo que vimo esse pé de Ipê com 
seus galhos secos. 

Desfecho: 

Radiante que sempre via beleza em 
tudo, respondeu: 

- Pois é, esta árvore parece com a 
nossa vida: um diaesperançosos, em 

outro tristes e por fim radiantes. 

Moral Toda fase da vida tem uma lição 
Fonte: APA piloto. 
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Quadro 21 – Fábula ‘Quem disse que o amor não é cego’. 

Quem disse que o amor não é 
 
Em uma mansão de luxo em New York, morava uma cachorrinha poodle chamada Princesa. 
Gisele, dona, enchia Princesa de mimos, muitas jóias e a deixava comer de tudo. 
Princesa só sabia comer! 
Em uma bela tarde, Princesa se sentindo sozinha resolveu fazer um facebook para encontrar um 
pretendente. 
Como estava acima do peso preferiu colocar uma foto um pouco antiga. 
Seu perfil logo chamou atenção de muitos caninos, mas o que mais chamou dela foi o herdeiro de 
Cristiano Ronaldo. 
Foi amor a primeira vista! 
Após oito meses de correspondências, resolveram se encontrar na praça de alimentação da petshop 
da quinta avenida 
As exatas 15h da tarde finalmente aconteceu o encontro. 
Só se identificaram na praça por causa das coleiras de puro ouro que mostravam suas origens. 
Após ficarem 5 minutos estatalados se olhando, perceberam que ambos haviam colocado fotos 
antigas no perfil do facebook. 
Não se lembraram de esclarecer que tinham os mesmo hábitos alimentares e estavam bem 
gordinhos. 
Mas esse detalhes não interferiu na longa história de amor desses fofos cachorrinhos. 
 
Moral: A mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer 

Fonte: APA piloto. 
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Quadro 22 – Elementos da fábula ‘Quem disse que o amor não é’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
 
Tempo: 

Princesa 
Cristiano Ronaldo 
Praça de alimentação 
do petshop 
15h da tarde 

Em uma mansão de luxo em New York, morava uma 
cachorrinha poodle chamada Princesa. 

Gisele, dona, enchia Princesa de mimos, muitas 
jóias e a deixava comer de tudo. 

Princesa só sabia comer! 
Em uma bela tarde, Princesa se sentindo sozinha 

resolveu fazer um facebook para encontrar um 
pretendente. 

Como estava acima do peso preferiu colocar uma 
foto um pouco antiga 

Corpo 

Desenvolvimento 

Seu perfil logo chamou atenção de muitos caninos, 
mas o que mais chamou dela foi o herdeiro de 

Cristiano Ronaldo. 
Foi amor a primeira vista! 

Após oito meses de correspondências, resolveram 
se encontrar na praça de alimentação da petshop da 

quinta avenida 
As exatas 15h da tarde finalmente aconteceu o 

encontro. 
Só se identificaram na praça por causa das coleiras 

de puro ouro que mostravam suas origens. 

Conclusão 

Climax: 

Após ficarem 5 minutos estatalados se 
olhando, perceberam que ambos 

haviam colocado fotos antigas no perfil 
do facebook. 

Não se lembraram de esclarecer que 
tinham os mesmo hábitos alimentares e 

estavam bem gordinhos. 

Desfecho: 

Mas esse detalhes não interferiu na 
longa história de amor desses fofos 

cachorrinhos. 

Moral 
A mentira é uma verdade que esqueceu 

de acontecer 
Fonte: APA piloto. 
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Quadro 23 – Fábula ‘O tigre e o leão’. 

O tigre e o leão 
 
Era uma vez um tigre que queria ser um leão. 
 
Tinha muita inveja do leão por ser o rei da selva e por ter um monte de leoas como namoradas. 
 
O leão descobriu que o tigre tinha inveja dele e então perguntou: 
 
- Por que você tem inveja de mim, tigre? 
 
O tigre respondeu: 
 
- Porque você tem tudo e eu não tenho nada. 
 
Moral: Seja quem você é e seja muito feliz. 

Fonte: APA piloto. 

 

Quadro 24 – Elementos da fábula ‘O tigre e o leão’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Leão 
Tigre 
 
 

Era uma vez um tigre que queria ser um leão. 

Corpo 

Desenvolvimento 
Tinha muita inveja do leão por ser o rei da selva e 

por ter um monte de leoas como namoradas. 

Conclusão 

Climax:  
O leão descobriu que o tigre tinha inveja 

dele e então perguntou: 
- Por que você tem inveja de mim, tigre? 

Desfecho: 

O tigre respondeu: 
- Porque você tem tudo e eu não tenho 

nada. 

Moral Seja quem você é e seja muito feliz. 
Fonte: APA piloto. 
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Quadro 25 – Fábula ‘O gato e o cachorro’. 

O gato e o cachorro 
 
Um certo dia o gato viu que o cachorro era muito mandão e mais rápido que ele. 
 
Ele tentou ser igual ao cachorro, mas parou e pensou: 
 
“Ser gato é bom, eu tenhoo meu genes e o cachorro tem o dele.”. 
 
Moral: Seja sempre você mesmo. 

Fonte: APA piloto. 
 

Quadro 26 – Elementos da fábula ‘O gato e o cachorro’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Cachorro 
Gato 
 
Um dia qualquer 

Um certo dia o gato viu que o cachorro era muito 
mandão e mais rápido que ele 

Corpo 

Desenvolvimento Ele tentou ser igual ao cachorro 

Conclusão 

Climax:  mas parou e pensou: 

Desfecho: 
“Ser gato é bom, eu tenhoo meu genes 

e o cachorro tem o dele.”. 

Moral Seja sempre você mesmo. 
Fonte: APA piloto. 
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Quadro 27 – Fábula ‘A tartaruga e a lebre’. 

A tartaruga e a lebre 
 
Ao começo do dia, a tartaruga e a lebre apostaram uma corrida na floresta e lá se foram eles. 
 
A lebre saiu na frente, só que no meio do caminho, a lebre bateu de cabeça em uma árvore. 
 
Após a batida ela esqueceu da corrida e foi para casa. 
 
Somente no outro dia que a lebre lembrou da corrida e a tartaruga já tinha vencido. 
 
Moral: Devagar se vai ao longe. 

Fonte: APA piloto. 

 

Quadro 28 – Elementos da fábula ‘A tartaruga e a lebre’. 

Título Introdução 

Personagem protagonista:  
Personagem antagonista: 
Espaço: 
Tempo: 

Tartaruga 
Lebre 
Floresta 
Manhã 

Ao começo do dia, a tartaruga e a lebre apostaram 
uma corrida na floresta e lá se foram eles. 

Corpo 

Desenvolvimento 
A lebre saiu na frente, só que no meio do caminho, a 

lebre bateu de cabeça em uma árvore. 

Conclusão 

Climax:  
Após a batida ela esqueceu da corrida e 

foi para casa. 

Desfecho: 

Somente no outro dia que a lebre 
lembrou da corrida e a tartaruga já tinha 

vencido. 

Moral Devagar se vai ao longe 
Fonte: APA piloto. 


