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RESUMO 

 

O presente trabalho é um relato de uma pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Mestrado 

Profissional em Letras (PROFLETRAS), voltada para o ensino de Língua Portuguesa. Ela 

concilia criação, execução e análise de um produto educacional — um livro digital (ebook em 

formato EPUB) animado e interativo — ao estudo de contos e à produção textual. Além de 

indicar as leituras em meio digital, através de links, o ebook sugere o acesso a vídeos e sites 

relacionados. Em seguida, direciona para questionários interpretativos interativos e proposições 

de reescrita/produção textual, funcionando assim, como ferramenta motivacional para o 

desenvolvimento das práticas de leitura literária e produção textual escrita, aproximando a sala 

de aula do novo perfil de alunos, considerados como “nativos digitais”. O público que é a 

amostra desta pesquisa é composto por alunos do fundamental II de uma escola da rede pública 

municipal, situada no município de Parnamirim-RN. O projeto desta pesquisa surgiu a partir de 

questionamentos feitos pelos próprios alunos. Eles questionavam se podiam utilizar recursos 

tecnológicos em sala de aula e se podiam expressar suas próprias opiniões ou reescrever as 

histórias lidas. Espera-se com o ebook contribuir para superar a necessidade dos alunos de ler e 

escrever de forma mais autônoma e significativa, e ao mesmo tempo, tornar as aulas mais atuais 

e atrativas com a utilização das novas TICS. A metodologia é baseada na pesquisa-ação. A base 

teórica fundamentou-se em autores como Braga e Ricarte (2005), Candido (2017), Cosson 

(2009), Kenski (2012), Moisés (2012), Rojo (2012), Santaella (2017) entre outros.  
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ABSTRACT 

 

The present work is an account of a research developed with the Professional Master's 

Program in Letters (PROFLETRAS), focused on the teaching of Portuguese Language. 

She reconciles the creation, execution and analysis of an educational product — an 

animated and interactive digital book (ebook in EPUB format) —, the study of short 

stories and the rewriting. Through links, it indicates readings, animated videos, 

interpretive questionnaires and rewriting propositions, thus functioning as a motivational 

tool for the development of literary reading practices and written textual production, 

bringing the classroom closer to the new profile of students, considered as "Digital 

natives". The public to whom this work is intended are students of the fundamental II of 

a school of the municipality public network, located in the municipality of Parnamirim-

RN. This project arose from questions made by the students themselves. They questioned 

whether they could use technological resources in the classroom and whether they could 

express their own opinions by rewriting the stories they read. The ebook is expected to 

contribute to overcoming the need for students to read and write in a more autonomous 

and meaningful way, while modernizing classes. The methodology is based on action 

research. The theoretical basis was based on authors such as Braga and Ricarte (2005), 

Candido (2017), Cosson (2009) Kenski (2012), Moisés (2012), Rojo (2012), Santaella 

(2017) among others. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 Nos últimos 50 anos, houve um salto colossal no desenvolvimento humano. Vivemos 

agora a chamada “era da informação”. Após o surgimento da internet — rede mundial de 

computadores — a nossa sociedade passou a ser chamada de “sociedade da informação” ou, 

para outros, “sociedade da comunicação”. As concepções de sujeito, de identidade, bem como 

o uso das línguas e das linguagens se modificaram bastante.  

 A velocidade a qual uma mensagem é transmitida e processada é inimaginável. O 

alcance que um determinado emissor atinge é incalculável. A resposta, por sua vez, pode ser 

instantânea e, muitas vezes, acarretar sérias consequências. A expressão de pensamento e, 

principalmente, as formas de se expressar se transformaram. Alguém que outrora se sentava à 

calçada para conversar com os vizinhos, hoje se conecta à internet para conversar com esses 

mesmos vizinhos, mas também com inúmeras outras pessoas pelo mundo.  

 Nós, os seres humanos, estamos cada vez mais expansivos. Os nossos braços 

aumentaram de tamanho, ganharam extensões. É como se o nosso cérebro tivesse aumentado a 

sua capacidade de aprendizagem. A nossa capacidade comunicativa está infinitamente maior. 

O melhor de tudo é que não precisou de nenhuma mutação genética para que todas essas 

transformações ocorressem. As extensões dos braços são os smartphones, tablets, ipads e 

outros, que não largamos por nada, nem por um instante. O aumento da capacidade cerebral se 

dá pela facilidade de acesso às informações, através dos inúmeros instrumentos disponíveis 

para acesso e armazenamento. Quanto à infinita capacidade comunicativa, é uma referência as 

viciantes redes sociais. 

 Que a sociedade atual não é mais a mesma de antes, já se sabe. A evolução tecnológica 

já bateu a nossa porta há muito tempo. No entanto, ainda não se pode dizer o mesmo no que se 

refere ao âmbito da educação. Está mais do que na hora da educação, bem como os educadores 

no Brasil, adequarem-se ao novo perfil dos alunos. Uma aula usando apenas um quadro negro, 

livros impressos e cadernos não desperta tanto interesse quanto uma aula na qual se faz uso de 

recursos visuais tecnológicos, como animações computacionais e questionários digitais e 

interativos.  

 As aulas somente expositivas realizadas através da explanação de conteúdo, quase que 

monologadas, ainda é uma realidade muito frequente no ambiente escolar. Porém está cada vez 

mais difícil para esse tipo tradicional de aula concorrer com os tentadores ambientes digitais. 
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 Questionamentos como “Professor, eu posso usar o celular?”, “Professor, por que você 

não pede que a gente leia na internet?”, são levantados por alunos na disciplina de Língua 

Portuguesa todos os dias. Todas essas perguntas levam a uma única questão: como ensinar 

língua, linguagem e, principalmente, literatura para esse novo perfil de aluno? 

 Na atualidade, é necessário que a instituição escolar incorpore aos seus métodos e 

pedagogias o uso de ferramentas computacionais e educacionais relacionadas às novas TICS 

(Tecnologias da Informação e da Comunicação). Um exemplo de produto educacional digital 

que utiliza as novas TICS são os Livros Digitais ou Livros Eletrônicos (E-books, e-books ou 

ebooks1). Eles diferem bastante dos livros impressos. A começar pela facilidade de acesso e 

armazenamento. Mas não é só isso.  

Alguns tipos de ebook permitem a inserção de um leque extenso de recursos que vão 

desde imagens estáticas, passando pela inclusão de links que direcionam a seguir por diversos 

caminhos, até a possibilidade de múltiplas linguagens como as animações que reúnem imagens, 

sons e movimentos. 

 Em se tratando de tecnologia, não se pode esquecer daquele que é conhecido como o 

maior feito tecnológico da humanidade: o surgimento da escrita. Sendo assim, por que não “unir 

o útil ao agradável”? Ou melhor dizendo, por que não unir a tecnologia da escrita às novas 

TICS? E, ainda, por que não ensinar Língua, literatura, leitura e produção textual escrita 

utilizando essas inovadoras ferramentas tecnológicas?   

 Diante desse cenário, este trabalho é um relato de uma pesquisa que desenvolveu, 

utilizou e analisou um livro digital (ebook em formato EPUB) como ferramenta motivacional 

para o aperfeiçoamento das práticas de leitura literária e produção textual escrita a partir do 

gênero conto. Esta ferramenta busca aproximar o ensino de Língua Portuguesa desse novo perfil 

de alunos, incorporando-os a cultura das novas TICS. O ebook – denominado Reconte - Lendo 

contos, reescrevendo pontos – é um produto educacional que indica, por meio de links, leituras 

de contos, sites, vídeos e animações relacionadas disponíveis na internet, traz questionários 

interativos e faz proposições de produção textual. 

O objetivo principal desse ebook é o de que o aluno possa desenvolver e aperfeiçoar a 

língua e a linguagem com mais autonomia, apropriando - se do contexto digital, guiando - se 

por uma ferramenta tecnológica atual. Espera-se, não somente, que ele crie hábitos de leitura, 

mas também que ele aprenda, que se desenvolva cognitivamente através do texto literário em 

 
1 Neste trabalho adotamos esta última grafia. 
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meio digital, desenvolvendo sua capacidade de compreender e se expressar, reescrevendo e 

compartilhando suas opiniões, se integrando a essa nova sociedade.  

O acesso às novas TICS podem oportunizar ao jovem da escola pública autonomia e 

igualdade para crescer e se desenvolver intelectualmente.  

 A amostra desta pesquisa é composta por alunos do fundamental II de uma escola 

pública municipal localizada no município de Parnamirim – RN. 

 Para melhor compreensão dessa pesquisa, esse relato foi dividido da seguinte maneira: 

primeiramente, foram feitas algumas considerações teóricas acerca das relações entre ensino, 

ensino de língua, leitura literária e novas TICS e do porquê da escolha do gênero conto. Em 

seguida, foi apresentada a metodologia determinada para execução da pesquisa, seu contexto e 

seus sujeitos. E, por último, foi apresentado o produto educacional desenvolvido, o relato da 

sua aplicação e a análise dos resultados. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

2.1 Ensino e novas TICS 
 

 A escola precisa valorizar mais o seu aluno e, assim, valorizar a si mesma, na qualidade 

de instituição primordial. Para tanto, muito pode ser feito. Uma das formas de valorização do 

outro é a valorização da sua autonomia, das suas ideias, das suas opiniões, dos seus discursos. 

 No entanto, para que se dê voz a esse aluno, também se faz necessário que se dê 

instrumentos, ou seja, que se prepare esse aluno. Na busca por suprimir essa necessidade é 

preciso que se ampliem as visões acerca do ensino.  

Um sistema de ensino que visa apenas o domínio de conteúdos para a aprovação em 

uma única avaliação não pode ser considerado como bom, nem muito menos como completo. 

Ao contrário, ele é muito falho. Ele falha quando se prende a receitas estanques, protótipos 

generalizados; falha ao não preparar o seu aluno para interagir e agir na sociedade como um 

todo.   

 É responsabilidade das instituições de ensino considerar as transformações geradas pelo 

uso das novas TICS. Não as ter em consideração significa isolar a escola do mundo em que 

vivemos. Seria como tolher uma ferramenta de impulsão do conhecimento e, por conseguinte, 

descaracterizar a escola como instituição propagadora e construtora de saberes. 

A educação precisa se preocupar em preparar a sociedade para enfrentar essa nova forma 

de viver em contexto digital. Esse é o grande desafio da educação afirma Kenski (2012):  

 

As alterações sociais decorrentes do uso e do acesso das tecnologias eletrônicas de comunicação e 

informação atingem todas as instituições e todos os espaços sociais. Na era da informação, 

comportamentos, práticas, informações e saberes se alteram com extrema velocidade. Um saber 

ampliado e mutante caracteriza o atual estágio do conhecimento na atualidade. Essas alterações 

refletem-se sobre as atuais formas de pensar e fazer educação. Abrir-se para novas educações — 

resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pelas atualidades 

tecnológicas — é o desafio a ser assumido por toda a sociedade. 

 

 

Os usos de ferramentas tecnológicas são capazes de impulsionar o processo de ensino 

aprendizagem, justamente por funcionarem como uma ponte que agiliza a conexão entre o aluno 

e o conhecimento, gerando novos saberes e novas formas de aprendizado.  

Santaella (2017) examina o como e o quanto nos tornamos ubíquos — capazes de 

ocuparmos espaços distintos simultaneamente. Com relação ao dever das instituições 

educacionais frente a esse fato, ela afirma: 
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A par de todas as implicações econômicas e políticas decorrentes das profundas transformações 

culturais que aciona, a ecologia midiática, hipermóvel e ubíqua afeta, sobretudo, a cognição humana. 

Ao afetar a cognição, produz repercussões cruciais na educação. Novas maneiras de processar a 

cultura estão intimamente conectadas a novos hábitos mentais, que, segundo o pragmatismo, 

desaguam em novos modos de agir. Os desafios apresentados por essas emergências deveriam 

colocar sistemas educacionais em estado de prontidão. 

 

O uso de ferramentas digitais como a internet não é mais uma opção, é uma exigência 

contemporânea. Viver em uma sociedade digital implica em novas formas de socialização, de 

organização e de educação. Estamos diante de um contexto socioeconômico digital. Cada vez 

mais dependemos dos sistemas de informações digitais e on-line. Os sistemas financeiros, de 

locomoção, de saúde etc., funcionam on-line. Do mesmo modo, todas as nossas relações 

humanas tendem a funcionar através de sistemas on-line. 

A lei de Diretrizes e Bases e Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNS – apontam que 

o processo de compreensão de conceitos ou de saberes está associado a diversas formas de 

representação, que podem envolver textos, imagens fixas, imagens animadas, vídeos e sons. 

O professor precisa estar se adequando a essa nova realidade, na qual o aluno possui 

autonomia na aquisição do conhecimento. 

Segundo Prensky (2001), é preciso lembrar que dentro de uma mesma sociedade existem 

dois tipos fortemente distintos. Um é formado pelos “nativos digitais”, denominação dada 

àqueles que “nasceram” utilizando essas tecnologias. Referem-se àqueles que desde o maternal 

utilizam ferramentas digitais e convivem com o meio digital. O outro é formado pelos 

“imigrantes digitais”, ou seja, aqueles que ao nascerem nem imaginaram que um dia se 

deparariam com esse feroz desenvolvimento tecnológico, mas que hoje estão sendo levados a 

se adaptarem de uma forma ou de outra. Na maioria dos casos, entre os “nativos” encontram-

se os alunos e entre os “imigrantes” estão os professores. 

O projeto aqui relatado visa estimular, além do hábito da leitura, a criatividade e um 

aprendizado autônomo, a partir do estabelecimento de relações entre as animações, as propostas 

de leitura, os vídeos, os questionários interativos e as propostas de reescritas / produções 

textuais. Tudo isso unido as novas formas de se comunicar perante a sociedade. 

 

2.2 Ensino de língua e novas TICS 
 

A instituição escolar contemporânea se depara com inúmeros novos desafios. 

Professores de língua terão que repensar suas práticas, suas ações e se adaptarem às novas 

tecnologias da informação e da comunicação. 
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O conhecimento adquirido até então, através dos séculos, não pode ser esquecido, porém 

é urgente que ele se una a esses novos conhecimentos. A imensa variedade de recursos 

tecnológicos invadiu o nosso cotidiano e modificou a nossa aprendizagem. Consequentemente, 

o ensino de língua tem a obrigação de acompanhar essa mudança. 

Atualmente, os professores de língua se defrontam com o desafio de resolver a questões 

tais como: “Como criar estratégias que despertem o interesse dos “nativos digitais” pela 

leitura?”, “Como ensinar aos alunos os novos gêneros digitais que surgem a cada dia?”, “Como 

melhorar o uso da Língua Portuguesa em ambiente digital?” ou “Como produzir textos escritos 

e até mesmo literatura em contexto digital?”.  

Entretanto, eles não receberam formação nenhuma para isso e ainda não recebem. 

Muitas vezes ocorre o inverso, ou seja, os alunos é que ensinam aos professores a utilizar os 

meios tecnológicos digitais. 

Devemos refletir sobre o como e o quanto as novas TICS podem transformar as nossas 

práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem. Não é proibindo a utilização da ferramenta (por 

exemplo o uso do smartphone) que garantiremos um ensino de qualidade. Ao contrário, 

precisamos incentivarmos a utilização seja para o aperfeiçoamento da comunicação, seja para 

a pesquisa ou até mesmo para a experiência literária.  

No entanto, essa utilização não pode ser indiscriminada. Ela deve funcionar de forma 

instrutiva e cabe a escola exercer esse papel direcionador de organizar e educar.  

Rojo (2012), alerta para a necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos2, ou seja, 

diante das facilidades de acesso e autonomia, no que se refere à aquisição do conhecimento, a 

escola não fica dispensada do seu papel pedagógico.  

Estamos diante de uma aprendizagem interativa e colaborativa. Logo, concluímos que 

não se trata de algo individual, mas coletivo. Daí a necessidade de uma intervenção institucional 

escolar que funcione como guia e que conduza para um aprendizado significativo e não um 

aprendizado qualquer.  

É preciso levar em conta a imensa variedade de culturas que constituem uma 

comunidade escolar em um mundo globalizado. Inclusive a alteridade. Faz-se imprescindível 

que se considerem as diferenças. 

 
2 Pedagogia dos multiletramentos é um termo que foi criado em 1996 pelo GNL (Grupo de Nova Londres) 
e abrange dois “multi” — a multiculturalidade que surgiu com as sociedades globalizadas e a 
multimodalidade dos textos. O GNL era um grupo de pesquisadores preocupados com fatores 
relacionados a questões de diversidade local e conectividade global. Eles acreditavam que a não 
preocupação com essas questões em sala de aula colaboraria para o aumento da violência e a falta de 
futuro da juventude. 
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Não há nada que seja mais humano que a capacidade de disseminar cultura. Se a 

humanidade vive a chamada “era da informação” isso significa dizer que sua forma de vida, de 

cultura, bem como de linguagem é outra. 

Ainda, segundo Rojo (2012), não se trata mais da dicotomia cultura erudita/cultura de 

massa, mas de “culturas” ou “multiculturalidade”. Os novos meios e formas de se comunicar, 

os “novos” textos são multissemióticos, multimodais e hipermidiáticos3. Porém, lidar com essas 

características — muito fáceis e prazerosas para os “nativos” —, não são o problema da 

educação.  

É fato que essas características dos “novos” textos estão contribuindo e muito para o 

aumento da comunicação humana. Podemos afirmar que as práticas de leitura e de escrita 

também estão em ascensão. No entanto, o maior desafio é o de como utilizar essas 

características a favor das práticas escolares de estudo e aperfeiçoamento da leitura e da escrita 

que antes mesmo das novas TICS já não eram satisfatórias.  

Os textos em meio digital são compostos de muitas linguagens, semioses, modos que 

exigem capacidades de compreensão e produção diversas —   multiletramentos. Por outro lado, 

eles facilitam a possibilidade de autoria e de coletividade. É cada vez mais comum as pessoas 

produzirem, editarem, construírem áudios, vídeos, animações e outros de boa qualidade e em 

grupo ou para outros. 

Temos agora a possibilidade de compartilhamento que facilita a disseminação de 

informações e opiniões e ainda favorece ao desenvolvimento crítico. Posto que tanto o emissor, 

quanto o receptor acabam, mesmo que despropositadamente, fazendo uma análise crítica 

daquele “novo” texto. Podemos considerar, como exemplo, a criação e o compartilhamento de 

um meme4 que se trata de uma situação que requer uma postura crítica. 

 
3 O conceito de hipermídia, juntamente com hipertexto, foi criado na década de 1960 pelo filósofo e 
sociólogo Ted Nelson. Pioneiro na tecnologia da informação, desenvolveu o conceito a partir da sua 
experiência pessoal. Ted Nelson foi o primeiro a vislumbrar o impacto da máquina computacional nas 
humanidades e a relacionar computação com teoria literária, antevendo os impactos que a digitalização 
do conhecimento traria para a humanidade. Hipermídia é a reunião de várias mídias num ambiente 
computacional, suportada por sistemas eletrônicos de comunicação. Uma forma bastante comum de 
hipermídia é o hipertexto, no qual a informação é apresentada sob a forma de texto interativo. O usuário 
é capaz de ler de forma não linear, ou seja, ele escolhe entre o início, o meio ou o fim do conteúdo. A 
hipermídia, considerada uma extensão do hipertexto, inclui, além de textos comuns, sons, animações e 
vídeos.  
4 Meme é um termo originário do grego que significa imitação. O termo ficou conhecido e utilizado no 
"mundo da internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" de uma informação, ou seja, qualquer 
vídeo, imagem, frase, ideia, música etc; que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando 
muita popularidade. 
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Os textos digitais além de serem facilmente acessados, eles podem estabelecer relações 

com outros textos e a aprendizagem se torna mais ampla e ágil. Em vez de nos prendermos a 

autores, suas opiniões e sequências, somos autônomos para pesquisar interpretações diferentes 

ou inéditas. 

O texto digital interage em diversos níveis é o que ocorre com as redes sociais, por 

exemplo. Sua constituição é interativa, ou seja, não somos mais simples receptores ou 

espectadores, agora somos usuários. Ao trocarmos mensagens, não estamos somente 

expressando opinião, também estamos produzindo de forma colaborativa.  

Portanto, é imprescindível uma revisão das estratégias institucionais de como ensinar e 

aprender diante das transformações geradas pelas novas TICS. É inadiável que as pessoas sejam 

capacitadas para terem autonomia no aprendizado e que possam colaborar com a sociedade. 

 

2.3 Ensino de leitura literária, produção textual e novas TICS 
 

É de conhecimento comum que as operações matemáticas, a leitura e a produção de 

texto devem ser o pilar de sustentação de qualquer sistema educacional. Toda e qualquer 

instituição escolar deve se empenhar na formação do aluno que aja como sujeito leitor. Faz-se 

necessário que a escola prepare seus alunos para que tenham a oportunidade crítica do 

discernimento. Sendo assim, não há melhor estratégia do que através da literatura e da escrita. 

Entretanto, nos deparamos com um velho e conhecido desafio da educação: resolver o 

problema do como despertar nos alunos o interesse pela leitura. Já que estamos diante de uma 

realidade digital, precisamos cada vez mais sermos sábios e utilizarmos isso a nosso favor, não 

permitindo o contrário, não deixando que a tecnologia atrapalhe os objetivos da educação. 

Santos Filho (2016), afirma que as novas tecnologias aliadas aos conhecimentos 

anteriormente adquiridos proporcionam ao professor de língua e seus alunos aprendizagens 

imensamente significativas, principalmente no âmbito da leitura, porque os recursos 

disponíveis são verdadeiros promotores de interação. 

Abrir-se para experiências literárias e de produção textual em contexto digital é bem 

mais do que algo interessante, é imprescindível. Logo, ferramentas digitais como os ebooks 

podem se apresentar como fortes aliados. 

Apesar da leitura de livros impressos ainda ter um espaço significativo na atual 

sociedade, os livros digitais vêm ganhando uma adesão considerável. Eles oferecem várias 

vantagens, entre elas, a facilidade de busca e acesso.  
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Um outro ponto forte a favor da versão digital é a não necessidade de espaço físico para 

serem guardados. Num dispositivo pequeno como um smartphone podem ser armazenados 

centenas de livros, que estão disponíveis para serem acessados em vários lugares, como dentro 

de um ônibus, num restaurante etc. Pode ser também armazenado através da internet e acessado 

até mesmo por dispositivos diferentes ao mesmo tempo. Assim, um tempo que antes era ocioso 

pode estar sendo utilizado para leitura, gerando aprendizagem e conhecimento em vários tipos 

de ambiente. 

Para Braga e Ricarte (2005), a maior vantagem do livro digital diante do impresso é a 

de que temos a possibilidade de relacionarmos aos textos verbais semioses de diversos tipos 

como vídeos e animações. Um leque extenso de possibilidades que pode ser acessado de forma 

não linear e não sequencial através de links. 

Sem falar no que diz respeito ao desenvolvimento crítico e social, que essa união da 

leitura literária e da escrita, juntamente com as novas TICS suscitam.  

Em seu célebre ensaio “O Direito à Literatura”, Candido (2017) aponta que a literatura 

é um instrumento poderoso de instrução e educação, porque ela confirma e nega, propõe e 

denuncia, apoia e combate, fornece oportunidades de reflexão e superação dos problemas. Toda 

obra literária carrega em si um poder humanizador. A obra literária nos conduz a organizarmos 

nossa própria mente, nos fazendo capazes de organizarmos melhor a nossa visão de mundo. 

As manifestações literárias estão em todos os âmbitos da sociedade e em qualquer nível 

social. Independente de qual povo ou cultura, sempre teremos alguma representação literária, 

seja ela qual for. 

A literatura é universal e atemporal e, portanto, integra os modos de vida de todos os 

povos. Para Candido (2017), “não há povo e não há homem que possa viver sem ela”.  

A sociedade pode ser muito perversa, muito cruel. Diante de tanta exclusão e dor, a 

literatura é capaz de exercer um papel social e humanizador. Portanto, ela deve ser um direito 

de todos, assim como, outros direitos básicos como alimentação e saúde, afirma Candido 

(2017).  

No entanto, a sociedade e as instituições escolares são obrigadas a conviver com o 

conflito entre o fazer pensar e os perigos que um ser pensante pode gerar às normas 

estabelecidas.  

Logo, se a leitura literária, por si só, já é perigosa para as convenções institucionais — 

por ter o poder de influenciar na personalidade do indivíduo, ter o poder de fazer com que as 

pessoas tenham capacidade de refletir sobre suas ações e suas vidas   — imagine só a literatura 
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atrelada as novas TICS que possibilitam e facilitam a comunicação e a expressão autônoma, 

livre e, ao mesmo tempo, coletiva. 

As instituições sociais são hierárquicas e, por muitas vezes, excludentes. Já as novas 

TICS fazem o percurso inverso. Elas são desordenadas, abrangentes, inclusivas, coletivas, 

autônomas e libertadoras. 

Com certeza estamos diante de ferramentas de expansão e evolução humana. Resta-nos 

nos prepararmos para utilizarmos essas ferramentas da melhor forma possível. Simplesmente, 

nos abstermos não é só uma questão de nos acomodarmos, mas é uma forma de ceifarmos nosso 

desenvolvimento humano. 

 

2.4 O gênero conto 
 

O projeto relatado aqui objetiva provocar os alunos — “nativos digitais” — a 

aperfeiçoarem as práticas de leitura e escrita, em contexto digital. Para tanto, elegemos o estudo 

do texto literário, mas especificamente, do gênero conto, como conteúdo motivador para a 

realização deste. 

O conto é um texto literário de ficção do gênero narrativo, que, assim como todas as 

narrativas, apresenta enredo, personagens, tempo e espaço. 

As características do conto pesaram bastante no momento da escolha do gênero, porque 

este é um trabalho pedagógico em contexto digital que pressupõe uma certa agilidade que não 

seria possível se a opção fosse por um romance, por exemplo. 

Inquestionavelmente, o conto chama a atenção do leitor por geralmente ser breve e 

prático. Ao contrário do romance e da novela que se desdobra em conflitos secundários, ele é 

conciso. A economia das palavras, o texto condensado, a proposição resumida são 

características que o distingue e o qualifica. Ele possui apenas um clímax, ou seja, somente um 

momento de tensão, em que não se sabe para onde o enredo vai caminhar. 

Em contrapartida, ele é um gênero que tem uma certa flexibilidade, porque, conforme a 

linguagem empregada, ele pode aproximar-se de outros gêneros como a crônica ou até mesmo 

o poema. Muitas vezes, ele traz uma certa leveza ou poeticidade no lidar com as palavras. Mas 

difere do poema que é um texto estruturado em versos. Também difere da crônica que costuma 

trazer uma reflexão crítica a respeito de algo cotidiano. 

Feitas estas considerações, o gênero conto se adapta perfeitamente às propostas deste 

projeto e a necessidade do público escolhido para ser a amostra. Eles têm a urgência natural da 
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juventude, que tem sede de interagir, de se reinventar.  Deste modo, o gênero conto pode 

contribuir muito para o desenvolvimento das práticas de leitura e escrita, porque ele pode aguçar 

no leitor o desejo de se colocar, de opinar com autonomia e propriedade. 

 Conforme Moisés (2012), as transformações na estrutura do conto se processam em suas 

camadas epidérmicas. Isso significa dizer que os contos, mesmo com o passar dos anos e dos 

séculos, são narrativas com características estruturais comuns.  

 O não comprometimento do núcleo é o que o diferencia dos demais gêneros. O núcleo 

do conto é sempre de muita significação. Ele consegue transformar algo elementar do cotidiano 

em algo extraordinário.  Em sua essência, ele consegue ir muito além daquilo que é contado. 

Não importa o que se acrescente, no conto, tudo se converge para um conflito central.     

Para Moisés (2012), o conto é um gênero do ângulo dramático. O seu enfoque é 

dramático, porque os conflitos residem mais nas palavras proferidas do que nas ações. Assim 

ele se constitui por surgir de uma única ação, de um só drama. Essa ação pode ser externa, 

quando os personagens se deslocam no espaço e no tempo, ou interna, que é quando todo o 

conflito ocorre apenas na mente do personagem. Isso faz com que no âmbito da linguagem, o 

conto seja objetivo, imediato e, por muitas vezes, dialogado.  

Uma característica forte é a não precisão histórica, ou seja, os lugares e o tempo, 

geralmente, são indeterminados. 

No que diz respeito ao espaço do conto, Moisés (2012) assegura que o lugar é sempre 

de âmbito restrito, como por exemplo, uma sala. Quando ocorre de existirem outros lugares, 

estes funcionam apenas para preparar a cena.  

Com relação ao tempo do conto, Moisés (2012) assevera que, o passado e o futuro 

tampouco existem; e, quando são descritos, tem uma carga significativa inferior ou de mera 

ilustração, que servem apenas para situar, não fazendo parte do conflito. Todos os 

acontecimentos narrados ocorrem em dias ou até mesmo em horas. O tempo do conto visa à 

representação da condição humana, um recorte do cotidiano. 

Por se tratar de um recorte, o início e o desenlace andam muito próximos. Sendo assim, 

é descartado tudo que venha a comprometer o desenvolvimento do enredo, tudo que for 

supérfluo ou redundante. O enredo é único. Muitas vezes a história fica em torno de uma única 

situação. 

Quanto às personagens, devido ser um gênero condensado, poucas são as que 

efetivamente atuam no palco dos acontecimentos. Porém, é na fala das personagens que se 

concentram a maioria das ações. O diálogo é elemento fortemente presente no conto. Os 

conflitos são determinados principalmente pela fala das personagens. 
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Um outro ponto relevante é a posição em que se encontra o narrador, ou seja, o foco 

narrativo — se personagem principal, personagem secundária que conta a história de outro, 

narrador onisciente ou narrador observador — constitui um quesito primordial para a narrativa 

e é, igualmente, relevante para esta pesquisa, porque uma das propostas deste projeto é a de 

recontar a narrativa, modificando alguns elementos, entre eles, o foco narrativo. 

 Móises (2012), afirma que a opção por qual foco narrativo empregar é, de certa forma, 

arbitrária, porque até mesmo os contos os quais o enredo foi concluído plenamente, podem ser 

reescritos, conforme o ponto de vista de cada personagem. 

No caso da proposta deste trabalho, atrevo-me a acrescentar que pode ser recontado até 

mesmo do ponto de vista de cada leitor.  

Para compreender melhor o conto, é necessário perceber que todos os seus elementos 

obedecem a uma configuração harmoniosa, que conduz o leitor a um único sentimento ou 

impressão que pode ser de pavor, dor, ódio, piedade, consternação, carinho, indiferença etc.  

A narrativa em si já é caracteristicamente envolvente e instigante. Toda narrativa 

apresenta uma sucessão de acontecimentos, ou seja, há sempre algo a narrar. Notavelmente 

provocante, o conto tem como forte aspecto a capacidade de poder ser contado e recontado sem 

perder a sedução original da narrativa.  

Quanto à tipologia, qualquer classificação, por mais rigorosa não abrange todas as 

variedades possíveis. Porém, podemos classificar o conto levando em consideração alguns 

pontos: estrutura, recursos de linguagem, temática etc. Trata-se de uma classificação que por 

oscilar tanto, torna-se difícil. É quase impossível apresentar todas as categorias e divisões. 

Queiroz (2000) resume a sua concepção de conto em: 

 

No conto tudo precisa de ser apontado num risco leve e sóbrio: das figuras deve-se ver 

apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade; dos 

sentimentos, apenas o que caiba num olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos 

lábios e traz todo o ser; da paisagem somente os longes, numa cor unida”.  

 

Todas essas colocações acerca dos elementos que compõe o gênero conto e das 

exposições de motivos que levaram a escolha desse gênero, juntamente com as temáticas 

selecionadas, contribuíram para a elaboração das atividades do ebook, assim como para o 

alcance dos objetivos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1. A pesquisa–ação 
 

 A sociedade está vivendo mais do que nunca um enorme avanço tecnológico e é evidente 

que a comunidade escolar escolhida como a amostra para esta pesquisa também anseia por 

atingir, pelo menos, alguns degraus dessa escada para a nova “era da informação”. 

 No entanto, o ensino como um todo, e principalmente o de Língua Portuguesa, ainda se 

depara com antigos e recorrentes problemas. Geralmente, as pessoas, de uma forma ou de outra, 

com menos ou mais intensidade, leem. Porém, nem sempre essas práticas de leitura se 

confirmam quanto à compreensão necessária, muito menos se relacionam com práticas de 

escrita. 

 Cagliari (2005) afirma que os alunos nem sempre tem êxito nas avaliações, não porque 

não sabem a matéria, mas sim, porque não sabem interpretar o que lhes foi perguntado. Ele 

lembra que um projeto pedagógico que pretende desenvolver a produção escrita deve sempre 

iniciar pela leitura. A partir de diversas leituras, o aluno poderá compreender, debater e 

comentar a respeito do gênero escolhido. Em seguida, passar a identificá-lo a partir dos 

conhecimentos básicos acerca desse gênero e utilizá-lo. Dessa forma o aluno fica bem mais 

motivado do que pelo método tradicional, que, taxativamente, impõe que o aluno dê sua 

opinião, muitas vezes sobre o que desconhece. 

Na tentativa de impulsionar a prática de sala de aula, e ao mesmo tempo motivar os 

alunos, foram inseridas nas aulas de língua portuguesa algumas ferramentas relacionadas as 

novas TICS, que de alguma forma pudessem contribuir para o desenvolvimento das práticas de 

leitura e consequentemente aperfeiçoar as relações com a escrita. 

 Nos últimos anos, foram utilizados diversos recursos tecnológicos, inclusive na turma 

escolhida para essa pesquisa, como por exemplo: leitura coletiva utilizando apresentações no 

Prezi5, compartilhamento de produção textual via Facebook6, avaliações através de formulários 

on-line google7, jogos de perguntas e respostas através do Quiz Kahoot8 etc. 

 Algumas vezes a ideia de inserir as novas TICS nas aulas partiu dos próprios alunos. 

Apesar dos alunos desconhecerem esse termo, eles já utilizam as novas TICS em seu cotidiano.  

 
5 Software na modalidade em nuvem feito em HTML5 utilizado para a criação de apresentações não 
lineares. 
6 Rede social na qual as pessoas compartilham mensagens. 
7 Ferramentas que facilitam a criação de questionários, testes e pesquisas de forma colaborativa em 
tempo real. 
8 Jogo de perguntas e respostas on-line. 
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Os ganhos são evidentes. Os alunos se apresentam mais interessados e, por muitas vezes, 

empolgados com as atividades. A atenção aumentou. As respostas ao que é proposto se 

tornaram mais ágeis. É também notório que o interesse pela leitura se expandiu e que a produção 

textual ganhou novos sentidos.  

Afinal, o aluno não escreve apenas com o intuito de que o professor vai avaliar, mas 

também com o propósito de que as suas opiniões ganharão visibilidade a partir da possibilidade 

de compartilhamento. É como se um leque infinito de possibilidades se abrisse. De ambas as 

partes, a experiência estar sendo enriquecedora e o aprendizado valioso.  

 Ao mesmo tempo, o Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) determina que 

seja feito um trabalho de caráter intervencionista, que tenha como tema/foco/objeto de 

investigação um problema da sala de aula do professor/pesquisador/mestrando no que compete 

à disciplina de Língua Portuguesa e Literatura no ensino fundamental. Incentiva, ainda, que um 

produto educacional seja aplicado ou até mesmo desenvolvido.  

De acordo com o exposto, optamos pelo formato da pesquisa-ação, em que há 

colaboração entre os agentes, no caso da educação, entre professores e alunos. Seguindo uma 

abordagem qualitativa, decidimos que iríamos desenvolver, aplicar e analisar de forma 

subjetiva um objeto tecnológico. Esse objeto serve não só para motivar as aulas, mas também 

como produto da pesquisa no PROFLETRAS.                    

A pesquisa-ação está ancorada nas reflexões teóricas explicitadas por Thiollent (1988) 

que dizem que esse tipo de pesquisa é uma investigação de base empírica, na qual uma ação 

tem estreita relação com a solução de um problema coletivo, em que os pesquisadores e os 

participantes estão envolvidos de modo cooperativo.  

Suas reflexões acrescentam que esse tipo de pesquisa se dá através de um processo que 

compreende: identificação de um problema dentro de um contexto, levantamento dos dados 

pertinentes, levantamento de possíveis soluções, execução de ação/intervenção e, por fim, 

análise da transformação. 

Dessa forma, partimos de um problema recorrente na sociedade como um todo, 

principalmente na sala de aula de Língua Portuguesa, que é a necessidade de criar hábitos de 

leitura para que, de forma cada vez mais crítica, possa-se desenvolver também habilidades de 

produção textual escrita; e associamos ao desejo manifestado pelos alunos de adaptar as, já 

utilizadas, novas TICS às práticas de sala de aula.   

Fizemos levantamento dos dados através de questionário reflexivo sobre as opiniões e 

compreensões da turma a respeito das relações entre novas TICS e as práticas de leitura e 

produção textual escrita, conforme pode ser verificado nos Apêndices 1, 2 e 3. 
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 Realizamos levantamento de possíveis soluções, testando com os alunos alguns 

recursos tecnológicos, como jogos de perguntas e respostas on-line. 

Determinamos a ação/intervenção que faríamos. Optamos por criar, utilizar e analisar 

um ebook animado e interativo com propósito pedagógico que foi desenvolvido com base nos 

questionamentos e apontamentos feitos pelos alunos a respeito de seus interesses, dificuldades 

e necessidades de aprendizado no que concerne às práticas de leitura e escrita. Ver, na figura 1, 

a visualização do carregamento do ebook Reconte – Lendo contos, reescrevendo pontos em um 

smartphone na interface9 do Kotobee Author. 

 

Figura 1 - Visualização do carregamento do arquivo do Reconte - Lendo contos, reescrevendo pontos em um smartphone na 
interface do Kotobee Author. 

 

 

 
9 Nome dado para o modo como ocorre a “comunicação” entre duas partes distintas e que não podem se 

conectar diretamente. Um software ou sistema operacional, por exemplo, pode ser controlado através de 

uma pessoa usando um computador. A interface entre o software e o usuário é a tela de comandos 

apresentada por este programa, ou seja, a interface gráfica do software. 
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O ebook traz animações que foram desenvolvidas para instigar a curiosidade do aluno a 

respeito do que virá. Em seguida, ele leva o aluno a ter acesso a informações prévias 

relacionadas às leituras através de links que o conduzem para vídeos ou sites na internet, depois 

faz indicações de leitura de contos, orienta para questionários interpretativos interativos e, por 

fim, direciona para proposições de reescrita/produção textual com base nas leituras. 

Apesar da criação desse ebook se dar apenas por uma das partes — a professora —, ele 

se justifica como sendo um produto desenvolvido por um processo de ação/intervenção pela 

constante interação entre todas as partes, seja com relação às questões que levaram ao seu 

desenvolvimento, seja no que concerne à utilização.  

Por fim, foi feita, em conjunto com os alunos, através de questionários, uma análise da 

transformação que foi alcançada com essa intervenção. 

3.2 O contexto e os sujeitos da pesquisa 
 

Essa pesquisa de caráter intervencionista foi desenvolvida e aplicada na Escola e Centro 

de Formação Municipal Professora Joana Alves de Lima de ensino fundamental I e II, 

situada no município de Parnamirim – RN, em uma turma do 8º ano que foi escolhida como 

a amostra da pesquisa. A escola tem muito potencial para se desenvolver, porém tem uma 

estrutura carente que compreende: 

 

• espaço reservado para parquinho e quadra de esportes (ainda não construídos); 

• pátio;  

• cozinha com refeitório;  

• sala da secretaria;  

• sala da diretoria; 

• sala de professores; 

• 5 salas de aula; 

• 3 salas para laboratórios (ainda não equipados); 

• sala de leitura; 

• sala de multimídia; 

Faz-se necessário destacar a sala de leitura e a sala de multimídia que são muito 

relevantes para essa pesquisa.  

A sala de leitura é o orgulho da escola. Ela é bem ampla, possui um acervo que ainda 

não é o desejado, mas é razoável e é o ambiente preferido pelos alunos.  
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Já a sala de multimídia não é a desejada, possui alguns equipamentos. Porém, nem todos 

estão em bom estado de conservação e funcionamento. 

A escola está inserida em uma comunidade extremamente carente. Ela é carente em 

vários setores: lazer, emprego, saúde, segurança, alimentação etc. Diante disso, a escola acaba 

por ter que exercer um papel a mais: o de refúgio. Muitos dos alunos encontram na escola a 

atenção que necessitam, a informação que precisam, o lazer que esperam, a única refeição do 

dia. 

Entre incontáveis problemas que os professores encontram, o maior com certeza é o da 

violência, e, consequentemente, o do medo. O medo no olhar desses jovens. O medo da 

incerteza de um futuro que não é garantido.  

Embora essa realidade, na maioria das vezes, passe despercebida ou ignorada, ela 

fatidicamente existe. 

Gonçalves (2011), declara:  

 

(...) grande parte dos corpos estendidos pelo chão [no Brasil] pertencem a pessoas entre os 

15 a 25 anos, ou seja, são adolescentes e jovens. Acrescente-se a isso, o fato de boa 

quantidade deles ter sido executada pelos próprios comparsas nas disputas pelo mercado 

clandestino do narcotráfico ou, mais grave ainda, por grupos paramilitares constituídos para 

esse fim. E não podemos esquecer que uma porcentagem nada desprezível jamais havia 

passado pela polícia ou se envolvido com o crime. 

 

É imprescindível que se busque caminhos de superação para que a escola crie 

oportunidades de aprendizado e de crescimento intelectual e que se oportunizem caminhos 

futuros. 

Candido (2017) assevera que “quem acredita nos direitos humanos procura transformar 

a possibilidade teórica em realidade”. Tomamos essas palavras como exemplo e incentivo. 

A turma do 8º ano único, que foi a escolhida como a amostra para a realização dessa 

pesquisa, era constituída por alunos com uma faixa etária entre 13 e 17 anos.  

Conforme podemos verificar no Apêndice 2, que apresenta os gráficos com as respostas 

ao questionário de sondagem dessa pesquisa, a maioria se considerou como bons leitores, 

afirmaram terem o hábito de ler e comentaram que desejavam modificar algum elemento acerca 

das histórias que leram, como, por exemplo, um desfecho. Expressaram o desejo de utilizar 

recursos inovadores e tecnológicos para ler/pesquisar/estudar dentro de sala e fora dela.   

Porém, quando perguntados sobre o que estão lendo ou sobre o que compreenderam da 

leitura que fizeram nem sempre as respostas eram precisas ou satisfatórias. E, ao serem 

requisitados para que produzissem algo por escrito a respeito do assunto lido, nem sempre 
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demonstravam desenvoltura ou domínio. Isso comprovou que existem algumas lacunas a serem 

preenchidas entre as práticas de leitura e as práticas de produção textual para que se alcance um 

conhecimento significativo.  

Na busca pelo preenchimento dessas lacunas, pela produção do conhecimento efetivo, 

elegemos, além dos já citados meios tecnológicos, o estudo do texto literário, por compreender 

que ele pode alavancar o desenvolvimento cognitivo e social. 

 

3.3 Os contos escolhidos 
 

Conforme explanamos os motivos no tópico 2.4, o gênero escolhido para essa pesquisa 

de intervenção literária em contexto digital foi o conto. Ver, na Figura 2, a visualização do 

capítulo de introdução ao estudo do gênero conto no ebook: 

 

Figura 2 - Visualização do capítulo de introdução ao gênero conto na interface do Kotobee Author. 

 

Foram selecionados quatro contos e distribuídos em quatro unidades para serem 

estudados utilizando a ferramenta do ebook, denominado Reconte – Lendo contos, reescrevendo 

pontos.  
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Os contos foram escolhidos, em primeiro lugar, pela sua qualidade literária, e, em 

segundo lugar, em conformidade com o que é de interesse da vivência da comunidade escolar. 

Levando em consideração que os sujeitos que compõem a amostra da pesquisa estão inseridos 

em um determinado contexto que envolve aspectos escolares, culturais, históricos, afetivos, 

sociais, econômicos, políticos etc.; foram selecionados: 

 

• “Conto de escola” de Machado de Assis; 

• “Os cavalinhos de Platiplanto” de José J. Veiga; 

• “Olhos d’água” de Conceição Evaristo; 

• “A maior flor do mundo” de José Saramago.  

 

Apesar de narrar um fato que se passa em uma escola do Rio de Janeiro, em 1840, o 

conto “Conto de escola” de Machado de Assis foi selecionado justamente pela sua atualidade. 

Este conto do estilo realista ainda é muito vigente, porque apresenta em sua temática uma forte 

reflexão acerca de dois temas bastante atuais; e, que, por muitas vezes, se relacionam: a 

corrupção e a delação.  

O narrador-personagem, Seu Pilar, já adulto, narra um acontecimento que ocorreu na 

época de sua infância. Seu colega, Raimundo, ofereceu uma moeda em troca de que ele lhe 

ensinasse a lição de sintaxe. Ele, por sua vez, titubeou, mas aceitou. Só não contava com a 

delação por parte de outro colega, o Curvelo. Ao serem delatados, foram castigados pelo mestre. 

Ver, na figura 3, a visualização da animação desenvolvida para ilustrar a introdução da Unidade 

1, referente ao estudo do conto “Conto de escola”: 
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Figura 3 - Visualização da animação de introdução ao estudo do conto “Conto de escola” em um tablet na interface 
do Kotobee Author. 

“Os cavalinhos de Platiplanto” de José J. Veiga foi selecionado não por sua aparente 

temática infantil, mas sim pelo seu cruel realismo fantástico. Os prometidos cavalinhos são na 

verdade uma alegoria do sonho, do que foi prometido e não se cumpriu. Os cavalinhos não 

podem sair de Platiplanto, porque é um espaço mítico, fantástico, maravilhoso. Esse lugar 

incrível surge após a partida existencial daquele que prometeu os cavalinhos ao menino, o avô 

Rubém.  

Assim como o menino, narrador-personagem, os jovens de hoje precisam, inúmeras 

vezes, se agarrar em alguma fantasia ou sonho para superar a dura realidade e continuar 

acreditando na vida. Ver abaixo, na figura 4, a visualização da animação desenvolvida para 

ilustrar a introdução da Unidade 2, referente ao estudo do conto “Os cavalinhos de Platiplanto”: 
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Figura 4 - Visualização da animação de introdução ao estudo do conto “Os cavalinhos de Platiplanto” em um tablet 
na interface do Kotobee Author. 

Composto apenas por personagens femininos, o conto afro-brasileiro “Olhos d’água” de 

Conceição Evaristo é um pranto materno que derrama as lágrimas da desigualdade social.  

Essa narrativa expõe, através da construção de belas imagens, da leveza na escolha das 

palavras, das ricas construções lexicais; a miséria, a fome e a exclusão social sofrida 

cotidianamente desde a infância por mulheres negras e pobres através de gerações. Ele transita 

entre o fazer poético e a prosa. Característica muito presente na obra de Conceição Evaristo. 

Ao final do conto ficam as questões: O futuro será diferente ou não? Será que a 

sociedade evoluiu o necessário para que mulheres e negras tenham as mesmas oportunidades?  

Este conto foi selecionado para que se oportunize a reflexão acerca de temas como: 

racismo, hipocrisia, dignidade e igualdade. Ver abaixo, na figura 5, a visualização da animação 

desenvolvida para ilustrar a introdução da Unidade 3, referente ao estudo do conto “Olhos 

d’água”: 
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Figura 5 - Visualização da animação de introdução ao estudo do conto “Olhos d'água” em um tablet na interface do 
Kotobee Author. 

O conto de José Saramago, “A maior flor do mundo”, é uma narrativa que utiliza uma 

série de elementos metalinguísticos. Nesse conto, a narrativa dialoga com o escrever. O autor e 

o narrador se fundem. Ele declara não estar preparado para escrever por não ser criança; e, se, 

assim fosse, ele afirma que escreveria a melhor história que já se viu.  

Com uma carga temática muito forte, a narrativa conta a história de um menino que 

alcança uma espécie de milagre: faz crescer colossalmente uma flor, apenas com um pouco de 

água que carregou de um rio com suas mãos. Assim, oportuniza, reflexões acerca do tema 

universal da preservação ambiental. 

Este conto se encaixa perfeitamente na proposta dessa intervenção, porque ao final o 

narrador provoca o leitor, supostamente criança, para que reescreva o conto, melhor do que ele 

escrevera, com palavras mais simples e mais belas.  

Ao narrador pedir que o leitor reescreva a narrativa, ele na verdade quer bem mais do 

que a reescrita de um texto. A mensagem é a de que se escreva uma nova história. É a de que 

se construa uma sociedade mais consciente, ou seja é um pedido para que se preserve o mundo 

em que vivemos. 
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Os jovens precisam discutir acerca de temáticas como essas para que aprendam a refletir 

sobre a sociedade. Ver, na figura 6, a visualização da animação desenvolvida para ilustrar a 

introdução da Unidade 4, referente ao estudo do conto “A maior flor do mundo”: 

 

  Figura 6 - Visualização da animação de introdução ao estudo do conto “A maior flor do mundo” em um tablet na 
interface do Kotobee Author. 

 Ao Final das quatro unidades, o aluno é direcionado para a unidade 5 intitulada 

de Agora é a sua vez! que difere das demais, porque não é configurada em 4 aulas, como 

também não propõe nenhuma leitura. Nesta última unidade, o aluno é convidado a mostrar 

o que aprendeu e a escrever o seu próprio conto. Ver, na figura 7, a animação da abertura 

da unidade 5. 

 
Figura 7 - Visualização da animação da abertura da unidade 5/Agora é a sua vez! 
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3.4 Descrição das ações 
 

 O ebook foi utilizado no 1º bimestre de 2019 como ferramenta motivacional que guiou 

os alunos para o desenvolvimento das práticas de leitura literária e escrita, a partir dos aspectos 

do gênero conto, fazendo com que compreendessem melhor as linguagens e os conteúdos 

envolvidos, buscando que se desenvolvam como leitores, possibilitando que se tornem cada vez 

mais preparados para as diversas situações da atualidade. 

O ebook em questão está dividido em cinco unidades, como já foi informado 

anteriormente. Em cada uma, exceto na unidade 5, é estudado um conto diferente e é feita uma 

proposta de reescrita/produção textual específica de acordo com o foco principal da narrativa. 

Espera-se que ele funcione de forma instrutiva e que direcione o aluno para os objetivos pré-

estabelecidos para cada unidade. 

Para tanto, cada unidade, exceto a unidade 5, foi dividida em quatro aulas10, conforme 

a ordem seguinte: 

• Aula 1. Hora da leitura - Leitura do conto selecionado 

• Aula 2. Hora de saber mais – Estudo contextual 

• Aula 3. Hora de compreender - Exercícios interpretativos interativos 

• Aula 4. Hora da escrita - Produção textual 

A sequência determinada tomou como base a sequência estabelecida por Cosson (2009). 

No entanto, fizeram-se necessárias algumas adaptações. Em sua obra Letramento literário: 

teoria e prática, ele estabelece uma divisão também em quatro partes: (1) motivação, (2) 

introdução, (3) leitura e (4) interpretação.  

A motivação, segundo o autor, prepara, de forma lúdica, descontraída, o leitor para a 

temática que será abordada na leitura; prepara o leitor para entrar no texto. O sucesso da leitura 

dependeria dessa motivação. 

A introdução seria uma explanação geral a respeito da obra a ser lida e do seu autor.  Seria 

explicitar de forma clara e honesta o motivo da escolha da leitura. 

A leitura em si seria o passo seguinte, em que os agentes estariam juntos, ou seja, os 

professores leriam em conjunto com seus alunos.  

 
10 O termo “aula” é empregado aqui para diferenciar cada etapa das ações que o aluno deve executar 
individualmente, não coincide com uma “hora aula” de 50 minutos e o seu período é indeterminado. 
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Por fim, a interpretação, que deve se dar de duas formas: interior e exterior. A interior seria 

aquela que o leitor realiza no momento da leitura, dialogando com o texto. Já a exterior seria o 

conhecimento partilhado com outros acerca da leitura que se fez. 

Ainda segundo Cosson (2009), essa estratégia se faz necessária no âmbito da sala de aula 

para que as práticas de leitura se tornem habituais. Ela deve ser conduzida de forma que não 

ocorram imposições, que não seja considerada apenas uma forma de interpretação, nem muito 

menos que se pense que qualquer interpretação é possível. 

A proposta estabelecida pelo autor é muito boa. Porém, tudo se encerra na leitura e 

interpretação. Não é considerada a hipótese de dar continuidade ao processo de aprendizado, 

produzindo-se textos escritos. 

A sequência do ebook foi dividida em quatro partes que denominamos de unidades, em 

seguida cada unidade foi dividida também em quatro etapas. No entanto, fizeram-se necessárias 

algumas adaptações. A maior alteração ocorreu ao acrescentarmos o fator produção textual. Já 

que, no nosso caso, verificamos que o que mais precisa ser desenvolvido não são os hábitos de 

leitura — pois os próprios alunos afirmam ler com frequência — mas sim a efetivação desse 

conhecimento, adquirido através da leitura, de forma escrita. Ao final, ainda optamos por incluir 

uma 5ª unidade que difere das demais, porque a sua única proposição é uma produção textual 

livre e autônoma.   

É necessário criar estratégias para que o aluno possa ir além, que ele demonstre a 

compreensão necessária e que ele seja capaz de confirmar na escrita o conhecimento adquirido 

com a leitura. A partir dessa produção escrita teremos a oportunidade de verificar o real 

aprendizado. Ver, na figura 8, a visualização de um exemplo de animação desenvolvida para a 

abertura das unidades. 

 

Figura 8 - Visualização de um exemplo de animação desenvolvida para a abertura de cada unidade em um smartphone na 
interface do Kotobee Author. 
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3.4.1 Aula 1. Hora da leitura – Leitura do conto selecionado 
 

Na primeira aula, o ebook indicará a leitura do conto determinado. O aluno terá o 

primeiro contato com a narrativa em si. Espera-se que, de forma individual, ele interaja com o 

texto e construa as suas primeiras impressões. Nesse momento, o ebook terá o papel de conduzir 

o aluno para seu primeiro diálogo com o texto.  

Acreditamos que a leitura literária em si já é muito motivadora, não precisando começar 

por uma outra motivação como fez Cosson (2009). 

Objetiva-se com a leitura em ambiente digital que o aluno se sinta bem mais motivado, 

já que geralmente ele já utiliza desses meios para ler e escrever cotidianamente. Espera-se que 

ele possa desenvolver hábitos possíveis e concretos de leitura. Ver, na figura 9, a visualização 

de exemplo de Aula 1 - Hora da leitura. 

 

 

Figura 9 - Visualização de exemplo de Aula 1/Hora da leitura em um smartphone na interface do Kotobee Author. 
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3.4.2 Aula 2. Hora de saber mais – Estudo contextual 
 

Na segunda aula de cada unidade, a qual optamos por chamar de Hora de saber mais - 

Estudo contextual, o ebook direcionará o aluno para que tenha acesso a sites, vídeos e animações 

que se relacionem tematicamente com a leitura feita. É o que Braga e Ricarte (2005) chamam 

de leitura não linear.  

O objetivo não é apenas o de satisfazer a curiosidade do aluno, mas o de informá-lo 

acerca do contexto da leitura, possibilitando que ele tenha acesso a um conhecimento a mais 

acerca da temática, autor, contexto histórico, contexto social etc.  

Dessa forma, o aluno estará bem mais capacitado para compreender e usufruir melhor a 

leitura. A maioria dos jovens de hoje está bem familiarizada com o ambiente digital, o que faz 

com que esse tipo de atividade desperte bastante interesse e curiosidade. Ver exemplo de Aulas 

2, nas figuras 10, 11 e 12. 

 

Figura 10 - Visualização de exemplo de Aula 2 - Hora de saber mais - Estudo contextual em um smartphone na interface do 
Kotobee Author 



28 
 

 

Figura 11 - Visualização de exemplo de Aula 2 – Hora de saber mais - Estudo contextual em um smartphone na interface do 
Kotobee Author. 
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Figura 12 - Visualização de página da internet, externa ao ebook, acessada através de link. 
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3.4.3 Aula 3. Hora de compreender - Exercícios interpretativos 
interativos 
 

Na terceira aula, o ebook direcionará o aluno para que responda questionários 

interpretativos interativos. As questões estimularão o aluno a refletir sobre o que leu. As 

alternativas levantarão reflexões acerca da temática, provocarão o aluno para que ele seja capaz 

de estabelecer relações, o conduzirão para que ele possa atingir os objetivos pré-estabelecidos. 

Quando o aluno submeter as respostas, o ebook as avaliará, atribuirá uma pontuação de 

acordo com a alternativa escolhida. Em seguida, apresentará um comentário a respeito da 

resposta, acrescentando algo novo. Esta pontuação funciona como uma forma de interação entre 

o aluno e o ebook e não tem propósito avaliativo, nem classificatório.  

O objetivo desses questionários não é dizer se a interpretação do aluno está certa ou 

errada, mas sim guiá-lo a conseguir construir a compreensão necessária para que ele possa 

chegar a uma interpretação significativa e uma utilização efetiva do que foi lido. Ver exemplo 

dessa interatividade nas Figuras 13, 14 e 15. 

 

Figura 13 - Visualização de exemplo de Aula 3 - Hora de compreender - Exercícios interpretativos interativos em um smartphone 
na interface do Kotobee Author. 
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Figura 14 - Visualização de exemplo de Aula 3 - Hora de compreender - Exercícios interpretativos interativos - botão de 
submissão das respostas em um smartphone na interface do kotobee Author. 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Visualização de exemplo de Aula 3 - Hora de compreender - Exercícios interpretativos interativos - submissão de 
respostas - comentários explicativos em um smartphone na interface do Kotobee Author. 
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3.4.4 Aula 4. Hora da escrita - Produção textual 
 

Na quarta aula, intitulada Hora da escrita - Produção textual, o ebook direcionará o 

aluno, através de um link, para que ele responda a um formulário com uma proposição de 

reescrita/produção textual específica, conforme o elemento central e/ou a temática da narrativa. 

Esse questionário, que é respondido on-line, permite que o professor possa obter as respostas 

também por meio digital. O professor receberá notificações sobre quantos alunos responderam, 

quem respondeu, o que respondeu etc; funcionando, assim, como uma forma de verificar o que 

foi aprendido, possibilitando que o professor possa interagir, comentar, sugerir acréscimos, 

sugerir modificações e compartilhar de volta com os alunos por meio digital. Ver exemplos de 

visualização da Aula 4, nas Figuras 16 e 17. 

 

Figura 16 - Visualização de exemplo de Aula 4/Hora da escrita/Produção textual em um smartphone na interface do Kotobee 
Author. 
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Figura 17 - Visualização de exemplo de Formulário de proposição de reescrita/produção textual em um smartphone na interface 
do Kotobee Author. 

 

3.5 Descrição das proposições de reescritas/produções textuais 
 

 Já foi relatado anteriormente que o diferencial aqui proposto é o de que as ações não se 

encerrem na leitura e que se estendam pela produção textual. Portanto, faz-se necessário uma 

breve descrição das proposições de reescritas estabelecidas para cada unidade. 

Cada um dos contos selecionados tem uma temática central específica. Isso exige que 

se busque motivações, leituras, atividades interpretativas e propostas de produções textuais 

diferentes.  

Os contos foram ordenados de maneira que se possa aprender e construir algo novo 

gradativamente a partir dos aspectos específicos de cada conto e das proposições de reescrita 
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determinada para cada temática. Sendo assim, na ordem estabelecida, determinamos as 

seguintes proposições de reescrita: 

 

3.5.1 Proposição de reescrita/produção textual acerca do conto 
“Conto de escola” de Machado de Assis 
 

Em “Conto de escola”, a temática principal se concentra na reflexão acerca da corrupção 

e da delação. Além disso, o enredo também apresenta dois momentos muito críticos nos quais 

são relatados episódios de violência física e verbal contra crianças. Portanto, optamos por 

propor duas questões discursivas argumentativas a respeito desses dois temas. 

No enunciado 1, é proposto que o aluno opine sobre de que outras maneiras podemos 

educar crianças e jovens, seja em casa ou na escola, sem que se utilize agressão física ou verbal. 

O enunciado da proposição 2 pede que o aluno teça um breve comentário contando 

alguma situação similar a do conto, seguindo a mesma temática, porém com personagens e 

situações diferentes.  

Para melhor compreensão, ver o formulário de escrita da unidade 1 na Figura 18. 
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Figura 18 - Visualização do formulário de proposições de reescrita e/ou produção textual 1 do conto "Conto de escola" de 
Machado de Assis 
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3.5.2 Proposição de reescrita/produção textual acerca do conto 
“Os cavalinhos de Platiplanto” de José J. Veiga 
 

Em “Os cavalinhos de Platiplanto” faz-se necessário lembrar que temos uma alegoria 

do sonho, do que foi prometido e não se cumpriu. Os cavalinhos não podem sair de Platiplanto, 

que, por sua vez, é um espaço mítico, fantástico, maravilhoso.  

O enunciado da proposição 1, é relativo a um elemento do conto que por muitas vezes 

é indefinido: o espaço. Em “Os cavalinhos de Platiplanto” os lugares são muito peculiares. Por 

causa disso, foi sugerido que os alunos descrevessem com suas palavras um dos cenários 

narrados.   

O enunciado da proposição 2 pede que se dê continuidade à narrativa, criando um 

desfecho diferente, supondo que os cavalinhos possam sair de Platiplanto e que participem da 

Festa do Divino junto com o menino, realizando, dessa forma, o tão sonhado desejo de 

participar da festa acompanhado do seu cavalinho. Não esquecendo de que o menino 

personagem é também o narrador e tentando responder as seguintes questões: Como seria? O 

que aconteceria? Como se portaria cada cavalinho? E o menino? E os outros participantes da 

festa? 

Dessa forma, podemos verificar não somente a compreensão acerca da temática deste 

conto de realismo fantástico, como também a compreensão acerca dos elementos básicos 

constituintes do gênero. 

Pode-se compreender melhor verificando o formulário com as proposições de escrita 

específico para a Unidade 2 na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

Figura 19 - Visualização do formulário de proposições de reescrita e/ou produção textual 2 do conto “Os cavalinhos de 
Platiplanto” de José J. Veiga 
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3.5.3 Proposição de reescrita/produção textual acerca do conto 
“Olhos d’água” de Conceição Evaristo 
 

O conto afro-brasileiro “Olhos d’água” de Conceição Evaristo é uma narrativa que 

expõe a miséria, a fome e a exclusão social sofrida cotidianamente desde a infância por 

mulheres negras e pobres através de gerações.  

Apesar de se tratar de um texto escrito em prosa, este conto possui sonoridade, processo 

de formação de palavras por hifenização, construção de belas imagens, leveza ao narrar mesmo 

se tratando de assuntos tão sofridos etc., que são características do fazer poético tão presentes 

em toda a obra de Conceição Evaristo. 

A narrativa do conto começa com uma indagação (Qual a cor dos olhos de minha mãe?) 

e termina também com uma indagação quase idêntica (Mãe, qual é a cor tão úmida de seus 

olhos?), deixando para o leitor as seguintes questões: O futuro será diferente ou não? Será que 

a sociedade evoluiu o necessário para que mulheres e negras tenham as mesmas oportunidades?  

Foram feitas duas proposições com os seguintes objetivos: levar os alunos a 

compreender essa união da prosa com a poesia; e provocá-los a refletir a respeito desses 

questionamentos, expressando suas opiniões.  
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Figura 20 - Visualização do formulário de proposições de reescrita e/ou produção textual do conto "Olhos d'água" de Conceição 
Evaristo 
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 3.5.4 Proposição de reescrita/produção textual acerca do conto “A 
maior flor do mundo” de José Saramago 
 

O conto “A maior flor do mundo”, apresenta elementos metalinguísticos. O narrador 

declara não estar preparado para escrever por não ser criança; e afirma que se fosse escreveria 

a melhor história que já se viu.  

Sendo assim, este conto se encaixa perfeitamente na proposta dessa intervenção, porque 

ao final o narrador provoca o leitor, supostamente criança, para que reescreva o conto, melhor 

do que ele escreveu, com palavras mais simples e mais bonitas. Apesar de que a rescrita 

proposta pelo conto se refere bem mais a uma reescrita figurada, porque na verdade a reescrita 

sugerida é a da postura com relação ao meio ambiente, a proposição de reescrita deste conto 

coincide com a proposição da própria narrativa.  

Além desta proposição principal foi feita também uma outra que requer uma 

interpretação e uma opinião pessoal. No desenrolar do enredo, o narrador comenta que o feito 

do menino tinha sido “maior do que o seu tamanho”. Então, foi proposto que os alunos 

expressassem um desejo de algo que fosse acima das suas capacidades ou condições no 

momento. Ver na Figura 21 o formulário de reescrita da Unidade 4. 
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Figura 21 - Visualização do formulário de proposições de reescrita e/ou produção textual do conto “A maior flor do 
mundo” de José Saramago. 
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3.5.5 Proposição de produção textual da Unidade 5/Agora é a sua 
vez! 
  

 Esta unidade traz apenas uma proposição de produção textual. Ela foi 

desenvolvida com o intuito de oportunizar ao aluno a escrita do seu próprio conto. Assim, 

podemos verificar até que ponto o aprendizado foi alcançado. Na figura 22, encontra-se 

o formulário de produção textual da Unidade 5. 

 

Figura 22 - Formulário de Produção da Unidade 5 / Agora é a sua vez na interface do Google Forms. 
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3.6 Aulas de Revisão 
 

Ao final de cada unidade, é feita uma breve revisão da temática e dos elementos 

do gênero que foram estudados naquela unidade. 

Essa retomada faz com que o aluno reflita acerca do que compreendeu. Mas 

também possibilita que se suscitem novas reflexões que ainda não foram atingidas. Ver, 

na Figura 23, um exemplo de aula de revisão.  

 

Figura 23 - Visualização de exemplo de Hora da revisão em um smartphone na interface do Kotobee Author. 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL 

4.1 O ebook Reconte – Lendo Contos, Reescrevendo Pontos 
 

 Por que utilizar apenas livro didático impresso se já existe o digital? As pessoas já 

utilizam os meios digitais para se comunicar, trabalhar, comprar, utilizar serviços de 

locomoção, alimentação, saúde e muito mais. A utilização do suporte digital também com 

propósito pedagógico não deve ser considerada fantástica, mas sim essencial. 

É notório que as novas TICS podem contribuir em muito para o processo de ensino 

aprendizagem, porém ainda são muito escassos o estudo e a utilização de livros digitais 

interativos.  

O produto educacional intitulado Reconte – Lendo contos, reescrevendo pontos consiste 

num livro digital no formato EPUB com enfoque pedagógico na área de Língua Portuguesa. 

Confira, na figura 24, a visualização da capa do ebook em um smartphone. 

Este produto é a mais do que uma ferramenta tecnológica que busca motivar o aluno ao 

desenvolvimento da capacidade leitora e a produzir textos com autonomia. É também uma 

forma de desmaterialização do ensino e do conhecimento na área de linguagens e letramentos. 

É uma forma de incentivar os novos saberes que envolvem: coletividade, multiculturas e 

respeito as novas convivências em uma comunidade que, agora, é globalizada e não mais local. 

É uma ferramenta contemporânea que mais do que motivar, ela tem o papel de integrar as 

práticas de sala de aula aos novos modos de vida.  

Com essa união entre a tecnologia do livro digital e a sala de aula temos uma 

aproximação com essa nova sociedade, capaz de construir aprendizados vigentes e 

significativos, atualizando as práticas educacionais. 

 O ebook aqui proposto trata-se de uma ferramenta auxiliar, que será utilizada dentro do 

programa original de curso, não dispensando o livro didático comum. 

Como já foi dito anteriormente, por meio de links, o aluno será levado a ler contos e, em 

seguida, provocado a interpretar e responder questionários interpretativos interativos e a 

reescrever ou produzir textos de acordo com o que é proposto. 
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Figura 24 - Visualização da capa do ebook em um smartphone na interface do Kotobee Author 

  

 

 O ebook nesse formato é compatível com uma grande variedade de aplicativos utilizados 

para leitura de ebooks. Uma grande vantagem desse formato é a possibilidade de ajuste do 

tamanho da fonte do texto e o auto ajuste das dimensões da página em relação à tela do 
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dispositivo utilizado. Veja, na figura 25, a visualização do índice e de alguns recursos de 

configuração disponíveis.  

 

Figura 25 - Visualização do índice e de alguns recursos de configuração disponíveis 

 

 Conforme Araujo (2017), na atualidade, os formatos mais utilizados de ebooks são o 

PDF, o HTML e o EPUB. O PDF é composto por arquivos estáticos que necessita do leitor de 

arquivos Acrobat Reader ou de um programa semelhante. O diferencial do HTML é que ele 

pode ser aberto através de um navegador. Já o EPUB corresponde a um formato de arquivo 

desenvolvido para os ebooks, que é compatível com diversos aplicativos de leitura. O EPUB 

permite também a inserção de recursos mais sofisticados e de aparência mais atrativa, que 

incluem além da leitura, vídeos, áudios, entre outros.  

Esse formato também permite a inserção de vários recursos necessários a proposta de 

elaboração desse produto educacional, como o uso de animações computacionais, links de 
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acesso a sites e questionários interativos. Veja um exemplo de animação computacional na 

Figura 26. 

 

Figura 26 - Visualização da capa animada em um smartphone na interface do Kotobee Author 

 

4.2 Os instrumentos utilizados para o desenvolvimento do Reconte 
– Lendo contos, reescrevendo pontos 
 

 O ebook desta pesquisa foi desenvolvido através do programa Kotobee Author. Ele é um 

criador e editor de ebooks em formato EPUB. Este programa proporciona ótima experiência de 

leitura, ajustando o tamanho da fonte e das imagens. Ele permite que seja adicionado elementos 

interativos como: questionários auto avaliativos com possibilidade de randomização 

(possibilidade de alternar a ordem das perguntas e alternativas), animações em formato de 
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gifs11, vídeos, áudios, galerias, objetos 3D, inserção de links que dão acesso a páginas externas 

e muito mais. Este programa é considerado pelos usuários como ótimo para a educação, porque 

ele possibilita a sincronização em nuvem ou o compartilhamento on-line das respostas aos 

questionários, ou seja, as respostas, número de erros e acertos podem ser vistos pelo professor 

e compartilhado com outros. Veja abaixo, na figura 27, a interface do programa Kotobee 

Author. 

 

Figura 27 - Interface do Kotobee Author. 

 

 Assim como outros programas computacionais, o Kotobee Author é formado por uma 

sequência de instruções, que são interpretadas e executadas por um processador. 

Cada programa possui uma sequência padrão específica que resulta em um 

comportamento determinado. 

 Para que essas instruções sejam dadas, é necessário que se traduza comandos em 

instruções para o processador.  Esses comandos são dados através de códigos fontes, utilizando 

linguagem de programação.  

Para tanto, foi necessário o suporte técnico de um programador12. Veja a seguir, na 

Figura 28, um exemplo dos códigos fontes utilizados na base de programação do ebook. 

 

 
11 (Graphic Interchange Format) formato de imagem de mapa de bits muito usado na world wide web, quer 

para imagens fixas, quer para animações. 
12 Obrigada, MSc. Luiz Fabiano Lucas Araújo, pela valiosa contribuição programando os códigos fontes 
utilizados na base de dados do ebook. 
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Figura 28 - Visualização de códigos fontes utilizados na programação de dados do "Reconte - Lendo contos, reescrevendo 
pontos" na interface do Kotobee Author 

  

 

 

Figura 29 - Visualização de exemplo de código fonte com comandos para inserção de elemento interativo na interface do 
Kotobee Author. 
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Para a inserção dos elementos interativos, foram utilizados o YouTube13, o Google 

Forms14 e, ainda a plataforma Vyond15.  

 O You tube foi empregado algumas vezes nas aulas Hora de saber mais contribuindo 

com diversos vídeos contendo aulas, depoimentos, animações etc. Veja a seguir, na figura 29, 

um exemplo de vídeo do You tube contendo um depoimento acerca do autor e da obra estudada. 

 

Figura 30 - Visualização de vídeo do You tube contendo depoimento acerca do autor e da obra estudada em um smartphone na 
interface do Kotobee Author 

  

 

 

 

 
13 Plataforma de compartilhamento de vídeos criada em 2005. 
14 É um aplicativo Google que oferece o serviço de criação de formulários on-line. Nele, o usuário pode 
fazer pesquisas, questões discursivas, avaliações, entre outros. É ideal para ser utilizado na educação.  
15 Plataforma de criação de vídeos animados. 
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O Google Forms foi utilizado nas aulas Hora da escrita. Através de links, o aluno acessa 

os formulários de proposições de reescrita e/ou produção textual. Para melhor compreensão, 

veja as Figuras 30 e 31. 

 

 

Figura 31 - Visualização de exemplo de página externa, acessada através de link, contendo um formulário do google forms com 
proposições de reescrita e/ou produção textual em um smartphone na interface do Kotobee Author 
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Figura 32 - Visualização da interface do Google Forms mostrando todos os formulários utilizados no projeto 

 A plataforma de criação de animações e vídeos Vyond possibilitou a criação das 

animações que ilustram e auxiliam na compreensão necessária a cada proposta. Esta plataforma 

é um emulador que a partir de estilos já prontos, permite que se faça alterações e simulações 

novas. Todas as animações do ebook foram desenvolvidas com o auxílio dessa plataforma e o 

direito de utilização das criações foi adquirido através de pagamento.  

 

Figura 33 - Interface da plataforma de criação de vídeos e animações Vyond 
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4.3 Compartilhamento e acesso ao Reconte – Lendo contos, 
reescrevendo pontos 
 

O compartilhamento do ebook pode ocorrer de várias formas. Entre elas: os links16 para 

downloads enviados por e-mail ou através de redes sociais como facebook, instagram, 

whatsapp, telegram, entre outros. 

Para acessá-lo, basta fazer o donwload do arquivo e a instalação de um aplicativo leitor 

de EPUB. Este tipo de livro eletrônico apresenta um excelente ajuste aos leitores Kotobee 

Reader17 e Supreader18, ambos disponíveis na Play Store do Google. Ele pode ser utilizado em 

vários dispositivos como notebooks, tablets etc. Porém, mesmo sendo possível acessar de 

qualquer dispositivo, nesse caso em particular, o seu layout foi pensado para a utilização em 

smartphone. Portanto, sua visualização fica melhor através de um smartphone. 

Ele pode ser utilizado em sala de aula com o acompanhamento do professor ou de forma 

autônoma, sem o acompanhamento do professor, em qualquer ambiente por qualquer pessoa 

que disponha de um dos dispositivos citados. 

No caso dessa pesquisa, foi sugerido que os alunos tentassem acessá-lo de forma 

autônoma, a hora e no dispositivo que estivesse disponível sem a presença necessária da 

professora.   

  

 
16 O link de acesso ao produto educacional Reconte – Lendo contos, reescrevendo pontos está disponível 
no endereço: 
https://drive.google.com/file/d/1SQVukTHhCZcOf44pZDUodKHPHRm7xxVw/view?usp=sharing 
17 Aplicativo leitor de EPUB. 
18 Aplicativo leitor de EPUB para Android. 
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5 RELATO DA APLICAÇÃO 
 

 Após as manifestações feitas em sala de aula por parte dos alunos a respeito dos seus 

desejos de vivenciarem experiências de aprendizado através das novas tecnologias digitais, bem 

como as suas expectativas em modificarem ou opinarem a respeito do que leem e ouvem, foi 

aplicado um questionário de sondagem, através de um formulário google, para fins de 

comprovação do que estava sendo exposto de forma oral.  Para uma melhor compreensão, ver 

Apêndice 1. 

As respostas ao questionário confirmaram uma ótima aceitação da inserção das novas 

TICS nas práticas de ensino/aprendizagem. Foi confirmado também que apesar dos alunos 

terem o hábito de ler, nem todos costumam escrever com frequência. Porém, a maioria 

expressou o desejo de modificar ou opinar acerca das histórias que leem ou ouvem. Para fins 

de verificação, ver Apêndice 2. 

Baseado nesses apontamentos, o ebook foi desenvolvido e o “Projeto literário por meio 

digital Reconte – Lendo contos, reescrevendo pontos” foi criado. 

A turma do oitavo ano do fundamental II, que é a amostra desta pesquisa, antes era 

formada por vinte e nove alunos e passou a ser composta por vinte. Por motivos diversos, onze 

alunos deixaram de ser integrantes da turma e entraram dois novatos.  

Entretanto, apenas dezenove alunos participaram da experiência de utilizar o ebook, 

porque depois da pesquisa ter iniciado mais um aluno saiu, por motivo de mudança de endereço. 

Destes dezenove alunos, dezoito fazem parte da amostra pesquisada desde o início. Dessa 

forma, vinte e nove alunos responderam ao primeiro questionário de sondagem, vinte alunos 

responderam o segundo e dezenove utilizaram o ebook. 

O questionário de sondagem que tinha sido aplicado no início do ano, devido as 

mudanças já descritas, foi novamente aplicado a fim de confirmação dos resultados. Como já 

era esperado, as respostas confirmaram as mesmas dificuldades, expectativas e opiniões. Os 

alunos reafirmaram que têm o hábito de ler, mas que nem sempre costumam escrever. 

Expressaram novamente o desejo de modificar ou opinar sobre o que leem ou ouvem. Ficou 

evidente o desejo de participar de forma mais efetiva e autônoma, se colocando e, 

posteriormente, compartilhando suas ideias, seus discursos. Assim como, confirmaram a 

opinião positiva com relação a utilização das novas TICS nas práticas e métodos de 

ensino/aprendizagem. Para verificar as respostas, veja o Apêndice 3. 
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No início do ano letivo, os alunos vivenciaram aulas “normais”, ou seja, utilizando os 

meios didáticos já de costume (aulas expositivas, livro convencional impresso, lista de 

exercícios,  produções textuais escritas no caderno, entre outros) acerca dos gêneros narrativos, 

suas características e alguns conteúdos relacionados como: estilos literários, tipo de narrador, 

as pessoas do discurso, pronomes pessoais e demonstrativos etc. Com exceção do gênero conto, 

que propositalmente foi deixado para ser estudado por meio do produto educacional digital 

“Reconte – Lendo contos, reescrevendo pontos”. 

Após a aplicação do segundo questionário, o projeto e o ebook foram apresentados aos 

alunos. Eles foram situados de que se tratava de um projeto de leitura e produção textual em 

contexto digital e on-line, que foi desenvolvido pela professora mestranda e que se tratava de 

um produto de pesquisa integrante de um trabalho de mestrado e voltado para responder a 

necessidade de aprendizado em salas de aulas como as deles. 

No primeiro momento, o produto causou um misto de espanto, surpresa, receio e 

ansiedade. Afinal, apesar de que eles já utilizam as novas TICS cotidianamente, eles nunca 

haviam tido uma experiência tão completa assim em contexto educacional. Eles já haviam 

vivenciado experiências de aprendizagem por meio digital, como por exemplo aulas com o 

auxílio de slides, compartilhamento de produção textual via redes sociais, jogos de 

aprendizagem como quizzes. Ainda assim, um ebook se apresentou como algo completamente 

novo. Até mesmo no que se refere à leitura, porque eles não têm o hábito de utilizarem livros 

digitais. A experiência deles com a leitura por meio digital está sempre ligada as postagens nas 

redes sociais. 

 A escola da amostra pesquisada possui alguns equipamentos, porém por diversos 

fatores eles não estão em condições de serem utilizados de forma efetiva e contínua.  O que fez 

com que fosse necessário perguntar aos alunos se eles teriam condições de, através de seus 

próprios meios e recursos, terem acesso à internet e ao ebook. Até mesmo fora da sala de aula 

e fora da escola, nas suas residências ou outros locais.  

Todos ficaram apreensivos se conseguiriam ter acesso ou não, se teriam dispositivos 

compatíveis ou não. Mas, logo, essa apreensão foi quebrada pela curiosidade e vontade de 

experimentar. Todos foram categóricos em dizer que sim. O que é mais uma comprovação de 

que eles já vivenciam essa experiência digital no seu cotidiano.  

Todos afirmaram que de uma forma ou de outra conseguem ter acesso a um smartphone 

e à internet, que são o básico para a concretização do projeto. Até mesmo aqueles que 

declararam não possuir um dispositivo próprio, afirmaram que teriam como acessar através de 

dispositivos de terceiros como parentes e amigos. Esse fator foi determinante para o sucesso da 
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pesquisa que, até então, se encontrava em posição de dúvida, ou seja, se seria possível de se 

realizar a aplicação do produto desenvolvido ou não. 

Depois foram descritos os passos para possibilitar o acesso ao arquivo do ebook Reconte 

– lendo contos, reescrevendo pontos. Foram discutidas as melhores formas de 

compartilhamento do arquivo: se através de email, whatsapp, telegram, instagram etc. Em 

comum acordo com os alunos, foi determinado que a melhor forma seria através da 

disponibilização de link de compartilhamento via facebook. 

Assim, alcançou a todos de forma rápida e eficiente. Ao clicar no link compartilhado, 

os alunos fizeram o download na memória de dispositivos como smartphones e tablets. Na 

sequência realizaram a leitura através do aplicativo leitor Kotobee reader19. Para uma melhor 

compreensão de como ocorreu o compartilhamento e o acesso, ver as Figuras 34, 35 e 36. 

 

 

Figura 34 - Visualização do compartilhamento do link/passos para download e acesso do arquivo via rede na interface do 
Facebook - Parte 1 

 
19 Aplicativo leitor de ebooks em tecnologia HTML5 compatível com o padrão EPUB. 
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Figura 35 - Visualização do compartilhamento do link/passos para download e acesso via rede social na interface do Facebook - 
Parte 2 

 

Figura 36 - Visualização da interface do aplicativo leitor de EPUB Kotobee reader 
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No primeiro momento, apenas 3 alunos foram convidados a fazer o teste. Após os 

comentários desses alunos, algumas modificações foram feitas, como, por exemplo: a exigência 

de número mínimo de caracteres nas questões discursivas/proposições de produção textual e a 

redução no tamanho do arquivo do ebook. 

Na primeira versão, o arquivo do ebook ocupava um tamanho de 508 MB, que somados 

aos 12 MB necessários para o armazenamento do aplicativo leitor de EPUB sugerido, o Kotobee 

Reader, totalizavam 520 MB de memória necessários. Isso fez com que um dos alunos não 

conseguisse realizar o download do arquivo. Sendo assim, fez-se necessário a compilação das 

animações para que o tamanho fosse reduzido. Porém, não foi necessário reduzir aspectos 

relacionados a conteúdo. A versão final utilizada pelos alunos ficou com 259 MB, totalizando 

271 MB de memória necessária para a utilização. 

 

Figura 37 - Propriedades do arquivo do ebook (EPUB) Reconte - Lendo contos, reescrevendo pontos 

As primeiras declarações foram de empolgação e animação quanto a oportunidade da 

experiência. Os comentários orais, feitos em sala, com relação as leituras e as interpretações 

foram bons. 
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6 RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

6.1 Contribuição da pesquisa para a comunidade escolar  
 

As primeiras respostas as proposições de reescrita/produção textuais não foram muito 

satisfatórias. Foram feitas de forma muito superficial e sem empenho, o que demonstrou mais 

uma vez a enorme lacuna que existe entre o ler, o compreender e o escrever.  

Diante disso, foi necessária uma conversa com os alunos a respeito do mínimo esperado 

com relação as produções escritas, assim como a inclusão de exigência de número de caracteres, 

como já dito anteriormente. 

Foram encontrados problemas de todos os tipos: de compreensão de enunciados, de 

coerência, de coesão, de ortografia e de pontuação. A pontuação, por diversas vezes, foi mal 

empregada ou até mesmo negligenciada por completo.   

Apesar de que foram constatados problemas de compreensão das proposições e 

problemas de aspectos gramaticais de toda ordem, as atividades foram realizadas, o que já 

representa um ponto muito positivo.  

No geral, as respostas foram bastante satisfatórias. Algumas até surpreendentes. Veja a 

seguir, nas figuras 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 48 e 49, bons exemplos de respostas às 

proposições de reescrita/produção textual.  

 

Figura 38 - Resposta à proposição 1 do Formulário 1 - Conto de escola. 

 

Figura 39 - Resposta à proposição 2 do formulário 1 - Conto de escola. 
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Figura 40 - Resposta à proposição 2 do formulário 2 - Os cavalinhos de Platiplanto. 

 

 

Figura 41 - Resposta à proposição 2 do formulário 2 / Os cavalinhos de Platiplanto. 

 

 

 

Figura 42 - Resposta à proposição 2 do formulário 3 - Olhos D'água. 
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Figura 43 - Resposta à proposição 2 do formulário 3 - Olhos D'água. 

 

 

Figura 44 - Resposta à proposição 1 do formulário 4 - A maior flor do mundo. 

 

 

Figura 45 - Resposta à proposição 1 do formulário 4 - A maior flor do mundo. 

 

 

Figura 46 - Resposta à proposição 1 do formulário 4 - A maior flor do mundo. 

 

 

Figura 47 - Resposta à proposição 1 do Formulário 4 - A maior flor do mundo. 
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Figura 48 - Resposta à proposição 2 do Formulário 4 - A maior flor do mundo. 

 

 

 

Figura 49 - Resposta à proposição do formulário 5 - Agora é a sua vez. 
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Então, conforme podemos constatar nos exemplos de respostas, ainda é necessário que 

muito seja feito para que os alunos alcancem o desejável. Entretanto, podemos considerar que 

as respostas satisfizeram as expectativas e os objetivos das proposições. Principalmente, no 

quesito compreensão do que foi proposto.  

No geral, a avaliação dos resultados tem mais pontos positivos do que negativos. A 

começar pelo quesito ortografia, que provavelmente o resultado teria sido pior se não se tratasse 

de um contexto digital e on-line. A maioria dos dispositivos atuais possuem uma função 

chamada corretor automático. A princípio pode parecer prejudicial, porque indica a correção da 

palavra instantaneamente, mas essa função tem seu lado positivo, porque ao corrigir, também 

está ensinando.  

No que diz respeito à análise da experiência pelo ponto de vista dos alunos, foi realizado 

outro questionário de opinião via formulário google. Esse questionário possibilitou que os 

alunos refletissem não somente sobre o ebook, mas também acerca de toda a experiência de 

participar do projeto, bem como, a reflexão acerca da sua participação, do seu próprio empenho 

e desempenho. Para fins de verificação, ver os Apêndices 4 e 5.     

As respostas ao questionário comprovaram pontos de grande relevância na experiência.  

Apontaram que apesar de todos os percalços que a educação no Brasil enfrenta todos os dias, 

os alunos fizeram o melhor possível para participarem do projeto. Ao fazer essa declaração, 

refiro-me, principalmente, à falta de aparato tecnológico da escola, que dificultou muito o 

acesso ao produto educacional do projeto. Indicaram o quanto os alunos se empenharam em 

tentar realizar as atividades propostas. Apesar de que nem todos conseguiram completar todas 

as atividades, a maioria deles tentaram fazer. Mostraram que a maioria dos participantes do 

projeto o consideraram como muito bom. Expressaram, até mesmo, o desejo de participar de 

outros projetos similares em outras oportunidades. 

Ainda há aqueles resultados que são imensuráveis: os comentários orais feitos em sala, 

demonstrando grande motivação por parte dos alunos, manifestando o quanto foram 

enriquecedoras as reflexões suscitadas através da leitura do texto literário; o reconhecimento 

por parte dos pais que fizeram questão de declarar apoio e comentar o quanto estavam satisfeitos 

com o trabalho e tantos outros resultados. 

Os ganhos são incalculáveis. Porém, considero como sendo a maior contribuição da 

pesquisa para a comunidade escolar o fazer acreditar que é possível. Acreditar que, mesmo 

diante de tantos obstáculos, somos capazes de desenvolvermos um bom trabalho, seja ele 

relacionado as novas tecnologias ou não.   
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No que diz respeito aos comentários de correção, assim como, as reescritas das 

produções, já se encontram em andamento, porém compreendemos que não são necessários 

serem descritos nesta pesquisa. Já que os objetivos, previamente estabelecidos, já foram 

alcançados.  

Entretanto, prezo em dizer que as expectativas são de que futuramente, após as reescritas 

necessárias, as produções sejam publicadas e compartilhadas. Certamente via redes sociais 

como o facebook. Sendo assim, essas e outras questões que surgirem ficam em aberto para um 

outro momento do ano letivo e quem sabe até para uma outra pesquisa. Para ter acesso a todas 

as respostas dos alunos, ver o Apêndice 6. 

 

6.2 Contribuição da pesquisa e do PROFLETRAS para a formação do 
professor  
 

 Ser educador não é uma tarefa simples para ninguém. Ainda mais quando se trata de 

fazer parte da educação em um país como o Brasil. No âmbito da estrutura e tecnologia a 

educação caminha a passos de tartaruga. No quesito valorização da educação, não podemos 

sequer afirmar com veemência que estamos caminhando, porque infinitos são os obstáculos e 

entraves burocráticos e políticos. Muitas vezes temos a sensação de que estamos retrocedendo.  

 A respeito desse incoerente encontro do avanço tecnológico com o retrocesso das 

relações de desenvolvimento humano, Candido (2017), declarou: 

 

É impressionante como em nosso tempo somos contraditórios neste capítulo (direitos 

humanos). Começo observando que em comparação a eras passadas chegamos a um máximo 

de racionalidade técnica e de domínio sobre a natureza. Isso permite imaginar a possibilidade 

de resolver grande número de problemas materiais do homem, quem sabe inclusive o da 

alimentação. No entanto, a irracionalidade do comportamento é também máxima, servida 

frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. 

 

Sem falar na cruel crise social em que se encontram as famílias brasileiras. Para nós 

educadores, que estamos todos os dias na linha de frente, não tem como não nos preocuparmos. 

Não tem como não sermos atingidos. 

Inversamente a todos os velhos e conhecidos problemas e dificuldades, encontra-se o 

Programa de Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS - que, muito mais do que uma 

pós-graduação, é uma oportunidade do profissional de língua e literaturas de repensar e 

reformular as suas práticas. 

A pesquisa ganha um sentido a mais, um propósito concreto. As conquistas são 

incalculáveis. 



65 
 

No caso específico desta pesquisa, o programa representou a avaliação das ações, o 

refletir e o repensar acerca das atitudes, a conquista da inovação nos modos de trabalho, a 

superação profissional. 

 

6.3 Contribuição da pesquisa para o programa PROFLETRAS  

Assim como o PROFLETRAS é de muita significância para a formação e o 

desenvolvimento do profissional e do pesquisador, a pesquisa aqui relatada traz uma 

significativa contribuição para o programa.  

O produto educacional relatado neste trabalho representa o alcance de todos os objetivos 

determinados pelo programa para cada pesquisa. 

O ebook didático Reconte – Lendo contos, reescrevendo pontos é o resultado de uma 

necessidade real, aliada à busca por solução, envolvida por uma criação, efetivada por uma 

aplicação e aprovada por uma análise completa do processo. 

Portanto, pode-se afirmar que esta pesquisa cumpriu o seu papel e contribuiu 

substancialmente para o PROFLETRAS.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Este trabalho relata uma pesquisa acerca de uma situação social e educacional que gerou 

a criação, a aplicação e a análise de um produto educacional tecnológico. Este produto é voltado 

para o ensino/estudo de língua portuguesa e literaturas por meio digital e através de proposições 

didáticas, priorizando as práticas de leitura e escrita, valorizando uma produção autônoma e 

atualizada com as novas tecnologias da informação e da comunicação. 

 A sociedade já utiliza os meios digitais em diversas situações do cotidiano, inclusive 

para fins pedagógicos. Então, por que essa utilização não se torna habitual? É urgente que a 

educação se coloque em prontidão frente a essa nova “era da informação”. 

 É evidente que ferramentas como o ebook aqui apresentado podem contribuir bastante 

para o processo de aprendizagem, porém ainda são raros os estudos e a utilização de livros 

pedagógicos digitais animados e interativos. 

 Este trabalho apresenta uma significativa contribuição para a área de ensino e das novas 

tecnologias de informação e comunicação. A escolha por desenvolver um produto novo e não 

por utilizar um objeto tecnológico já existente foi um imenso desafio. Porém, gerou um leque 

de conhecimento e aprendizado.  

O ebook em formato EPUB possibilitou a inserção de animações e de elementos 

interativos que fizeram toda a diferença. As animações ensejaram diversas construções 

semióticas. Já o aspecto interativo podemos dizer que é a identidade desse produto. A 

interatividade estabeleceu uma significativa conexão com o aluno/usuário do ebook. 

Os resultados em geral foram bastante satisfatórios. A começar pelo fato que durante a 

utilização do produto os alunos demonstraram um maior interesse em participar das atividades. 

Não só as propostas pelo ebook, como também das outras atividades de sala. As respostas foram 

surpreendentes. Assim como tudo o que foi suscitado durante o projeto. Surgiram diversas 

novas ideias e motivações. Mas o principal foi o despertar para o acreditar que é possível 

realizar um bom trabalho.  

Sem falar nos expressivos ganhos alcançados através da opção pelo estudo do texto 

literário. A literatura nos convoca a refletir sobre nós mesmos e o mundo que nos cerca e estas 

reflexões vieram à tona nos comentários dos alunos. É muito gratificante ouvir dos alunos 

declarações como “Professora, estamos aprendendo muito mais do que escrever textos, estamos 

aprendendo a escrever nossas histórias, nossa vida”. 

 Estamos diante não somente de uma ferramenta tecnológica, mas de uma ferramenta 

contemporânea, uma forma atual de ensinar e aprender na área de linguagens e letramentos. A 
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metodologia aqui apresentada possibilita a construção de novos saberes que envolvem 

multiculturalidade, coletividade, inclusão e respeito às convivências globalizadas. 

 Antes escrevíamos projetando um possível leitor. Agora escrevemos visando a eminente 

possibilidade de compartilhamento em massa daquilo que declaramos. Este fato influenciou 

muito nas produções textuais. Os alunos escreveram já projetando que as suas produções 

futuramente seriam lidas não somente pelo professor, mas por toda a comunidade escolar ou 

até mais. Diante das incalculáveis possibilidades de compartilhamento é impossível prevê. 

O produto educacional digital Reconte – Lendo contos, reescrevendo pontos 

desenvolvido e relatado neste trabalho tende a colaborar consideravelmente para tornar o 

ambiente educacional mais coerente com as atuais necessidades dos alunos e, assim, funcionar 

como instrumento de inclusão social. Não somente no âmbito da amostra pesquisada, mas na 

rede de ensino de língua portuguesa de forma geral, porque este produto tem os requisitos 

necessários para ser utilizado por qualquer escola de fundamental II do país.  

Esperamos não somente dar continuidade ao projeto, mas também que ele gere frutos, 

servindo de parâmetro não só para a comunidade escolar, mas também para outros sistemas 

educacionais. Já é possível declarar que é de interesse da comunidade escolar expandir o 

projeto, agregando outras áreas e até mesmo outros produtos como aplicativos e jogos, só para 

citar como exemplos. 

Faz-se necessário, que a sociedade reflita e desenvolva políticas públicas que garantam 

aos jovens a inserção e não a exclusão nessa “nova” sociedade. Este trabalho é um exemplo de 

que a reflexão pode gerar uma ação e de que uma ação pode trazer bons resultados. 
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APÊNDICE 2 - Gráficos de respostas ao questionário de sondagem 
aplicado antes da criação do ebook. 
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APÊNDICE 3 – Gráficos de respostas ao questionário de sondagem 
aplicado depois da criação e antes da aplicação do ebook. 
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APÊNDICE 4 – Pesquisa de opinião a respeito da experiência de 
participação no projeto 
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APÊNDICE 5 – Gráficos de respostas à pesquisa de opinião a respeito 
da participação no projeto 
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APÊNDICE 6 – Respostas dos alunos às proposições de reescrita / 
produção textual 
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