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INTRODUÇÃO 

 

 

       Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o 

senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as 

faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a 

capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de 

textos e de imagens, a representação de redes, de 

procedimentos e de estratégias de comunicação. 

(PERRENOUD, 2000, p. 26) 

 

O processo de ensino-aprendizagem que, na visão de Perrenoud (2000), 

não pode ignorar o que se passa no mundo, ganhou nas últimas 3 décadas o 

importante apoio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que 

sofreram considerável evolução. A educação, inserida neste contexto de mudanças, 

sente os efeitos dessa revolução, podendo posicionar-se como fator de impulsão 

transformadora, pois, na visão de Oliveira, Costa, Moreira (2001), o uso da 

tecnologia expande os recursos disponíveis em sala de aula e fora dela. Contudo, o 

que se observa na prática é que as possibilidades técnicas permitidas pela evolução 

desses recursos não têm encontrado suficiente uso no campo educacional e 

pedagógico, tanto no aspecto quantitativo quanto no aspecto qualitativo.  

Salvo poucas e louváveis exceções, as diversas tentativas de adaptar o 

computador aos processos educativos prima mais pela simples reprodução 

computadorizada dos conteúdos já apresentados no formato linear, tradicional, e 

menos pela criatividade e inovação que certamente são possíveis.  
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Segundo Bassani (2008), existem diferenças significativas entre a produção 

de software comercial e software educativo (SE), sobretudo na questão das decisões 

relativas ao conteúdo, estratégias de ensino e forma de apresentação adequada, o 

que torna ainda mais importante o estudo dessas questões.  As formas de 

construção do conhecimento tendo os novos recursos tecnológicos como apoio 

justifica-se pela amplitude e profundidade como o conhecimento pode ser construído 

e trabalhado, sendo o software educativo uma das mais maleáveis destas formas.  

Este trabalho de proposição pedagógica tem por objetivo aprofundar na 

prática as considerações sobre as formas de construção de SE realmente interativo. 

Indo além, propõe a construção do mesmo, como importante que se julga, dentro de 

um modelo teórico que possibilite a construção do conhecimento. Ao propor o 

software Refabular, que apresenta fábulas infantis passíveis de intervenções 

diversas por parte do aprendente, objetivou-se a plena utilização dos conceitos de 

interação propostos inicialmente por Piaget (1975) e ampliados por Primo (2001) que 

considera a interação verdadeiramente eficaz quando não é possível prever 

antecipadamente o resultado final de uma interação, porque este resultado – 

conhecimento – somente se constrói durante o ato interativo.  

São demonstradas, também, no decorrer do trabalho, as etapas técnicas de 

análise e projeto do software, de maneira que o mesmo, para ser implementado, 

necessite apenas do trabalho técnico de programação.  

Considerando o contexto apresentado por Oliveira, Costa, Moreira (2001), 

segundo os quais os softwares também devem permitir a ampliação dos níveis de 

abordagem dos conteúdos tratados, dispomo-nos a apresentar um software que 

apresente a possibilidade de contribuir no aspecto interacionista/construcionista e, 

ao mesmo tempo, flexibilizar a escolha e inserção dos conteúdos trabalhados por 

parte dos educadores, evitando recorrer a equipes de suporte e manutenção. Agindo 

assim, assumindo nosso papel de educadores, devemos procurar estar inseridos 

nos processos de produção de SE, garantindo, com essa proximidade e 

familiaridade, um incremento na quantidade e, principalmente, na qualidade, dos 

softwares educativos desenvolvidos atualmente.  



1 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 

 

A função dos novos aparatos tecnológicos desenvolvidos nas últimas 

décadas, principalmente no campo da informação e da comunicação, segundo 

Valente (1991) e Mantoan (1997) é promover o aprendizado. No entanto, não faz 

nenhum sentido utilizar este parque tecnológico de enorme potencial apenas para 

transpor para o computador o conteúdo linear já presente em recursos como livros, 

por exemplo. Seria apenas uma digitalização, nada mais que isso. Portanto, 

conteúdos atraentes, não estanques e significativos do ponto de vista do valor 

pedagógico certamente atrairão a atenção dos alunos, economizando grande parte 

do esforço do professor em torná-los interessados no conteúdo e liberando-o para a 

tarefa de ensinar e, resolvendo esse desafio, construa seu conhecimento.  

Na visão de Weiss (2001), ensinar significa criar situações instigantes e 

facilitar o surgimento de situações nos quais o aluno enfrente e resolva desafios, 

construindo, assim, o conhecimento. Essa é a tarefa de ensinar, a tarefa do 

professor. Cabe às novas tecnologias, entendidas aqui como ferramentas 

educacionais, promover esse ambiente desafiador, utilizando objetos de 

aprendizagem pedagogicamente bem desenvolvidos, metodologicamente bem 

estruturados e tecnicamente eficientes. Ainda Weiss (2001) considera que 

ferramentas tecnológicas, por si só, não são suficientes; só a ferramenta não basta, 

são necessários os objetos de aprendizagem. É nesse contexto, portanto, que surge 

o software educativo, com a possibilidade de transformar a tecnologia num 

instrumento ilimitado de descobertas e aprendizado.  
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Entre as várias funções do software educativo, Gomes e Vanderley (2003) 

apontam a de promover aprendizagem para o uso, analisando a aprendizagem de 

conceitos específicos que ocorrem com o uso do software. As interfaces educativas 

contemplam seus requisitos quando os usuários aprendem a usá-las, e, ao fazê-lo, 

aprendem algo ou algum conceito. 

As iniciativas de produção e principalmente de utilização de SE no Brasil são 

pouco significativas. Para Oliveira, Costa, Moreira (2001), apesar do razoável nível 

de informatização dos ambientes escolares, há dúvidas, por parte dos educadores, 

quanto à melhor forma de utilização de um software educativo, porque estes estão 

isolados do processo de produção. Já que a concepção pré-determina a utilização, 

de acordo com Bassani (2008), parece bastante claro que as equipes de pedagogos 

e educadores, responsáveis pelo planejamento, devem manter um constante diálogo 

com a equipe de desenvolvimento.  

Diferentemente do que ocorre com o software comercial, o desenvolvimento 

de SE deve ser, de acordo com Piaget (1975) centrado em bases pedagógicas que 

privilegiem as trocas e a interação como dois dos elementos fundamentais do 

processo ensino-aprendizagem. Algumas das maiores dificuldades na produção de 

SE se deve, em grande parte, às diferenças entre concepções pedagógicas de 

educadores e desenvolvedores.  

A coerência com os fundamentos pedagógicos, para Oliveira, Costa, Moreira 

(2001), é extremamente importante, estando entre estes critérios:  

    os conhecimentos prévios, que refere-se à necessidades de verificar 

se o aluno apresenta os conhecimentos julgados básicos para que 

ele possa aprender o conteúdo trabalhado no software; 

    a forma pela qual um conteúdo é introduzido no processo de ensino-

aprendizagem; 

    o tratamento dado às respostas dos alunos – erros e acertos – no 

transcorrer de sua interação com o software educativo.  
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O desenvolvimento de software educativo, que gera produtos como 

enciclopédias, jogos, base de dados e softwares aplicativos, podem ser 

desenvolvidos de maneira comercial, com equipes multidisciplinares, e de maneira 

não comercial, pelo formador/professor.  

Para Bassani (2008), são três os principais modelos de desenvolvimento de 

SE:  

    modelo Seqüencial, ou Linear: tem origem na engenharia de software 

e adaptado para a produção de SE. Decompõe o processo em 

análise, projeto, desenvolvimento, testes/avaliação e implementação; 

    modelo Não-Linear: neste modelo ocorre o desenvolvimento rápido 

de protótipos, cujos modelos podem ser em papel ou informatizado, 

uma implementação de um subconjunto de funções ou  um programa 

que executa parte ou toda a função desejada, mas que tem outras 

características que serão melhorada em um novo esforço de 

desenvolvimento. As etapas não diferem muito do modelo linear, 

mas são caracterizadas por contínua revisão e atualização do 

software em desenvolvimento;  

     modelo Hipertextual: aqui, a organização da informação é feita de 

forma não-linear, onde as decisões de navegação entre as 

possibilidades são tomadas pelo aprendente e os modelos 

fundamentam-se em métodos de organização de conhecimentos. 

 

Definido o modelo, estabelece-se, por fim, o projeto do software educativo, 

em si, que contempla todas as etapas de desenvolvimento, incluindo os Diagramas 

de Fluxo de Dados, ER e Orientação a Objetos, bem como as telas do programa.  

Este trabalho tentou contemplar todas as etapas de planejamento de um 

software, bastando implementar a codificação (programação) para que este entre em 

funcionamento. A seguir, portanto, apresentar-se-á o software Refabular 



2 SOFTWARE REFABULAR – DESCRIÇÃO E REQUISITOS 

 

 

2.1 Descrição geral de funcionamento 

 

 O software REFABULAR é um SE projetado para utilização na área de Língua 

Portuguesa, como importante auxiliar na leitura, no momento em que os aprendizes 

completaram o processo de alfabetização e já estão familiarizados com a leitura. 

Todavia, devido aos conceitos interativos e transdiciplinares implementados, acabam 

sendo englobadas também as áreas de Artes, com a utilização e coloração de 

figuras e a Informática, domínio necessário para a utilização do software.  

Inicialmente projetado para crianças entre 9 e 13 anos1ª, esse limite não é 

definitivo, Como o conteúdo da fábula pode ser ajustado pelo professor, bem como o 

nível de linguagem utilizado, esses limites podem sofrer alterações, sendo esta uma 

das propostas do software: a flexibilidade  

Utilizando o REFABULAR, o aluno poderá, além de conhecer a fábula 

proposta, praticando a leitura e a interpretação de texto, interagir com a mesma, 

através de alterações no corpo textual, inserção de figuras, modificações destas 

figuras com relação a cores e inserção de suas próprias fotos em modelos vazados 

dos personagens da fábula escolhida.  

O aspecto colaborativo/interativo também se faz presente no software, uma 

vez que, ao final da interação, existe a possibilidade de gravação da história criada e 

esta pode, de acordo com a opção do aluno, ser compartilhada para todo o grupo, 

                                                 
1
 Em idade escolar aproximadamente entre a 3ª e a 5ª séries do ensino Fundamental.  
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podendo ser recontada, tornando-se novamente um objeto de interação e 

aprendizagem.  

Dessa maneira, entre os vários objetivos propostos pelo software, podemos 

destacar os seguintes:  

1. Objetivo geral: trabalhar os aspectos interacionista/construcionista nos 

aprendizes. 

2. Objetivos específicos:  

 estimular a leitura; 

 levar o aluno à familiarização com o uso do computador e a 

utilização de recurso como mouse e teclado, além de familiarização 

com recursos básicos de utilização da ferramenta, tais como Abrir, 

Fechar , Salvar, Modificar, Copiar-Colar, etc.  

 estimular a criatividade, através da criação de sua própria história; 

 favorecer o aspecto lúdico, onde o aluno, ao visualizar o 

personagem com seu rosto, se perceba como parte ativa da 

história. 

 Proporcionar o uso de métodos construcionistas/interativistas, 

através do intercâmbio de histórias e da visão de cada um sobre o 

mesmo assunto. 

 

Com relação ao funcionamento propriamente dito, o software tem a seguinte 

estrutura funcional: 

1. o aluno efetuará login, através de seu nome de usuário e senha.  

a. Se for o primeiro acesso, deverá efetuar seu cadastro no sistema, 

informando um nome de usuário, que não poderá ser um nome já 

utilizado, e uma senha numérica de 4 a 8 dígitos.  
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2. em seguida, a próxima tela apresentará duas opções: 

a. ler as fábulas na versão original, em um texto em HTML, com links, 

imagens e sons), previamente cadastrada pelo professor; 

b. abrir uma fábula já modificada e salva por ele mesmo ou por 

qualquer outro aluno 

3. as modificações permitidas são: 

a. alterações textuais em pontos pré-determinados do texto, através 

da escolha de palavras num menu drop-down. Este menu pode ser 

ajustado para uma lista pré-determinada pelo professor ou 

acrescentar automaticamente ao banco de dados de alterações as 

palavras sugeridas pelos alunos2.  

b. inserção de personagens relativos à história, no formato colorido e 

preto-e-branco. (Ao optar por um modelo preto-e-branco, o aluno 

poderá colori-lo antes da inserção).  

c. Capturar a imagem de seu rosto através de uma web câmera, 

salvar e acrescentar essa imagem no lugar do rosto dos 

personagens. 

4. Após a alteração, o aluno poderá optar por Salvar ou Abandonar a fábula. 

No caso de Salvar, esta fábula irá somar-se ao banco de dados minhas 

Fábulas que, por sua vez, será acrescentado às fábulas do banco de 

dados Fábulas Modificadas e disponibilizada para todos os usuários do 

sistema. 

5. Após o salvamento, o aluno poderá optar por voltar à escolha de uma 

nova atividade com outra fábula ou Sair do sistema.  

 

                                                 

2
 Portanto, não se trata aqui apenas de escolha, mas de interação mútua,. Primo (2001) 
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2.2 Requisitos 

 

2.2.1 Identificação do domínio 

Língua Portuguesa (Leitura), Artes (colorir, posicionar) e Informática 

(Digitação/uso do mouse). 

 

2.2.2 Público-alvo 

Crianças em idade escolar entre 9 a 13 anos3 (3ª a 5ª Série do Ensino 

Fundamental. 

 

2.2.3 Abordagem Espistemológica 

 

A abordagem epistemológica utilizada na concepção e planejamento do 

software Refabular demonstra ser este software resultado das abordagens 

interativo/construcionista. Piaget (1975) demonstra que a construção do 

conhecimento é o resultado das reflexões que o indivíduo faz quando interage com o 

meio. Seu auxiliar, Seymur Papert, avançou nas idéias do mestre, trazendo à luz o 

software Logo (1968), que demonstrou inequivocamente que o computador pode 

auxiliar no processo de construção do conhecimento.  

Na concepção de Piaget (1975), a interação entre sujeito e objeto resulta no 

conhecimento, sem enfoque maior em um ou outro, mas no processo interativo, Para 

ele, todo conhecimento é o produto da interação entre estes dois elementos. 

Entendo isso, percebemos a importância de ambientes e objetos de aprendizagem 

que realmente permitam esse processo.  

                                                 
3
 Devido à natureza flexível do software Refabular, essa faixa etária ou série não é definitiva, podendo 

ser alterada pelo professor/educador, se este assim desejar. Por exemplo, em classes de educação 
especial, essa faixa etária pode ser estendida/modificada, conforme a necessidade. 
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Partindo dessa concepção, Primo (2001) amplia esse conceito, 

considerando interatividade a capacidade de um interlocutor intervir no conteúdo ou 

na forma de uma dada mensagem, mudando seu curso. Portanto, um objeto ou 

sistema interativo, na visão do autor, não deveria trabalhar com opções pré-

determinadas, porque nesse caso não teríamos uma resposta autêntica, apenas 

uma escolha entre variadas opções. Não importa quantas opções tivéssemos, ainda 

assim o resultado da interação seria uma escolha entre as várias opções possíveis.  

O autor distingue a interação reativa como linear, limitada por relações 

determinísticas de estímulo-resposta, da interação mútua, caracterizada por relações 

independentes onde é impossível prever o resultado do processo interativo, pois isso 

é decidido apenas durante a interação.  

Nesse sentido, o software Refabular apresenta a possibilidade de modificar 

a histórica com opções Pré-determinadas, mas também permite que o aluno insira 

novas palavras, que automaticamente serão cadastradas e poderão se reutilizadas 

por ele ou por outro interagente.  

Portanto, através da utilização do software Refabular, espera-se que o aluno 

sinta-se instigado a não só utilizar-se dos aspectos cognitivos de leitura, 

interpretação, acesso a imagens e suas possibilidades de posicionamento e 

coloração, mas que utilize sua imaginação livremente, de maneira que, ao iniciar a 

interação, ninguém consiga prever que história resultará, de que cor será pintado o 

personagem ou como os personagens da história se comportarão, resultando numa 

interação nos moldes preconizados por Piaget e ampliados por Primo.   



3 SOFTWARE REFABULAR - ESPECIFICAÇÃO 

 

 

3.1 Mapa conceitual 

 

 

Os mapas conceituais4, ferramenta utilizada para organizar e representar o 

conhecimento, tiveram sua concepção desenvolvida pelo norte-americano Joseph 

Novak, na década de 1970, baseado na teoria da aprendizagem significativa. 

Segundo ele, esta aprendizagem ocorre quando uma nova informação adquire 

significado para o aprendiz através de uma espécie de ‘ancoragem’ em aspectos 

relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, ou seja, há uma 

interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam.  

Resumidamente, mapa conceitual é uma representação gráfica em duas 

dimensões de um conjunto de conceitos. As relações entre os conceitos são feitos 

através de frases ou palavras de ligação, que relacionam um ao outro. Essas frases 

têm funções estruturantes, exercendo papel fundamental na representação de uma 

relação entre dois conceitos que, conectados por uma frase de ligação, são 

chamados de proposição. 

Entendendo, portanto, que os conceitos são mais facilmente compreendidos 

se estiverem estruturados em padrão de mapa conceitual, apresentamos a seguir os 

conceitos norteadores dos conteúdos apresentados no software Refabular.  

.  

                                                 
4
 Segundo Wikipédia (2008), disponível no endereço eletrônico 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceitualhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceitual>  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem_significativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ancoragem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_cognitiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proposi%C3%A7%C3%A3o
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Figura 1 – Mapa conceitual do software REFABULAR. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 

3.2 Diagramas  

 

Durante o processo de desenvolvimento de um software, executam-se várias 

etapas, e a representação geral destas é feita, para uma melhor compreensão e 

visualização do software, através de modelos/diagramas, que representam o sistema 

a ser construído.  

REFABULAR 

PORTUGUÊS 
 

ARTES 
INFORMÁTICA 

USO DA CÃMERA 

DIGITAÇÃO 

USO DO MOUSE 

LEITURA INTERPRETAÇÃO 

PINTURA 

DESENHO 

Trabalha conteúdos de  
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Segundo Bassani et al (2006), os diagramas variam conforme a abordagem 

utilizada. De maneira geral, utiliza-se a análise estruturada ou análise orientada a 

objetos.  

Na análise estruturada o foco centra-se nos processos a serem 

implementados e nos fluxos de informação entre estes. Destacam-se como 

diagramas principais desta abordagem: 

 DFD: Diagrama de Fluxo de Dados, que representa as etapas de 

funcionamento do software, como um todo (Fig. 2); 

 Modelo ER, ou Entidade-Relacionamento, que explicita de que 

maneira as bases de dados do sistema se comunicam. (Fig. 3) 

Para Bassani ET AL (2008), na análise orientada a objetos, modela-se o 

sistema a partir da definição/identificação de classes, objetos, atributos e operações, 

sendo o objeto uma unidade autônoma, que contém seus próprios dados. 

Este objeto, por sua vez, é manipulado por processos definidos de forma 

específica para o objeto e interage com outros objetos de forma a atingir os 

objetivos, o que gera sistemas mais claros, ágeis e de fácil manutenção. Neste 

método são descritos 13 (treze) tipos de diagramas oficiais.  

Um dos diagramas mais comumente utilizados na descrição de casos de 

uso, ou use case, é o diagrama de casos de uso, que será apresentado a seguir. 

(Fig. 2) 
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3.2.1 DFD – Diagrama de Fluxo de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Aluno  

Software 

REFABULAR 

ALUNOS 

Escolher 

FÁBULA 

FÁBULAS 

MINHAS FÁBULAS 

REFÁBULA

S 

Modificar 

FÁBULA     PERSONAGENS.     IMAGENS ALUNO 

SALVAR 

FÁBULA 

ALTERADA 

Sair do 

SISTEMA 

Figura 2 – Diagrama de Fluxo de dados do software REFABULAR. 

Fonte: autor do trabalho 
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3.2.2 Diagrama  ER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno 

Utiliza 

Software 

REFABULAR 

Modifica 

FÁBULAS 

REFÁBULAS FÁBULAS  ORIGINAIS 

Pertence 

Série 

Pertence 

Professor 

Cadastra 

Figura 3 – Modelo ER do software REFABULAR.  Fonte: autor do trabalho 
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3.2.3 Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 
          

Aluno 
Ler/Alterar 
fábula 

Editar/excluir 
cadastro 

Professor 

Cadastrar/Alterar 
fábulas 

Excluir fábulas 

Acompanhar 
aluno 

Bloquear conta 
de aluno 

Editar/Excluir 
cadastro 

Figura 4 – Diagrama de Casos de uso do software REFABULAR. 

Fonte: autor do trabalho 

 

Ler/Alterar 
refábula 

Salvar 
refábula 



4 SOFTWARE REFABULAR – PROTÓTIPO/PROJETO DE INTERFACE  

 

Última atividade do processo de prototipagem, antes de iniciar a 

programação propriamente dita do software, o projeto de interface tem, entre seus 

objetivos: 

 determinar quais são as janelas do sistema e as possibilidades de 

navegação entre uma janela e outra. 

 fazer o projeto gráfico das janelas, associando controles a eventos de 

navegação, operações de sistema e seus parâmetros, consultas de 

sistema com seus parâmetros e resultados e operações de controle de 

transação;.  

 determinar os possíveis estados de janelas modais, indicando quais 

controles de interface estarão habilitados e/ou visíveis nos diferentes 

estados. 

 indicar quais funções deverão estar habilitadas nos diferentes níveis de 

segurança. 

 definir os casos de uso reais da aplicação. 

A seguir, portanto, como fase final deste trabalho, são apresentadas as telas 

do software Refabular: 



4.1 Proposta de navegação e interação 

4.1.1 – Tela de apresentação do software 

 

Ao abrir o software Refabular, o aluno verá uma tela de apresentação que 

mostra, no lado esquerdo, imagens de alguns personagens clássicos das fábulas 

(Peter Pan, Cinderela, os 7 Anões) e, na parte inferior, abaixo do nome do software, 

o botão ENTRAR, que possibilitará o acesso ao sistema. No canto superior direito, 

em coerência com o fundamento pedagógico de consideração aos conhecimentos 

prévios (neste caso, semelhança com a localização dos botões das janelas do 

Sistema Operacional Windows) está o botão de Sair, caso o aluno decida abandonar 

o software.  

 

 
 

 

 

 

 
Figura 5 – Tela de entrada do software REFABULAR. 

Fonte: autor do trabalho 
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4.1.2 Tela de acesso ao sistema 

 

Após clicar no botão entrar, o usuário é convidado a digitar seu nome de 

usuário e senha, previamente cadastrados. Caso seja o primeiro acesso do aluno no 

sistema, este deverá efetuar o cadastro, clicando no botão Cadastrar, como se pode 

ver na Fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Tela de acesso ao sistema do software REFABULAR.  

Fonte: autor do trabalho 
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4.1.3 Tela de Cadastro do aluno 

O aluno deverá preencher todos os campos do Cadastro. Embora apenas 

nome de usuário e senha sejam solicitados, esta tabela de cadastro servirá para 

executar outras ações no futuro, como armazenar dados, gerar relatórios, entre 

outros.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6 – Tela de cadastro do aluno. 

Fonte: autor do trabalho 
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4.1.4 Tela de escolha da fábula/refábula  

Após entrar no sistema, o aluno poderá optar pela fábula que deseja 

conhecer. 

Além disso, ao optar pelas opções de Fábulas, terá acesso às fábulas 

originais, postadas pelo professor. Optando por Refábulas, tem acesso às fábulas 

modificadas, tanto por ele mesmo quanto por outros estudantes.  

 

 

Figura 7 – Tela de escolha da fábula/refábula desejada 

Fonte: autor do trabalho 

 



4.1.5 Tela da fábula escolhida e possibilidades de interação 

Após escolher a fábula desejada, o aluno verá a mesma na tela, 

apresentada com o texto na área central e os Personagens coloridos à direita e 

preto-e-branco à esquerda. A partir de então, poderá começar a inserir personagens 

coloridos (b), posicionados no lado esquerdo, colorir os personagens em preto e 

branco (b), posicionados no lado direito da tela ou efetuar interferências no texto.  

Relembramos que as interferências levam em conta não só as opções digitadas na 

caixa drop-down, mas também as palavras digitadas pelo aluno. Se nenhum dos 

termos o agradou, ele pode digitar uma palavra ou frase que escolher5, e está será 

incorporada ao banco de dados de opções.  

 

 

                                                 
5
 Esta opção leva em consideração os conceitos de Primo (2001) sobre interação mútua e reativa. 

Ver Abordagem Epistemológica, (pp. 11-12) 

c 

a 

b 

Figura 8 – Tela apresentando a fábula escolhida, bem como as possibilidades de interação 

Fonte: autor do trabalho 
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4.1.6 Tela de pintura do personagem desejado 

Ao escolher um personagem preto-e-branco, no lado direito da tela, o aluno 

poderá clicar em Colorir, que será aberto o módulo de pintura, onde o personagem 

poderá ser colorido e, após isso, o aluno optará por inseri-lo no texto, clicando no 

botão Inserir, ou descartá-lo, clicando no botão Excluir.  

 

 

 

 

 

Figura 9 – Tela de pintura do personagem desejado 

Fonte: autor do trabalho 
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4.1.7 Tela da fábula após a interação 

 

Após as interações do aluno, a tela apresenta-se conforme abaixo, com 

inserção de personagens coloridos, personagens pintados pelo próprio usuário e 

alteração de palavras/frases no texto, gerando um texto próprio, cujo resultado não 

era possível prever quando o aluno iniciou o processo interativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Tela do software após as interações efetuadas na fábula.  

Fonte: autor do trabalho 
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4.1.8 Tela de Salvamento da fábula 

Após todas as interações, o aluno escolhe se quer Salvar ou Excluir a 

fábula. No caso de escolher salvar, a tela que aparece solicita o nome do arquivo e 

um clique no botão Salvar. Mais uma vez, a semelhança com o Sistema Operacional 

Windows considera o conhecimento anterior do aluno, facilitando o uso da 

ferramenta e o manuseio do objeto. Após clicar em Salvar, a fábula é salva com o 

nome especificado.  

 

 

 

4.1.9 Tela final do Programa 

Após Salvar a fábula então, uma última tela, onde o aluno escolhe se quer 

escolher outra fábula ou sair. Se escolher Sair, o programa é encerrado e se 

escolher Continuar, ele é direcionado novamente à tela de escolha de 

fábula/refábula (fig. 7), onde poderá executar todos os passos novamente.  

 

Figura 10 – Tela de salvamento da fábula.    Fonte: autor do trabalho 

 

Figura 11 – Tela final do programa.    Fonte: autor do trabalho 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise e projeto de um software educativo requerem, além de estudo e 

pesquisa teórica substanciais, que permitam subsidiar os conteúdos, idéias e 

metodologias propostas, que se leve em conta a aplicação e o interesse que o 

mesmo deve despertar no aluno e a utilidade e facilidade de aplicação, no que tange 

ao professor ou profissional que aplicará o mesmo.  

A disciplina de Análise e Projeto de Software Educativo trouxe à luz 

conceitos teóricos que, com certeza, embasam e subsidiam as idéias estimuladas 

pela interação realizada no NEAD (ambiente virtual do Centro Universitário 

FEEVALE) e dos encontros presenciais. Essa interação entre alunos e docência 

sedimentou alguns conceitos e descartou outros, com a abordagem teórica 

apresentada trazendo importantes conhecimentos técnicos. Estes, aliados á uma 

reflexão pessoal, permitiram a construção do protótipo do software Refabular, aqui 

apresentado, no qual se utilizaram as técnicas aprendidas na disciplina, técnicas 

estas que, se não eliminam totalmente, minimizam grande parte de erros de projeto 

ou desenvolvimento.  

Os conceitos apresentados e discutidos, tanto da Análise Estruturada quanto 

da Orientação a Objeto devem ser encarados não como uma escolha, mas como 

possibilidades. Certamente os avanços técnicos das duas vertentes metodológicas 

devem ser unidos para que a evolução pretendida na área de desenvolvimento e 

projeto de software ocorra, o que justifica os conceitos utilizados no planejamento e 

projeto do software ora proposto.  



 

 

29 

Já mencionamos, mas repetiremos: a produção de software educativo no 

Brasil ainda é incipiente, mas mesmo os softwares que já existem encontram 

resistência por parte dos próprios educadores, seja porque houve falhas no seu 

projeto e desenvolvimento, onde os aspectos de utilização não foram facilitados, 

seja porque, caso da grande maioria, os conteúdos e metodologias não são 

pedagogicamente relevantes no contexto a que se destina.  

Por isso, uma das maiores preocupações no projeto e desenvolvimento do 

software Refabular foi permitir que os próprios professores cadastrem seu conteúdo, 

o que garante a flexibilidade necessária com relação aos conteúdos. E, no que tange 

à interação do aluno com o objeto de aprendizagem, preocupamo-nos em permitir 

que este interaja profusamente, seja com texto, seja com imagens, seja com vídeo e 

áudio (estas duas últimas, possibilidades de implementação futura). Ou seja, a ação 

do aluno não se limita a escolher entre opções. Ele pode inserir imagens já 

coloridas, mas pode colorir a sua própria. Ele pode ler a fábula, mas pode também 

alterá-la. E, mais do que isso: pode escolher entre opções de alteração ou incluir 

suas próprias idéias, criando uma nova fábula que poderá, depois, ser ainda mais 

uma vez modificada, tanto por ele, quanto pelos colegas, e assim sucessivamente. 

Nessa interação, nesse intercâmbio de idéias, conceitos e situações é que reside a 

verdadeira construção do conhecimento, o sucesso do processo ensino-

aprendizagem. 

Por questões de exigüidade de tempo, não pudemos implementar todas as 

possibilidades de interação planejadas. Duas delas, a possibilidade do aluno gravar 

sua imagem em uma vídeocâmera e inserir no lugar do rosto do personagem, e a 

possibilidade do aluno inserir pontos de áudio na história, bem como ouvi-la, ao 

invés de lê-la, são sugestões de implementação futura que, desde já, estarão sendo 

trabalhadas, no intuito de fazer com que não só a produção do software educativo 

brasileiro aumente, mas que a qualidade do mesmo, tão ou mais importante que a 

quantidade, aumente na mesma proporção.  
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ANEXOS 

 



ANEXO A – Fábula CINDERELA 
 

Era uma vez um senhor viúvo que tinha uma filha a quem amava muito. Ele decidiu casar-se 

novamente com uma viúva que tinha duas filhas. 

O pobre homem morreu, deixando sua filha desolada. No entanto, a madrasta e suas filhas ficaram 

felizes com a herança. 

As três mulheres invejavam a beleza e a bondade da moça. Então a converteram em sua criada, e a 

chamavam Cinderela. 

Cinderela lavava, limpava, passava e cozinhava. Porém, mais que tudo chorava, porque ninguém 

mais gostava dela. Um dia, o arauto do rei convidou todas as jovens do reino para um baile no 

palácio, pois o príncipe herdeiro queria escolher uma esposa. 

As filhas da madrasta acreditavam que uma delas seria a escolhida, e passaram a tarde provando 

vestidos. 

A pobre Cinderela também queria ir ao baile, mas as suas irmãs a proibiram. 

Foram ao baile zombando de Cinderela que ficou em casa, muito triste. 

De repente surgiu vinda do céu, uma luz muito forte, que se transformou numa fada. 

_ Cinderela, sou sua fada madrinha, não chores, não quero que vivas triste, se anime pois, esta noite 

irás ao baile. 

E com sua varinha de condão transformou as pobres roupas da jovem num lindo vestido, e os 

sapatos viraram sapatinhos de cristal. 

A fada ainda transformou uma abóbora numa carruagem, dois ratinhos em cavalos, e o cachorro de 

Cinderela no seu cocheiro. 

A jovem ficou encantada com a mágica da fada. 

_ Vá depressa minha menina! - disse a fada. Mas não esqueças que o encanto se romperá à meia 

noite e tudo voltará a ser como era. 

Cinderela entrou no palácio e todos ficaram encantados com sua beleza. Estava tão bonita que a 

madrasta e as suas irmãs não a reconheceram. 

As mulheres ficaram encantadas com o seu vestido, era o mais belo da festa. 

O príncipe que até então não havia encontrado nenhuma moça que o tivesse agradado, ficou 

encantado ao vê-la. Quis dançar somente com Cinderela. 
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Os dois dançaram a noite toda, deixando as moças da festa com muita inveja de daquela 

desconhecida. 

Cinderela estava tão feliz que não percebeu o tempo passar. Quando olhou para o grande relógio no 

salão, viu que faltavam poucos minutos para a meia noite. 

Antes que terminasse o encanto, Cinderela foi embora correndo, desceu as escadas com tanta 

pressa que perdeu um sapatinho de cristal. 

O príncipe, que estava apaixonado por Cinderela, saiu correndo atrás da jovem mas não conseguiu 

alcança-la. Encontrou o seu sapatinho de cristal na escada e o guardou. 

No dia seguinte, o príncipe que não sabia nem ao menos o nome de sua amada, mandou que seu 

pajem a procurasse pelo reino, a moça cujo pé coubesse naquele sapatinho. 

O pajem procurou por todo o reino, mas nenhuma moça tinha um pé tão pequeno que coubesse 

naquele sapatinho. 

Quando chegou na casa de Cinderela, provou o sapatinho nas suas irmãs, mas os pés delas eram 

grandes demais. 

Como o sapato era pequeno, por mais que as irmãs tentassem, não servia. 

Ele estava indo embora quando viu Cinderela varrendo um cômodo da casa. Após muito insistir ele 

conseguiu fazê-la provar o sapatinho. 

Quando a madrasta e as irmãs viram Cinderela calçar o sapatinho ficaram surpresas. Ele serviu 

perfeitamente em seu pequeno pézinho. 

Ele a levou para o castelo ao encontro do príncipe. 

No dia seguinte, Cinderela casou-se com o príncipe e houve festa em todo o reino. 

Agora, Cinderela era amada e os dois foram muito felizes.



ANEXO B – Fábula JOÃO E MARIA 

 

Às margens de uma extensa mata existia, há muito tempo, uma cabana pobre, feita de troncos de 
árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus dois filhinhos, nascidos do 
primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina, Maria. 

A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda 
mais: não havia comida para todos. 

— Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade. E as crianças 
serão as primeiras… 

— Há uma solução… — disse a madrasta, que era muito malvada. — Amanhã daremos a João e 
Maria um pedaço de pão, depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. 

O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, 
conseguiu convencê-lo. 

No aposento ao lado, as duas crianças tinham escutado tudo, e Maria desatou a chorar. 

— Não chore — tranqüilizou-a o irmão — Tenho uma idéia. 

Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas 
que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. 

No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. 

As crianças foram com o pai e a madrasta cortar lenha na floresta e lá foram abandonadas. 

João havia marcado o caminho com as pedrinhas e, ao anoitecer, conseguiram voltar para casa. 

O pai ficou contente, mas a madrasta, não. Mandou-os dormir e trancou a porta do quarto. Como era 
malvada, ela planejou levá-los ainda mais longe no dia seguinte. 

João ouviu a madrasta novamente convencendo o pai a abandoná-los, mas desta vez não conseguiu 
sair do quarto para apanhar as pedrinhas, pois sua madrasta havia trancado a porta. Maria 
desesperada só chorava. João pediu-lhe para ficar calma e ter fé em Deus. 

Antes de saírem para o passeio, receberam para comer um pedaço de pão velho. João, em vez de 
comer o pão, guardou-o. 

Ao caminhar para a floresta, João jogava as migalhas de pão no chão, para marcar o caminho da 
volta. 

Chegando a uma clareira, a madrasta ordenou que esperassem até que ela colhesse algumas frutas, 
por ali. Mas eles esperaram em vão. Ela os tinha abandonado mesmo! 

- Não chore Maria, disse João. Agora, só temos é que seguir a trilha que eu fiz até aqui, e ela está 
toda marcada com as migalhas do pão. 

Só que os passarinhos tinham comido todas as migalhas de pão deixadas no caminho. 

As crianças andaram muito até que chegaram a uma casinha toda feita com chocolate, biscoitos e 
doces. Famintos, correram e começaram a comer. 
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De repente, apareceu uma velhinha, dizendo: - Entrem, entrem, entrem, que lá dentro tem muito mais 
para vocês. 

Mas a velhinha era uma bruxa que os deixou comer bastante até cairem no sono e confortáveis 
caminhas. 

Quando as crianças acordaram, achavam que estavam no céu, parecia tudo perfeito. 

Porém a velhinha era uma bruxa malvada que e aprisionou João numa jaula para que ele 
engordasse. Ela queria devorá-lo bem gordo. E fez da pobre e indefesa Maria, sua escrava. 

Todos os dias João tinha que mostrar o dedo para que ela sentisse se ele estava engordando. O 
menino, muito esperto, percebendo que a bruxa enxergava pouco, mostrava-lhe um ossinho de 
galinha. E ela ficava furiosa, reclamava com Maria: 

- Esse menino, não há meio de engordar. 

- Dê mais comida para ele! 

Passaram-se alguns dias até que numa manhã assim que a bruxa acordou, cansada de tanto 
esperar, foi logo gritando: 

- Hoje eu vou fazer uma festança. 

- Maria, ponha um caldeirão bem grande, com água até a boca para ferver. 

- Dê bastante comida paro seu o irmão, pois é hoje que eu vou comê-lo ensopado. 

Assustada, Maria começou a chorar. 

— Acenderei o forno também, pois farei um pão para acompanhar o ensopado. Disse a bruxa. 

Ela empurrou Maria para perto do forno e disse: 

_Entre e veja se o forno está bem quente para que eu possa colocar o pão. 

A bruxa pretendia fechar o forno quando Maria estivesse lá dentro, para assá-la e comê-la também. 
Mas Maria percebeu a intenção da bruxa e disse: 

- Ih! Como posso entrar no forno, não sei como fazer? 

- Menina boba! disse a bruxa. Há espaço suficiente, até eu poderia passar por ela. 

A bruxa se aproximou e colocou a cabeça dentro do forno. Maria, então, deu-lhe um empurrão e ela 
caiu lá dentro . A menina, então, rapidamente trancou a porta do forno deixando que a bruxa 
morresse queimada. 

Mariazinha foi direto libertar seu irmão. 

Estavam muito felizes e tiveram a idéia de pegarem o tesouro que a bruxa guardava e ainda algumas 
guloseimas . 

Encheram seus bolsos com tudo que conseguiram e partiram rumo a floresta. 

Depois de muito andarem atravessaram um grande lago com a ajuda de um cisne. 
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Andaram mais um pouco e começaram a reconhecer o caminho. Viram de longe a pequena cabana 
do pai. 

Ao chegarem na cabana encontraram o pai triste e arrependido. A madrasta havia morrido de fome e 
o pai estava desesperado com o que fez com os filhos. 

Quando os viu, o pai ficou muito feliz e foi correndo abraça-los. Joãozinho e Maria mostraram-lhe toda 
a fortuna que traziam nos seus bolsos, agora não haveria mais preocupação com dinheiro e comida e 
assim foram felizes para sempre. 
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ANEXO C – Fábula O SOLDADINHO DE CHUMBO 

 

Numa loja de brinquedos havia uma caixa de papelão com vinte e cinco soldadinhos de chumbo, 
todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta: como 
fora o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta 
logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. 
Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil ao ombro, a 
túnica escarlate, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados 
corajosos e cumpridores do dever. 
Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a 
algum menino. 
Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente de que 
ele mais gostou:  
— Que lindos soldadinhos! — exclamou maravilhado.  
E os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna 
só era o último da fileira.  
Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores 
verdinhas e, em frente, havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho.  
A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de 
papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era 
emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra 
azul.  
A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça. 
Com uma das pernas dobrada para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela 
saia de tule.  
O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, e pensando que, tal como ele, aquela jovem 
tão linda tivesse uma perna só.  
“Mas é claro que ela não vai me querer para marido”, pensou entristecido o soldadinho, suspirando.  
“Tão elegante, tão bonita… Deve ser uma princesa. E eu? Nem cabo sou, vivo numa caixa de 
papelão, junto com meus vinte e quatro irmãos”.  
À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de 
uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira.  
Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e 
começaram a aprontar mil e uma. Uma enorme bagunça!  
As bonecas organizaram um baile, enquanto o giz da lousa desenhava bonequinhos nas paredes. Os 
soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, golpeavam a tampa para sair e participar da festa, mas 
continuavam prisioneiros.  
Mas o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados.  

Ele não conseguia parar de olhar aquela maravilhosa criatura. Queria ao menos tentar conhecê-la, 

para ficarem amigos.  

De repente, se ergueu da cigarreira um homenzinho muito mal-encarado. Era um gênio ruim, que só 

vivia pensando em maldades.  

Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se 

tratava.  

O geniozinho olhou a sua volta e viu o soldadinho, deitado atrás da cigarreira.  

— Ei, você aí, por que não está na caixa, com seus irmãos? — gritou o monstrinho.  

Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina.  

— Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver! - gritou o geniozinho enfezado.  

Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem que fez todos espirrarem.  

Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma 
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perna só, que estava caído atrás da cigarreira, e os arrumou perto da janela.  

O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila.  

De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento, ou o geniozinho 

maldoso?  

E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua.  

O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua. Mas não o 

encontrou. Logo se consolou: afinal, tinha ainda os outros soldadinhos, e todos com duas pernas.  

Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal.  

Quando a tempestade foi cessando, e o céu limpou um pouco, chegaram dois moleques. Eles se 

divertiam, pisando com os pés descalços nas poças de água.  

Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou:  

— Olhe! Um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado?  

— É, está um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxurrada.  

— Não, ele está só um pouco sujo.  

— O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos meia dúzia, para 

organizar uma batalha.  

— Sabe de uma coisa? — Disse o primeiro garoto. —Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a 

volta ao mundo.  

E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal, colocaram o soldadinho dentro dele 

e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta.  

Apoiado em sua única perna, com o fuzil ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o 

equilíbrio.  

O barquinho dava saltos e esbarrões na água lamacenta, acompanhado pelos olhares dos dois 

moleques que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada ao lado.  

Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora 

subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava 

todos seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver.  

De repente, viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, olhos fosforescente e um horrível 

rabo fino e comprido, que foi logo perguntando:  

— Você tem autorização para navegar? Então? Ande, mostre-a logo, sem discutir.  

O soldadinho não respondeu, e o barquinho continuou seu incerto caminho, arrastado pela 

correnteza. Os gritos do rato do esgoto exigindo a autorização foram ficando cada vez mais distantes.  

Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz, e respirou aliviado; aquela viagem no escuro não o 

agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado.  

A água do esgoto chegara a um rio, com um grande salto; rapidamente, as águas agitadas viraram o 

frágil barquinho de papel.  

O barquinho virou, e o soldadinho de chumbo afundou.  

Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, engoliu-o.  

O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe. E não 

deixava de pensar em sua amada: “O que estará fazendo agora sua linda bailarina? Será que ainda 

se lembra de mim?”.  
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E, se não fosse tão destemido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois seu coração sofria de paixão.  

Passou-se muito tempo — quem poderia dizer quanto?  

E, de repente, a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam:  

— Olhe! O soldadinho de chumbo que caiu da janela!  

Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido 

a uma cozinheira. E, por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que 

trabalhava na casa do menino que ganhara o soldadinho no aniversário.  

Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem, 

por causa daquela única perna.  

Levou-o para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou-o com água e sabão, para tirar o 

fedor de peixe, e endireitou a ponta do fuzil, que amassara um pouco durante aquela aventura.  

Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar 

pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o 

lago reluzente feito de espelho. E, na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina: sobre uma perna só, 

com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca.  

O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado, ela olhou para ele, mas não trocaram 

palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar 

novamente perto dela e poder amá-la.  

Se pudesse, ele contaria toda sua aventura; com certeza a linda bailarina iria apreciar sua coragem. 

Quem sabe, até se casaria com ele… 

Enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho brincava tranqüilo com o pião.  

De repente como foi, como não foi — é caso de se pensar se o geniozinho ruim da cigarreira não 

metera seu nariz —, o garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo 

ardia intensamente.  

O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a 

ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o 

azul da calça perdiam suas tonalidades.  

O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu 

então que seu coração de chumbo começava a derreter — não só pelo calor, mas principalmente 

pelo amor que ardia nele.  

Naquele momento, a porta escancarou-se com violência, e uma rajada de vento fez voar a bailarina 

de papel diretamente para a lareira, bem junto ao soldadinho. Bastou uma labareda e ela 

desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente.  

No dia seguinte. a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino 

coração de chumbo: era tudo que restara do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande 

amor.  

Da pequena bailarina de papel só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus 

longos cabelos negros. 


