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RESUMO 
 
SILVA, Antonio Gomes da; COSTA, José Cleyton Santana. O Tux Paint no 
processo de alfabetização e letramento.  2013. 47 f. Monografia (Licenciatura em 
Computação) -- Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013.  
 
 

Este estudo trata do software Tux Paint no processo de aprendizagem. Objetiva 
elaborar uma proposta de aplicação do referido software para alunos dos anos 
iniciais do ensino fundamental que vivenciam o processo de alfabetização e 
letramento. O estudo foi embasado em pesquisa bibliográfica e pesquisa 
documental. A pesquisa bibliográfica envolveu tema como: letramento, alfabetização, 
informática educativa e software educacional. Os principais teóricos desta pesquisa 
foram Magda Soares, José Armando Valente, Luiz Carlos Gagliari e Fábia Magali 
Santos Vieira. A pesquisa documental teve como objeto de estudo o software 
educativo Tux Paint e foi efetivada a partir de ficha de avaliação. A análise dos dados 
revelou que para uma utilização eficaz do Tux Paint na alfabetização e letramento é 
necessário uma proposta que considere a oralidade, leitura da história em texto 
escrito, análise e formação de palavras produção de frases, ilustração da sequencia 
da historia e escrita da historia. Finalmente, concluímos que para aplicação efetiva 
de um software educacional e de fundamental importância que o professor conheça 
o software e suas ferramentas, organize o planejamento de aplicação e tenha uma 
postura mediadora.   
 
 

Palavras-chave: Alfabetização. Software Educacional. Letramento. Tux Paint. 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

SILVA, Antonio Gomes da; COSTA, José Cleyton Santana. O Tux Paint no 
processo de alfabetização e letramento.  2013. 47 f. Monografia (Licenciatura em 
Computação) -- Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013.  
 
 

This study deals with the software Tux Paint in the learning process. Aims to 
develop a proposal for the implementation of that software for students in the early 
years of elementary school to experience the process of literacy and literacy. The 
study was based on a literature review and documentary research. The literature 
review involved subject as: literacy, literacy, educational computing and educational 
software. The main theorists of this research were Magda Soares, José Armando 
Valente and Luiz Carlos Gagliari Fábia Magali Santos Vieira. The desk research had 
as its object of study educational software Tux Paint and became effective from 
assessment sheet. Data analysis revealed that for effective use of Tux Paint on 
literacy and literacy is necessary to consider a proposal oral, reading the story in 
written text analysis and word formation producing phrases, illustration of the 
sequence of the story and writing history. Finally, we conclude that for effective 
implementation of an educational software is of fundamental importance that the 
teacher knows the software and its tools, organize the planning application and has 
an attitude mediator. 
 
 
 
 
Key-Words: Literacy. Educational Software. Literacy. Tux Paint. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de alfabetização no Brasil ainda é uma questão muito discutida 

pelos profissionais da área. Os diversos métodos de alfabetização são colocados em 

xeque e não se chega a um consenso sobre a melhor forma ou metodologia para se 

alfabetizar. 

Pesquisa realizada pelo Instituto de Geografia e Estatística – IBGE em 

setembro de 2012, revelou que o Brasil possui 30,5 milhões de analfabetos 

funcionais1.  Pessoas que consegue decodificar as letras, como frases, textos curtos 

e outros.  Todavia, encontram dificuldades para compreendê-los. 

 

Os dados sobre o alfabetismo funcional confirmam que a educação básica é 
o pilar fundamental para promover a leitura, o acesso à informação, a 
cultura e a aprendizagem ao longo de toda a vida. Assim, para que 
tenhamos um Brasil com níveis satisfatórios de participação social e 
competitividade no mundo globalizado, um primeiro compromisso a ser 
reafirmado é com a extensão do ensino fundamental de pelo menos oito 
anos a todos os brasileiros, independentemente da faixa etária, com oferta 
flexível e diversificada aos jovens e adultos que não puderam realizá-lo na 
idade adequada. (RIBEIRO, 2006). 

 

Para melhorar a alfabetização surge no Brasil, nos anos de 1980, o 

letramento com o objetivo de inserir o aluno na cultura letrada. Entretanto, ainda 

atualmente, os professores enfrentam dificuldades em trabalhar a alfabetização e o 

letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. Neste sentido são importantes 

os recursos digitais disponíveis na sociedade informatizada. 

 

Em todo o mundo, a modernização das sociedades, o desenvolvimento 
tecnológico, a ampliação da participação social e política colocam 
demandas cada vez maiores com relação às habilidades de leitura e escrita. 
A questão não é mais apenas saber se as pessoas conseguem ou não ler e 
escrever, mas também o que elas são capazes de fazer com essas 
habilidades. Isso quer dizer que, além da preocupação com o 
analfabetismo, problema que ainda persiste nos países mais pobres e 
também no Brasil, emerge a preocupação com o alfabetismo, ou seja, com 
as capacidades e usos efetivos da leitura e escrita nas diferentes esferas da 
vida social. (RIBEIRO, 2006) 

 

 A Informática na educação no Brasil nasceu nos anos 70 e desde essa época 

foram implementados diversos projetos em instituições diferentes de ensino com o 

                                                           
1
 http://noticias.band.uol.com.br/educacao/noticia/?id=100000534788 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Letra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
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objetivo de auxiliar o processo de alfabetização. No entanto, ainda são necessários 

estudos e propostas que auxiliem o professor a obter sucesso em sua prática 

pedagógica. Muitos softwares educacionais são divulgados e disponibilizados na 

Internet com o objetivo de auxiliar o professor no processo de alfabetização. Dentre 

estes enfatizaremos o software de autoria Tux Paint. 

Considerando o contexto supracitado, a questão principal que norteia este 

estudo é: Como aplicar o software Tux Paint no processo de alfabetização e 

letramento nos anos iniciais do ensino fundamental? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Geral:  

Elaborar uma proposta de aplicação do software educativo Tux Paint para 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental que vivenciam o processo de 

alfabetização e letramento. 

 

Específicos: 

 Apreender os conceitos de alfabetização e letramento; 

 Compreender os fundamentos da informática educativa; 

 Diferenciar os tipos de software educacionais; 

 Conhecer as principais ferramentas do software Tux Paint e suas possibilidades 

para o processo de alfabetização e letramento. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

O estudo foi embasado em pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A 

pesquisa bibliográfica envolveu tema como: letramento, alfabetização, informática 

educativa, software educacionais. Os principais teóricos desta pesquisa foram 

Magda Soares, José Armando Valente, Luiz Carlos Gagliari e Fábia Magali Santos 

Vieira, Silviane Barbato e Maria Inês Bizzotto.Os dados da pesquisa bibliográfica 

foram sistematizados e organizados nos capítulos 2 e 3, assim como contribuíram 

para a fundamentação teórica da proposta de aplicação do Tuxpaint. 

A pesquisa documental teve como objeto de estudo o software educativo 

Tuxpaint. Para tanto, foram elaboradas questões em uma ficha de observação 
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(Apêndice A) como: trabalha com cores? Com formas? Possibilita desenhar? 

Possibilita a escrita? Possibilita salvar? Possibilita recuperar o arquivo? Possibilita 

fazer e refazer a produção? Possibilita apresentar a produção? Possibilita imprimir?  

 

1.3 ESTRUTURA  

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Introdução apresenta-se 

o problema. Objetivos e metodologia da pesquisa.  O capítulo 2 apresenta o conceito 

de alfabetização e letramento, assim como a importância do papel do professor 

nestes processos. No capítulo 3 observa-se a importância da informática na 

educação e o conceito e classificação de softwares educacionais. No capítulo 4 são 

enfatizadas algumas informações gerais e as principais ferramentas do software de 

autoria Tux Paint.  

No capítulo 5 é apresentada a proposta para aplicação do Tux Paint na 

alfabetização e letramento inspirada na obra de Leila Nascimento, História Boa de 

Contar, publicada em 2011 pela Gráfica e Editora Amazônia e, finalmente, nas 

considerações finais enfatizarmos a importância do professor conhecer o software e 

suas ferramentas, organizar o planejamento de aplicação e ter uma postura 

mediadora para que tenha um resultado positivo na aplicação do software 

educacional.  
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2 ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

2.1 O CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Por muito tempo o conceito de alfabetização ficou ligado a ideia de decodificar 

os sinais gráficos e acreditava-se que para aprender a ler e escrever era necessário 

apenas desenvolver a capacidade de codificar os sons da fala. A partir de 1980 

surgiram várias teorias que mostravam que o aprendizado da escrita não se 

reduziria ao domínio da decodificação e codificação, mas sim da vivência, pela 

criança, de um processo ativo no qual desde cedo tenha contato com materiais 

escritos e elabore hipóteses de escrita, ou seja, construa e reconstrua hipóteses 

sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita como um sistema de 

representação.  

De acordo com Soares (2004a), durante muito tempo, a alfabetização escolar 

no Brasil caracterizou-se por uma alternância entre métodos sintéticos e métodos 

analíticos, no entanto sempre com a mesma ideia de que para aprender a criança 

dependeria de estímulos externos cuidadosamente selecionados ou artificialmente 

construídos. 

 Após os anos 80, a aprendizagem da língua escrita é marcada, sobretudo, 

pela obra e pelas ideias de Emilia Ferreiro baseadas no construtivismo, as quais 

trouxeram uma significativa mudança de pressupostos e objetivos na área da 

alfabetização porque alterou fundamentalmente a concepção do processo de 

aprendizagem e apagou a distinção entre aprendizagem do sistema de escrita e 

práticas sociais de leitura e de escrita. Essa mudança permitiu identificar e explicar o 

processo através do qual a criança constrói o conceito de língua escrita como um 

sistema de representação dos sons da fala por sinais gráficos.  

 
Cabe salientar, porém, que não é retornando a um passado já superado e 
negando avanços teóricos incontestáveis que esses problemas serão 
esclarecidos e resolvidos. Por outro lado, ignorar ou recusar a crítica aos 
atuais pressupostos teóricos e a insuficiência das práticas que deles têm 
decorrido resultará certamente em mantê-los inalterados e persistentes. Em 
outras palavras: o momento é de procurar caminhos e recusar 
descaminhos.  (SOARES, 2004a, p. 20). 

 

O processo de alfabetização inclui muitos fatores e, quando mais ciente 

estiver o professor de como se dá o processo de interação social, da natureza da 
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realidade linguística envolvido no momento em que está acontecendo à 

alfabetização, mais condições terá esse professor de encaminhar de forma 

agradável e produtiva o processo de aprendizagem, sem os sofrimentos habituais 

(CAGLIARI, 1998) 

A justificativa para o surgimento da palavra letramento deriva de muitas 

indagações e dúvidas quanto ao significado de alfabetizar. Para uns educadores 

alfabetizar seria aprender a decodificar símbolos enquanto para outros alfabetizar 

vai além de decodificar, mas envolve a compreensão do texto quanto ao conteúdo e 

finalidade. O termo letramento surge neste contexto para diferenciar estas suas 

ideias. 

A alfabetização é entendida como a aquisição do sistema convencional de 

escrita, enquanto o letramento é entendido como o desenvolvimento de 

comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas 

sociais. Também há uma distinção em relação aos objetos de conhecimento quanto 

em relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem e, portanto, 

também de ensino desses diferentes objetos.  

 

É necessário saber que embora distintos os dois processos, a alfabetização 
e letramento são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem 
sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de 
escrita e por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento e 
por meio de atividades de letramento; este, por sua vez, só pode 
desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema 
de escrita. (SOARES, 2004a, p.19). 

 

Alfabetização e letramento são diferentes cada uma com suas 

especificidades. Porém, ambos são indispensáveis quando se leva em consideração 

a aprendizagem da leitura e da escrita. Diante do que já foi dito, o conceito de 

letramento vem à tona e amplia a visão de alfabetização e nos chama a atenção não 

apenas para o domínio da prática de ler e escrever ou codificar e decodificar, mas 

também a forma de como ela é usada (BIZZOTT0; AROEIRA, 2010) 

Para alfabetizar não basta ensinar os códigos de leitura e escrita como 

relacionar sons e letras. É necessário que o professor seja capaz de compreender o 

significado dessa aprendizagem, para poder usá-la no seu dia-a-dia de forma a 

atender às exigências da própria sociedade. 

A palavra letramento é uma versão para o Português do termo inglês literacy, 

que significa o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a 
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escrever. No Brasil o conceito de letramento originou-se nos meados dos anos 80, 

assim como na França, illettrisme, em Portugal, literacia para nomear fenômenos 

distintos daquele denominado alfabetização, alphabétisation.  

O que se observava em vários países é que a população, embora 

alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura e de escrita necessárias para 

uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais que 

envolviam a língua escrita. Assim, na França e nos Estados Unidos, para limitar a 

análise a esses dois países, o letramento surge de forma independente da questão 

da aprendizagem básica da escrita (SOARES, 2004b). 

No caso do Brasil, o letramento surge também a partir dos questionamentos 

sobre o conceito de alfabetização e a eficácia dos processos de aprendizagem. A 

partir disso pode-se identificar nas discussões uma progressiva extensão do 

conceito de estar alfabetizado. Antes significava apenas capacidade de escrever o 

próprio nome ou um bilhete simples, mas atualmente este conceito se amplia. 

Alfabetização e letramento é o resultado da ação de ensinar e apreender as práticas 

sociais de leitura e escrita, também é o estado ou condição que adquire um grupo 

social ou individuo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas 

práticas sociais (SOARES, 1998). 

O letramento tem a escrita como instrumento de mediação simbólica em 

diferentes contextos com a finalidade de atingir diferentes objetivos.  

 

O processo de letramento diz respeito a práticas discursivas culturais e é 
constituído por eventos de uso, em que a leitura e a escrita das pessoas 
não são apenas orientadas pela escolarização. Os usos e as funções 
sociais da escrita de uma sociedade e de comunidades são desenvolvidas 
ao longo de suas histórias de acordo com as diferentes situações 
sociocomunicativas, cabendo à escola oportunizar práticas dialógicas em 
que os princípios de diferentes contextos situacionais possam ser vividos 
pelos alunos. (BARBATO, 2008, p. 23) 

 

O letramento é um processo que tem início quando a criança começa a 

conviver com as diferentes manifestações de escrita na sociedade, ou seja, como 

rótulos, placas, revistas, além disso, com as diversas possibilidades de participação 

nas práticas sociais que envolvem a leitura e redação de cartas, de convites, de 

avisos, de obras literárias entre outros. 

A alfabetização e o letramento são, portanto, processos diferentes, mas 

complementares e inseparáveis (SOARES, 1998). A entrada da criança no mundo 
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da escrita deve ocorrer simultaneamente por meios da alfabetização que se 

desenvolve no contexto das relações fonema/grafema, mas também pela inserção e 

a participação efetiva das mesmas nas sociedades letradas.  

É preciso combinar a alfabetização e o letramento, assegurando aos alunos 

tanto a apropriação do sistema de escrita como o domínio das práticas sociais de 

leitura e de escrita. Como consequência, o desafio que se coloca é “alfabetizar 

letrando”, ou seja, possibilitar que a alfabetização se desenvolva em um ambiente 

onde a criação conviva com variados portadores de textos ao mesmo tempo em que 

constrói a base alfabética. 

Para Carvalho (2010), formar indivíduos letrados e não apenas alfabetizado, o 

repertório e as situações de leitura, tanto das crianças quanto dos jovens e adultos, 

precisa ser ampliado para conter diversos tipos de textos que circulam intensamente 

na vida social. Nem todo mundo que passa oito anos da escola fundamental deveria 

no mínimo aprender a escrever uma carta, a ler um contrato ou procurar as 

informações de que necessita na vida cotidiana, sejam em enciclopédias, 

dicionários, jornais ou bulas de remédios.  

No Brasil muitos sabem decodificar os sinais da escrita, no entanto, não 

sabem sequer preencher um requerimento. Esse é um exemplo de pessoas que são 

alfabetizadas e não letradas. Existem também, aqueles que sabem como deveria ser 

aplicada a escrita, todavia, não são alfabetizadas.  

 
Como no filme Central do Brasil – alguns personagens conheciam a carta, 
mas não podiam escrevê-la por serem analfabetos. Eles ditavam a carta 
dentro do gênero, mesmo sem saber escrever. A personagem principal, a 
Dora (interpretada pela atriz Fernanda Montenegro), era um instrumento 
para essas pessoas letradas, mas não alfabetizadas, usarem a leitura e a 
escrita. No universo infantil há outro bom exemplo: a criança, sem ser 
alfabetizada, finge que lê um livro. Se ela vive em um ambiente literário, vai 
com o dedo na linha, e faz as entonações de narração da leitura, até com 
estilo. Ela é apropriada de funções e do uso da língua escrita. Essas são 
pessoas letradas sem ser alfabetizadas. (SOARES, 2003, p. 3).  
 

 

2.2 O PAPEL DO PROFESSOR MEDIADOR 

Diante da realidade da educação no Brasil, há necessidade de dar mais 

atenção aos aspectos essenciais da infância, principalmente no ingresso da criança 

de seis anos na escola com a finalidade manter a sua aprendizagem, considerando 
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que o primeiro ano é o início do processo de alfabetização, seguido por mais dois 

anos para a consolidação deste ciclo.  

Em 16 de maio de 2005, a Lei nº 11.114 alterou os art. 6º, 30º, 32º e 87º da 

Lei nº 9394/96, estabelecendo como obrigação dos pais ou responsáveis a matrícula 

das crianças no ensino fundamental a partir dos seis anos de idade. Contudo, foi 

mantida a duração de oito anos para a integralização dessa etapa da escolarização. 

Em seis de fevereiro de 2006 foi aprovada a Lei n.º 11.274 instituindo o ensino 

fundamental de nove anos de duração, com inclusão de crianças de 6 anos de idade 

no ensino regular. 

Conforme as orientações gerais do Ministério da Educação e Cultura (MEC) a 

implantação progressiva do Ensino Fundamental de nove anos, com a inclusão das 

crianças de seis anos, deve se dar em consonância com a universalização do 

atendimento na faixa etária de 7 a 14 anos. Também o documento ressalta uma 

ação que requer planejamento e diretrizes norteadoras para o atendimento integral 

da criança em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, além de metas 

para a expansão de atendimento que garanta uma educação de qualidade 

“construída com base nas múltiplas dimensões e na especificidade do tempo da 

infância, do qual também fazem parte as crianças de sete e oito anos” (BRASIL, 

2004, p.15). 

Ainda, segundo o MEC, 

 

É necessário que o sistema escolar esteja atento às situações envolvidas 
no ingresso da criança no ensino fundamental, seja ela oriunda diretamente 
da família, seja da pré-escolar, a fim de manter os laços sociais e afetivos e 
as condições de aprendizagem que lhe darão segurança e confiança 
(BRASIL, 2004, p.19,). 

 

O ingresso no ensino fundamental é mais um momento de transição na vida 

da criança, trazendo, dessa forma, novidades e desafios, às vezes vividos com 

plena alegria e tranquilidade, outras com insegurança, ansiedade ou medo.  

 

(...) é um evento que requer adaptação da criança e de todos os envolvidos 
no processo. Considerando-se a entrada com seis anos de idade, as 
peculiaridades da faixa etária e a recente implantação do ensino 
fundamental de nove anos nas redes de ensino públicos e privadas no 
Brasil, a adaptação está envolvendo um universo maior, pois se constitui em 
fato novo para todos (RAPOPORT, 2009, p. 23)  
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Está é uma questão que desafia o educador e a escola como um todo, já que 

compreender o ciclo da infância como uma etapa interdependente, com articulação 

entre os três anos, com uma organização pedagógica sequencial, especialmente em 

relação à alfabetização com letramento, é fundamental para o sucesso escolar do 

aluno. (FURGHESTTI; GRECO; CARDOSO, 2012). 

A escola não está isolada do resto do mundo, pois os conhecimentos que nela 

circulam provêm de práticas de outros contextos culturais e as podem transformar. 

Quando se enfoca o aprendizado da escrita os anos de alfabetização na escola, o 

trabalho do professor é muito importante, visto que media o aprendizado do aluno 

por meio de uma série de decisões pedagógicas. 

 

Na teoria de Vygotsky (1998,2001), há dois tipos de mediação: a 
instrumental e a simbólica. A mediação instrumental refere-se à relação 
indireta da pessoa com a atividade que desenvolve pelo uso de instrumento. 
Por exemplo: escrevemos utilizando uma caneta, o lápis, o giz e, como 
suporte, a folha de papel, o quadro. A mediação semiótica refere-se ao uso 
de signos, sobretudo da palavra, como elemento mediador nas interações. 
As ferramentas mediadoras transformam o mundo e os interlocutores e, na 
medida em que há transformações, outras necessidades surgem, fazendo 
com que sejam desenvolvidas novas ferramentas mediadoras. (BARBATO, 
2008, p.13). 
 

O professor, assumindo o papel de mediador, tem que planejar suas aulas, 

tendo em vista os processos já adquiridos e em desenvolvimento, além de provocar 

situações que promovam o aprendizado por meio de atividades diferenciadas, 

discussões e reflexões que conduzam o aluno na transformação de seu 

conhecimento. 

 Nesse sentido, Magda Maria Inês Bizzotto comenta que 

 
O professor, mediador nessa prática de alfabetização, não pode ser visto 
apenas como sendo um aplicador de pacotes educacionais ou um mero 
constatador do que o aluno faz ou deixa de fazer. Ser mediador desse 
processo significa, antes de qualquer coisa, estar entre os acontecimentos e 
o aprendiz e estabelecer um canal de comunicação entre esses dois pilares. 
(SOARES, 2010, p. 38). 

 

No processo de mediação, o professor deixa ser o único possuidor e 

transmissor do conhecimento. Sua intervenção é planejada para favorecer a ação do 

aluno sobre o texto, mas para que isso aconteça o professor precisará de um 

domínio consistente das teorias educacionais, o que envolve, além de conhecimento 
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da psicogênese da leitura e da escrita e suas correções com outras ciências, o 

conhecimento da Língua Portuguesa. 

 
Focar a ação do mediador, como aquele que domina mais os instrumentos 
culturais e as formas de resolução de problemas, abre para nós varias 
possibilidades de intervenção: a qualidade da mediação que é obtida pela 
aproximação do mediador com o aprendiz; o domínio dos instrumentos 
culturais e o conhecimento dos conceitos e lógicas de organização dos 
significados; a qualidade dos procedimentos que conduzem ao aprendizado 
mediato. (BARBATO, 2008, p. 15). 
 

O professor mediador deve ficar atento para compreender a forma como os 

diferentes grupos e indivíduos se apropriam de novos conceitos e atividades, 

levando em consideração as influências da história e da cultura no desenvolvimento 

humano e na aprendizagem.  Dessa forma, observará se as crianças estão 

interagindo ou não durante as aulas de leitura e escrita.  

Para Barbato (2008), o desenvolvimento humano está relacionado de forma 

dialética com o aprendizado e esse desenvolvimento é um processo de mudança 

com direcionamento. Nesse sentido se faz necessário entender o que está 

acontecendo em cada momento, no seu desenrolar ao longo da aula ou em outro 

período de tempo, por exemplo, durante um ou dois anos letivos.  

Segundo o autor, o desenvolvimento ocorre ao longo da vida, nas relações de 

troca com o ambiente, na construção dos contextos, ou seja, nas interações que 

derivam das condições de socialização. Desse modo, agimos sobre o ambiente. O 

que é importante no processo de ensino-aprendizado é verificar como cada um e o 

coletivo agem em relação às atividades que se desenvolvem em sala.  

 

A aprendizagem depende da nossa história pessoal, dos processos afetivos 
e cognitivos com os quais nascemos como seres humanos e das condições 
de desenvolvimento e, inclusive de aprendizado, na medida em que o 
professor planeja um ensino significativo em que a criança possa apropriar-
se do novo conhecimento. (BARBATO, 2008, p.22). 
 

A cultura de um grupo começa a fazer parte da vida de uma criança desde o 

seu nascimento quando ela começa a conviver com a cultura, participar da história 

de seu grupo e socializar-se com os diferentes contextos. Os quais vão se 

diferenciando com o passar do tempo conforme a criança vai se desenvolvendo e se 

tornando autônoma. 
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Um desses contextos é a escola, a comunidade escolar e os significados 
construídos nesses ambientes: os vários conhecimentos que podem se 
aprendidos, o desenvolvimento moral, as trocas possíveis, a aprendizagem 
da variante padrão da língua, a leitura e a escrita, que são importantíssimas 
para todo o processo de escolarização e dependem do desenvolvimento de 
competência de compreensão de textos. Nessa perspectiva, a criança não 
aprende apenas quando está prestando atenção ao professor ou fazendo as 
tarefas, mas aprende a partir das trocas geradas continuamente na escola e 
fora dela. A escola tem por objetivo propiciar uma aprendizagem 
sistematizada, diferente daquela que a comunidade propicia.  (BARBATO, 
2008, p. 22,). 
 

Portanto, as etapas de desenvolvimento do aluno no ensino-aprendizado 

dependem de como o professor mediador constrói as pontes para mediar o 

conhecimento em relação aos seus alunos, além disso, incentivando o uso de 

conhecimentos prévios assimilados e também o conhecimento aprendido no 

cotidiano. 
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3 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO E OS SOFTWARE EDUCACIONAIS 

 

3.1 FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

No Brasil a Informática na Educação surge a partir da Primeira Conferência 

Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino Superior (I CONTECE), 

realizada no Rio de Janeiro 1971. A partir dessa iniciativa se vem estudando a 

melhor forma de usar a Informática nas escolas.  

Para Valente (2009), o termo Informática na Educação significa a inserção do 

computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os 

níveis e modalidades de educação. Para tanto, o professor da disciplina curricular 

deve ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador e ser capaz 

de alternar adequadamente atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e 

atividades que usam o computador. 

O computador pode ser usado tanto para reforçar o processo tradicional de 

ensino, mantendo a prática pedagógica vigente com objetivo de informatizar os 

processos de ensino já existentes, ou para criar condições ao aluno de construir seu 

conhecimento por meio da criação de ambientes de aprendizagem.  

O papel do computador na educação vem se definindo na medida em que se 

questiona a função da escola e do professor, uma vez que a função do aparato 

educacional não deve ser a de ensinar, mas de promover o aprendizado. 

Segundo Valente (2009), quando o computador passa a ser ambiente de 

aprendizagem que enfatiza a construção do conhecimento, ele apresenta enormes 

desafios: 

 Primeiro, implica em entender o computador como uma nova maneira 

de representar o conhecimento; 

 Segundo, requer a análise cuidadosa do que significa ensinar e 

aprender, bem como demanda rever o papel do professor nesse 

contexto; 

 Terceiro, a formação desse professor envolve muito mais do que 

prover o professor com conhecimentos sobre computadores. 

 

O preparo do professor não pode ser uma simples oportunidade para passar 

informações, mas deve propiciar a vivência de uma experiência. É o contexto da 
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escola, a prática dos professores e a presença dos seus alunos que determinam o 

que deve ser abordado nos cursos de formação. Assim, o processo de formação 

deve oferecer condições para o professor construir conhecimentos sobre as técnicas 

computacionais e entender porque e como integrar o computador na sua prática 

pedagógica. 

 

O papel do professor deixará de ser o de total entregador da informação 
para ser o de facilitador, supervisor, consultor do aluno no processo de 
resolver o seu problema. Eventualmente, essa "consultoria" terá momentos 
de transmissão de informação ao aluno. Entretanto, ela deverá se 
concentrar em propiciar ao aluno a chance de converter a enorme 
quantidade de informação que ele adquire, em conhecimento aplicável na 
resolução de problemas de seu interesse (VALENTE, 1999, p.35). 

 

O professor deverá incentivar o processo de melhorias contínuas e ter 

consciência de que a construção do conhecimento se dá por meio do processo de 

depurar o conhecimento que o aluno já dispõe, ou seja, conhecer os seus alunos, 

incentivando a reflexão e a crítica e permitindo que eles passem a identificar os 

próprios problemas na sua formação, buscando soluções para o mesmo. Caberá ao 

professor saber desempenhar um papel de desafiador, mantendo vivo o interesse do 

aluno, e incentivando relações sociais, de modo que os alunos possam aprender uns 

com os outros e saber como trabalhar em grupo.  

Conforme Valente (1999), o professor nesse novo paradigma deverá trabalhar 

entre extremos de um espectro que vai desde transmitir informação até deixar o 

aluno totalmente isolado, descobrindo tudo ou "reinventado a roda". Ambos os 

extremos são ineficientes como abordagem educacional. Onde se posicionar nesse 

espectro e em qual momento é a grande dificuldade ou o grande desafio que o 

professor terá que vencer para ser efetivo nesse novo ambiente educacional.  

É importante que o professor desenvolva mecanismos, tais como: o constante 

questionamento e a reflexão sobre os resultados do trabalho com o aluno, para 

poder depurar e aprimorar a efetividade de sua atuação no novo ambiente de 

aprendizagem. O computador é apenas uma máquina com várias finalidades, não 

propriamente feito para a educação, por esse motivo que deve ser usados 

softwares educacionais que venham favorecer ao aluno, aprendizagem conforme 

as suas necessidades. 
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3.2 CONCEITOS E TIPOS DE SOFTWARES EDUCACIONAIS 

 

Atualmente existe no mercado vários softwares que podem ser usados na 

educação, alguns estão disponíveis para fazer download gratuitamente. Todavia, o 

professor deve levar em consideração as propostas educacionais que embasam 

estes recursos para que eles possam ter efetivamente uma aplicação pedagógica.  

Nesse sentindo, afirma Tajra (2001) que o professor deve conhecer os 

recursos disponíveis dos programas escolhidos para suas atividades de ensino, 

somente assim ele estará apto a realizar uma aula dinâmica, criativa e segura. 

Entrar em um ambiente de informática sem ter o conhecimento do programa a ser 

utilizado é o mesmo que ir dar uma aula sem planejamento e sem idéia do que fazer.  

Na visão de Vesce (2013), os softwares podem ser considerados programas 

educacionais a partir do momento que sejam aplicados por meio de uma 

metodologia que os contextualizem no processo ensino-aprendizagem. Desse modo, 

mesmo um software detalhadamente pensado para mediar a aprendizagem pode 

deixar a desejar se a metodologia do professor não for adequada ou adaptada a 

situações específicas de aprendizagem.  

Os softwares educacionais envolvem tanto os software educativos quanto 

os software aplicativos. Os educativos são aqueles que foram criados 

essencialmente para a educação e os aplicativos criados para uso geral, no entanto 

são usados nos processos educativos, como os editores de texto, planilhas 

eletrônicas, editores de slides e imagens. 

Para Gebran (2009) os softwares educacionais são programas que auxiliam 

o aluno a desenvolver, aperfeiçoar e ampliar, de forma interativa, o seu aprendizado, 

tendo o professor à função de mediador do processo de reconstrução do 

conhecimento. Existem no mercado vários tipos de softwares que podem ser 

usados pelos professores na educação, os quais são classificados de acordo com os 

objetivos pedagógicos; 

a) Tutoriais 

Os tutoriais são programas que tem como objetivo apresentar um conjunto de 

informações e, em seguida, avaliar a compreensão das mesmas. No início do 

processo de informatização das escolas, a maioria dos tutoriais não possuíam 

fundamentação pedagógica que estimulasse a ação por parte do aprendiz, a não ser 

a de ler um texto e responder uma pergunta de múltipla escolha (VALENTE, 1993). 
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Atualmente os tutoriais apresentam recursos multimídia como animação, som e 

imagens que facilitam a compreensão dos assuntos enfocados. Neste tipo de 

software o aluno tem certa autonomia, mas é mais limitada, pois o programa dá os 

assuntos e depois avalia. Atualmente, há um outro conceito de tutoriais, que são 

software que objetivam orientar a utilização de outros software. 

b) Exercício e Prática 

Os programas de exercício e prática são utilizados para apresentação das 

lições ou exercícios por meio do computador que avalia os acertos e erros do aluno. 

A vantagem é a infinidade deste tipo de software disponíveis na Internet 

gratuitamente. Alguns exercício e prática são baseados na memorização e 

repetição, mas outros apresentam grandes contribuições para a aprendizagem por 

permitir o erro e a reelaboração de hipóteses.  

c) Jogos educativos 

Os jogos educativos são programas desenvolvidos com a finalidade de 

desafiar e motivar o aprendiz, envolvendo-o em uma competição com a máquina e 

os colegas. Os jogos permitem interessantes usos educacionais, principalmente se 

integrados a outras atividades. Deve-se ter o cuidado para que o jogo não vise 

somente à competição, pois os alunos podem se desviar do que foi proposto 

pedagogicamente. Segundo Valente (1993) A forma de corrigir estes problemas é 

fazendo com que o aprendiz, após uma jogada que não deu certo, reflita sobre a 

causa do erro e tome consciência do erro conceitual envolvido na jogada errada. 

d) Aplicativos 

Os aplicativos são programas desenvolvidos para uso geral e não 

especialmente para a educação, no entanto tem grande potencial pedagógico e por 

isso são considerados educacionais. Os mais comuns são os editores de texto, 

planilhas eletrônicas, gerenciadores de banco de dados e também os Browsers ou 

Navegadores, softwares usados para navegar na Web. Com mencionado 

anteriormente, embora não tenham sido desenvolvidos para uso educacional, eles 

permitem interessantes usos em diferentes ramos do conhecimento. 

e) Simulação 

Os softwares de simulação simulam fenômenos da realidade no computador. 

Os mais conhecidos são os relacionados aos estudos da física e química, além de 

circuitos elétricos. Estes programas também são muito utilizados na formação de 

profissionais como pilotos de avião, de submarinos e astronautas.  
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f)  Autoria 

Os softwares de autoria possuem ferramentas, as quais são disponibilizadas 

aos usuários para criação. O software permite desenvolver várias atividades que 

estimulam o desenvolvimento cognitivo, a linguagem e a autonomia dos usuários. 

Com o software de autoria o professor é o mediador do conhecimento e o aluno o 

sujeito ativo e participativo no seu processo de construção. 

É importante a aplicação dos softwares de autoria porque o aluno tem a 

oportunidade de planejar, construir, avaliar e reconstruir, desenvolvendo a 

criatividade, a reflexão e a autonomia no processo de aprender. O professor pode 

mediar observando as dificuldades dos alunos em suas produções e auxiliar no 

redirecionamento das ações e tomada de decisões.  

Este estudo está centrado em um software de autoria denominado Tux Paint. 
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4 SOFTWARE DE AUTORIA TUX PAINT 

 

4.1 O TUX PAINT 

O Tux Paint é um software de autoria para criação de desenhos, voltado para 

crianças de 3 a 12 anos de idade e criado por Bill Kendrick. A palavra Tux Paint vem 

do Tux, famoso e divertido mascote pinguim do Linux (Figura 1).  

Figura 1 - Tela inicial do software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tux Paint 

 

Tux Paint é um Software livre de código aberto, distribuído sob os termos da 

Licença Pública Geral - GNU GPL. Segundo Kendrick ( 2009), o Tux Paint por ter um 

custo zero e por ser compatível às múltiplas plataformas facilita o acesso para as 

crianças independente do uso na escola ou em casa.  

 (...) o Tux Paint preencheu um nicho. Não é só uma solução para os 
usuários do Linux que estão procurando software de arte para crianças 
(o qual era o seu propósito original), mas isto se tornou a solução para 
as escolas que usando o sistema MAC OS X os quais não poderiam usar 
o Kid Pix (um programa proprietário de desenho para crianças que foi 
criado na metade de 1980 para Mac). Demorou muito tempo para uma 
versão compatível com o OS-X fosse inventada. Tux Paint também tem a 
vantagem de custar muito menos do que qualquer produto comercial. 
(KENDRICK, 2009, p. 29,). 
 

Para fazer o download do software é necessário acessar o site do Tux Paint: 

http://www.tuxpaint.org/. O Tux Paint é simples, divertido e fácil de usar porque é 
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destinado ao público infantil. Todavia, pode ser utilizado por adolescentes, jovens e 

adultos devido às muitas ferramentas que possui. (KENDRICK, 2009, p. 31). 

O Software Tux Paint oferece uma interface simples com efeitos sonoros 

divertidos e uma tela em branco com as várias ferramentas, pincéis e cores    

(Figura 2) que ajudam a criança a ser criativa e autônoma. 

        

Figura 2 - Área de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tux Paint 

 

Outro aspecto importante do programa é que não há acesso direto as 

camadas do computador. A imagem atual é mantida quando o programa é fechado e 

reaparece quando é reiniciado. Ao salvar as imagens o programa não exige nomes 

de arquivos ou o uso do teclado. A abertura de uma imagem é feita selecionando-a a 

partir de uma coleção de miniaturas.  

 

4.2 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DO TUX PAINT 

 

O Tux Paint possui botões que contém as ferramentas (Figura 3) de desenho 

que a criança poderá utilizar: Pintar, Carimbos, Linhas, Formas, Texto, Mágica, 

Borracha, além de Desfazer, Refazer, Novo, Abrir, Guardar, Imprimir e Sair. 
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Figura 3 - Ferramentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tux Paint 

 

a) Pintar  

A ferramenta “Pintar” permite desenhar à mão livre (Figura 4). Basta clica no 

ícone do pincel e aparecerá ao lado direito da tela as opções de pincéis e na parte 

debaixo as cores que o a criança poderá usar conforme seu interesse. Ao usar o 

pincel, dependo da escolha da sua espessura, o programa emitira um som.  

 

Figura 4 - Desenho feito a pincel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tux Paint 
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b) Carimbos 

A ferramenta “Carimbar” (Figura 5) apresenta várias figuras como pássaros, 

ursinhos, répteis, mamíferos, aquáticos, brinquedos e outros. Para inverter ou 

aumentar o tamanho do carimbo, basta clicar na parte inferior do menu na opção 

desejada. O software possibilita o acréscimo de novos carimbos, basta colá-las na 

pasta stamps no formato ou extensão png. 

 

Figura 5: Carimbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tux Paint 

c) Linhas 

Esta ferramenta permite desenhar linhas retas (Figura 6). Basta selecioná-los. 

Depois clique na tela, arraste e solte para completar a linha. 

 

Figura 6: Linhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fonte: Tux Paint 
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d) Formas 

São as figuras geométricas, como o quadrado, triângulo, retângulo, círculo, 

preenchidos ou somente com contorno (Figura 7). Para inserir basta clicar na figura, 

depois na tela e arrasta para definir o tamanho. Quando soltá-lo dará a opção de 

girar a figura e com um clique desenhá-la de vez. 

 

Figura 7:Formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Imagem: Tux Paint 

e) Texto 

A ferramenta “ABC Texto” permite escrever, aumentar e alterar o tipo de forte 

para negrito ou itálico (Figura 8). Ao clicar na tecla ENTER, uma nova linha surge 

para ser escrita. Também, assim como as outras ferramentas, é possível trocar a cor 

da fonte.  

Figura 8: Texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tux Paint 
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f)  Magia 

A ferramenta “Magia” é um conjunto de ferramentas especiais que pode ser 

aplicada no desenho, como iluminar, escurecer, borrar, enfumaçar, preencher com 

cor entre outras (Figura 9). Para usá-las basta clicar e arrastar a imagem ou clicar na 

imagem uma vez para aplicar o efeito.  

 

Figura 9: Mágicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fonte: Tux Paint 

                  

g)  Novo 

A ferramenta “Novo” permite iniciar um novo desenho (Figura 10).  Ao clicar 

no botão aparecerá uma janela com vários papeis paredes de cores diferentes.  

 

Figura 10: Nova página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tux Paint 
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h)  Abrir 

A ferramenta “Abrir” permite visualizar os desenhos criados anteriormente e 

reedita-los (Figura 11). Os desenhos que foram salvos e não foram depois alterados 

são mostrados com um contorno verde, os que já foram editados têm o contorno 

azul. 

 

Figura 11: Abrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tux Paint 

i) Gravar 

Na ferramenta “Gravar” é possível salvar o desenho criado (Figura 12). Se 

desenho está sendo editado a partir de um anterior, o programa apresentará uma 

tela perguntado se o usuário deseja gravar com o mesmo nome ou com um novo 

desenho. 

 

Figura 12: Gravar 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fonte: Tux Paint 
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j) Imprimir 

A ferramenta “Imprimir” possibilita a criança imprimir o seu desenho (Figura 

13). Basta clicar botão o desenho atual será impresso pela impressora padrão ou a 

impressora escolhida. 

 

Figura 13: Imprimir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

Fonte: Tux Paint 

 

l)Sair 

Ao clicar no botão “Sair” (Figura 14) ou pressionar tecla “Esc” aparecerá uma 

janela perguntando se realmente deseja sair, e se o desenho atual, ainda, não tiver 

sido salvo o programa questionará se deseja salvá-lo. A última imagem guardada 

será aberta automaticamente na próxima vez que o Tux Paint for iniciado. 

                       

Figura 14: Sair 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte Tux Paint 
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5 PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DO TUXPAINT NA ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 

 

A proposta aqui apresentada para aplicação do Tux Paint na alfabetização e 

letramento foi inspirada na obra de Leila Nascimento, História Boa de Contar, 

publicada em 2011 pela Gráfica Amazônia. 

O livro apresenta contos folclóricos cheios de magia e mistérios relatados por 

pessoas moradoras da região bragantina. Estes contos eram passados de geração 

em geração com o objetivo de entreter as crianças e evitar que elas saíssem de 

casa a noite. O livro é composto por 19 contos que retratam assombrações, matinta 

perera, mãe d’água, bode da estrada, mulher de branco, Athayde etc. 

Na proposta, aqui apresentada, o texto-base utilizado foi “Um banho com a 

mãe d'água” (Apêndice B) devido ser mais conhecido e possibilitar com facilidade a 

ilustração e o trabalho com um banco de palavras como: Beto, roça, fome, mãe 

d'água, floresta, vovó, tio, igapó, banho, banho, rio, roupa, mistério, árvores, 

assobiar, barulho, cabeça, mulher, riachos, peixes, feitiços, profundezas, criatura, 

desespero, desesperado, estranha, netos, quintal, felicidade e sussurra. 

Propõem-se para aplicação do software Tux Paint na alfabetização e 

letramento as seguintes fases: 

 

1ª fase – Oralização: Contação da história “Um banho com a mãe d’água” 

pelo professor. A oralidade é a transmissão dos conhecimentos armazenados na 

memória humana de forma oral. Antes mesmo do surgimento da escrita tudo era 

transmito oralmente. Por isso, é importante que o professor desempenhe um papel 

fundamental na compreensão leitora, visto que esta requer, dentre outros, a prática 

do hábito de contação de histórias que favorece a “ponte” entre o oral e o escrito. 

 

2ª fase – Leitura: Leitura coletiva da história, destacando algumas palavras-

chave. Nesta oportunidade o professor destaca os elementos básicos da narrativa: 

título (Figura 15), autor, personagens, contexto, introdução, desenvolvimento e 

desfecho 
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Figura 15: Título da história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fonte Tux Paint 

 

3ª fase – Análise e formação de palavras: Nomear e completar os nomes 

das figuras da história (Figura 16). Neste processo o aluno levanta hipóteses, reflete 

e reelabora estas hipóteses com a mediação do professor. As palavras são 

selecionadas do banco de palavras originado da história. 

 

Figura 16: Formação de Palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Tux Paint 

 

4ª fase – Produção de frases: Elaboração e ilustração de pequenas frases. 

Pensar na história e sintetizar ações ou situações e expressá-las através de frases é 

muito importante para a produção da escrita, assim como para o raciocínio lógico 

(Figura 17) do aluno. 

• - 
tn-tri 
/ A Pmtm tirwm « 

• Ug M 1 '-'.»• 

1^^' — 
ST Umo 

-»1 
ft - • -^ ' 4. . » 

Letra 5 
^►Aa 

Au A a 

Au Aa 

J3>anho C-om Aa Aa 

/V* Aa 

A^ftrV *J*r4M 
MW™ ■ IB 

Aa 
* S »v UB 

1 

Aa 
Aa v, 

•tore^tr # # # # • # m 
EikoVm um Upo <!*■ Ir<>a •" frntdo < lli|uc no ilommtio poia conxrvai a esciwe*. 

€etrai 
/. ± ^Aa 

* jngtL,' <r{/^ ^Aa 

^ ^#1 ^ 
Hospital   ■t- ^ 

.^.,??'    _ 'v ? ■ jpi   to 

^ ^ o 
Ri  ^A' A.l 

Cores*^^! 
fl t«oJhd um tlpo de letra e entao clique no desenho paia conte^ai a escrever 



37 
 

Figura 17: Frase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Tux Paint 

 

5ª fase – Ilustração da sequência da história: Recontar a história através 

de ilustrações (Figura 18) ou desenho livre. Da mesma forma que na produção de 

frases, agora com maior complexidade, o aluno precisará planejar e organizar seu 

pensamento para e contar a história a partir de uma linguagem não verbal. 

 

Figura 18: Ilustração da história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Tux Paint 
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6ª fase – Reescrita da história: Reescrever a história com suas palavras 

(Figura 19). Esta fase é a mais complexa, pois além do aluno ter clareza dos 

acontecimentos sequenciados da história terá que representá-los através do texto 

escrito. As ilustrações criadas na fase anterior deverão ser utilizadas para ilustrar a 

produção de texto nesta fase. 
 

Figura 19: Reescrita da história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Tux Paint 

 

A leitura de histórias é uma ocasião potencialmente rica para o 

desenvolvimento do vocabulário, em função delas conterem pistas contextuais que 

ajudam a decifrar o sentido das palavras desconhecidas. As ilustrações são como 

entonação, ritmo, gestos e expressões faciais, são fontes poderosas de informações 

sobre o significado de palavras desconhecidas (FONTES, 2004).   

Para Rossa (2002) é de suma importância destacar que no período de 

alfabetização a criança utiliza uma estratégia ascendente de processamento leitor, 

ou seja, seu ponto de partida é o texto. “Toda a atenção e esforço cognitivo estão 

concentrados na tarefa de decodificar sequências de letras as quais contêm algum 

significado”. 

 
Uma criança pode começar ouvindo histórias, aprendendo a decifrar os 
sons das letras (no seu dialeto e no da escola) em diversos contextos 
(palavras diferentes), e se pôr a ler pequenos textos de cujo conteúdo já 
tem conhecimento (já ouviu) ou que sabe de cor, como canções, provérbios, 
adivinhações etc. Se esse tipo de atividade for intensificado, a criança 
passa a ter um outro  tipo de contato com a escrita, que não é simplesmente 
um jogo de montar e desmontar sílabas e palavras. (CAGLIARI, 1992, p. 
168) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De acordo com o objetivo deste estudo que era elaborar uma proposta de 

aplicação do software educativo Tux Paint para alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental que vivenciam o processo de alfabetização e letramento busca-se 

apresentar algumas considerações que devem ser observadas pelos educadores 

que visam esta mesma prática. Portanto, para que haja uma aplicação efetiva do 

Tux Paint no processo de alfabetização e letramento é de fundamental importância: 

Primeiro, é necessário que o professor conheça o software Tux Paint e suas 

ferramentas, as possibilidades de alteração de interface ou inclusão de imagens. 

Caso o professor não conheça o software terá dificuldades de planejar atividades 

importantes que favoreçam o alcance dos objetivos. Infelizmente isto acontece 

muito. Muitas vezes os professores são bem intencionados, elaboram projetos 

maravilhosos, mas não sabem como trabalhar com as tecnologias na efetivação dos 

mesmos por não saberem usar estas mesmas tecnologias. 

Segundo, organizar um planejamento sequenciado, com calendário, onde as 

atividades que serão realizadas estejam claras nos seus objetivos, metodologias e 

recursos. É incoerente colocar o aluno diante do software Tux Paint sem uma 

orientação devida, deixando o aluno aleatoriamente, desenhando sem objetivos 

claros. Provavelmente, o aluno perderá o interesse quando terminar de explorar as 

ferramentas sem objetividade. O professor precisa planejar atividades sequenciadas 

de forma lógica e com grau crescente de complexidade. 

Terceiro, que o professor assuma uma postura de mediador, com a finalidade 

de orientar os alunos na realização das atividades. Nesta mediação o professor deve 

procurar envolver os outros alunos incentivando a colaboração mútua e a 

socialização de ideias e dificuldades, ou seja, todos podem ensinar e aprender.  

Esta pesquisa pode contribuir para as reflexões acerca do uso dos softwares 

educativos nos processos de ensino aprendizagem, mas especialmente na 

alfabetização e letramento. Poderá subsidiar novos estudos e incentivar a aplicação 

dos recursos tecnológicos disponíveis na escola e que estão subutilizados. 
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APÊNDICE A 
 
 

FICHA DE ANÁLISE DO SOFTWARE TUX PAINT 
 
1 Categoria: Autoria ( x  )   
 
2 Licença:  ( x  )  Free 
 
3 Classificação:   Livre  ( x  ) 
 
4 Sistema Operacional:  
Windows (  x )   Linux( x  )   Mec ( x  )    
 
 
5 Ferramentas disponíveis para desenho 
Cores ( x  ) sim   (   )não 
Formas ( x  ) sim   (   ) não 
 
 
6 Ferramentas disponíveis para escrita 
Caixa de texto  (  x ) 
Fonte  ( x  ) 
Tamanho ( x  ) 
 
 
7 Ferramentas de edição 
Apagar (  x ) 
Refazer ( x  ) 
Copiar (   ) 
Colar (   ) 
Recortar (   ) 
 
 
8 Ferramentas de armazenamento 
Recuperar o arquivo? (   ) 
Possibilita salvar? ( x  ) 
 
 
9 Ferramentas de socialização 
Impressão ( x  ) 
Slide ( x  ) 
Animação (   ) 
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APÊNDICE B 
 

CASTRO, Leila Cristina do Nascimento. Histórias Boas de Contar. Gráfica 
Amazônia, p. 33-37, Bragança-PA, 2011. 

 

UM BANHO COM A MÃE D'ÁGUA 

 

Certo dia, tio Beto chegou da roça cansado e com muita fome, mas, antes de 

se sentar à mesa para comer, resolveu se banhar. Como era meio-dia, eu ainda o 

avisei: 

- Cuidado com a mãe d'água que é hora dela também andar na beira do rio, 

e ela não gosta de intrusos interrompendo o seu banho! Sabem o que ele me 

respondeu? - perguntou a avó com aquele seu jeito de desaprovação. - Se essa 

danada aparecer, tomo banho com ela! - e os netos riram da graça. 

- Seu tio vivia fazendo essas brincadeiras de mau gosto porque não 

acreditava nas histórias que esse povo conta sobre os seres fantásticos da floresta. 

Achava que era tudo invenção. 

- E o que aconteceu com ele vovó? - perguntou um dos netos impaciente. E 

ela continuou: 

- Chegando ao rio, sentiu o típico clima friorento provocado pelas sombras 

das árvores e pela umidade do igapó. A sombra emanava o conhecido mistério da 

natureza que reforça a cultura dos horários em que os seres mágicos da floresta 

gostam de se banhar e passear nas margens dos igarapés. Seu tio tirou a roupa e 

se jogou nas águas deliciando-se com a frieza reconfortante depois de uma manhã 

de trabalho forçado carregando mandioca, porém, ele se esqueceu de fazer algo 

muito importante. 

- O quê vovó? - perguntaram os netos, aflitos. 

- Ele esqueceu de se benzer. Dizem os antigos que se a gente se benzer três 

vezes antes de mergulhar em qualquer rio, afasta mal olhado ou qualquer coisa 

ruim que estiver por perto. 

Num desses mergulhos ele teve a estranha impressão de que alguém ou 

alguma coisa o observava. Para espantar maus pensamentos, até para não dar o 

braço a torcer de estar sentindo o que uma boa parte dos homens finge não sentir - 

medo - começou a assobiar enquanto se ensaboava. 

Terminada a ensaboação, mergulhou, e ao fazer isso ouviu um barulho como 
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se mais alguém estivesse usufruindo daquelas águas. 

Num impulso, levantou a cabeça para ver quem se atrevera a entrar no rio 

mesmo sabendo que tinha alguém tomando banho. Todos nessa redondeza sabem 

que devem respeitar quando ouvem barulho de gente no rio. 

Foi nesse momento que o Tio Beto levou o maior susto da sua vida. Quando 

se levantou, viu mergulhada com a cabeça virada para baixo uma mulher de 

cabelos longos, loiros e com o corpo todo coberto por aqueles ramos que nascem 

no fundo dos riachos. 

O enorme susto lhe enfraqueceu as pernas e ele não teve forças para sair de 

onde estava. Ficou paralisado, ali, no meio do rio com o olhar fixo naquela criatura 

estranha que começou a mergulhar de um lado para o outro. 

Uma coisa que muito o impressionou foi que ela não parava para respirar; 

parecia fazer isso debaixo da água como os peixes, e ia e vinha rodeando o rapaz 

como se o cercasse ameaçadora. 

Tio Beto então se lembrou das histórias contadas pelos seus conterrâneos. 

Eles diziam que numa situação como aquela, se a mãe d'água colocasse a cabeça 

para fora e seus olhos se encontrassem, ele seria hipnotizado e levado para dentro 

do rio como seu prisioneiro para sempre no fundo das águas, onde diziam existir um 

mundo encantado que somente ela conhecia o caminho de ida e de volta. 

Também diziam que algumas pessoas conseguiram se livrar desse mundo de 

encantamentos e feitiços, mas, ninguém sabia como isso acontecera, porque os que 

se salvaram não lembravam nada depois de fortes febres e delírios. 

Pensando em tudo isso Tio Beto arrependeu-se de ter brincado tantas vezes 

e gozado das histórias do povo. Se tivesse prestado mais atenção e respeitado seus 

conhecimentos, talvez soubesse como sair daquela situação ameaçadora. 

Não queria ser levado para as profundezas do rio, não queria ser seduzido 

por aquela mulher estranha, aquela visagem que com certeza se preparava para 

hipnotizá-lo. 

Com as pernas paralisadas e o medo, ele começou a rezar o creio em Deus 

Pai bem alto sem desviar os olhos daquela criatura. 

Enquanto rezava, notou que a estranha mulher parou de nadar num dos 

extremos do rio como se dormisse. Apesar do medo ele não parou. O desespero foi 

tanto que ele resolveu apelar por um pedido de graças e gritou: 

- Oh! Meu Deus, se o senhor me tirar dessa situação, eu prometo que nunca 
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mais vou duvidar das coisas que desconheço e nunca mais vou desrespeitar os 

mais velhos quando contarem suas histórias. 

Assim que concluiu sua prece, desesperado viu a mulher recomeçar os 

mergulhos e aproximar-se devagar. 

Quando ela chegou bem pertinho dele, saiu de dentro da água num impulso e 

o encarou. 

Foi aí que ele viu o seu rosto numa mistura entre o belo e o estranho. Os 

cabelos longos caiam encobrindo-lhe os seios e seus olhos eram tão verdes que 

realmente hipnotizavam. 

A estranha mulher aproximou-se ainda mais. Tio Beto sentiu o corpo congelar 

quando seus olhos se encontraram e ela tocou-lhe o rosto como uma namorada que 

admira o seu amado. Parecia que ela queria beijá-lo de tão próxima que estava 

dele. 

Analisou as faces do moço como se o considerasse também estranho, 

enquanto ele permaneceu quieto, dominado pelo medo. Depois desse ritual de 

apresentação, para a surpresa do rapaz ela lhe disse baixinho: 

-Não era você quem eu esperava. Sua sorte! 

Dizendo isso, mergulhou novamente e num passe de mágica desapareceu 

sem deixar o menor vestígio. 

Por algum tempo ele permaneceu ali, parado, recobrando- se do susto. 

Aos poucos suas pernas voltaram ao normal. Quando sentiu que poderia sair 

do rio não pensou duas vezes e desembestou a correr parando apenas quando 

chegou em casa. Porém, não teve tempo de contar o que lhe ocorrera. Logo foi 

desmaiando e só acordou no hospital onde ficou internado durante três dias 

delirando e tremendo por causa de uma enorme febre. 

- E o que aconteceu depois vovó? - perguntou um dos netos. 

- Desse dia em diante, nunca mais ele fez gozação das histórias que o povo 

conta, e nunca mais foi ao rio no mesmo horário em que a mãe d'água costuma 

tomar o banho dela. 

- E que horas agente não deve ir ao rio vovó? 

- Bom, dizem os antigos que seis horas da manhã a mãe d'água está 

dormindo e se for acordada com barulho fica mui zangada, meio-dia e seis horas da 

tarde com certeza são os horários que ela gosta de se banhar. 

- E quem a senhora acha que a mãe d'água estava esperando vovó? - 
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perguntou um dos netos. 

- Ninguém nunca soube. Imaginamos que ela estivesse esperando alguma 

das crianças da redondeza ou várias delas, afinal, meio-dia é o horário que muitas 

criancinhas teimosas costuma ainda estar no rio em grupo fazendo barulho e 

sujando a água, coisa que irrita a mãe d'água. Meio-Dia é para estar em casa 

porque é hora de almoçar e não de tomar banho! 

- Credo vovó! Nunca mais fico no rio até o meio-dia. - disse um dos netos. 

- Nem eu. - disseram um a um os outros. 

E a avó sorriu. 

- Mas eu conheço uma história de uma menininha que foi levada pela mãe 

d'água para dentro do rio. - disse a avó tentando despertar a curiosidade dos netos, 

e todos gritaram ao mesmo tempo: 

- Conta vovó, conta! 

- Eu prometo que conto, mas, apenas amanhã depois que vocês chegarem 

da escola e fizerem o dever de casa. 

- Aqui debaixo da árvore de novo vovó? 

A velha senhora olhou o quintal ao seu redor, e saudosa saboreou a visão 

das árvores, a magia que encantava o sítio. Relembrou das tantas vezes que contou 

suas histórias e de como se sentira feliz. 

De repente pediu para Deus que pudesse por muito tempo continuar sentindo 

a felicidade de saber que era capaz de despertar sonhos e através deles poder 

proporcionar os ensinamentos que só os antigos conheciam. Ensinamentos que 

guardam os mistérios sagrados do interior e fascinam pequenos e grandes 

corações, e ela continuou contando. 

Dizem que até hoje os ventos trazem o eco de sua voz que passeia pelo 

quintal e quando ele bate nas folhas das árvores parece que sussurra: 

 

Era uma vez... 

 


