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Resumo
A aprendizagem de uma Língua Estrangeira Moderna está incluída no currículo da educação básica
para que o estudante possa reconhecer e compreender a diversidade linguística e cultural e ser
capaz de perceber possibilidades de construção de significados em relação ao mundo em que vive
(DCE, 2008). Em uma tentativa de superar o pressuposto de que a escola tem apenas objetivos
linguísticos em relação ao ensino desta disciplina, este trabalho pretende apresentar os resultados de
uma prática de leitura em Língua Inglesa através do mapeamento conceitual, proposto por Joseph
Novak (1970), com professores de Língua Estrangeira - Inglês, e que vai ao encontro dos
pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, apresentada pelo psicólogo educacional David
Paul Ausubel (1963). Conforme Ausubel, uma aprendizagem significativa só acontece quando um
conhecimento novo relaciona-se a outro já existente na mente do indivíduo e para que essa relação
aconteça é preciso que o professor ofereça situações de aprendizagem motivadoras, resgatando o
conhecimento prévio do estudante para que a aprendizagem se efetive. O trabalho com Mapas
Conceituais, sob o olhar da Teoria da Aprendizagem Significativa, tem o respaldo da Psicologia
Cognitiva, a qual salienta, segundo Procailo (2012), a importância de se guardar, armazenar e
recuperar informações guardadas na mente do indivíduo e que servirão para a construção e
resignificação de conhecimentos obtidos através da leitura, já que a compreensão de textos envolve
processos cognitivos múltiplos, além de atividades, recursos e estratégias mentais próprios do ato de
compreender (Kleiman 2004, p. 09). A partir dessa perspectiva foram realizadas atividades de leitura
de textos em língua inglesa com professores de língua inglesa com o auxílio de mapas conceituais,
que resultaram em novas possibilidades de conseguir uma aprendizagem significativa desta língua
estrangeira.
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INTRODUÇÃO
No estado do Paraná, o documento norteador que visa orientar o trabalho
pedagógico dos professores em todas as disciplinas do currículo básico são as
Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE). No caso das Línguas Estrangeiras
Modernas (LEM), o intuito do trabalho na escola é, além de atingir fins
comunicativos/linguísticos, possibilitar a aprendizagem como experiência de
identificação social e cultural, apropriação crítica e histórica do conhecimento como
instrumento de compreensão das relações sociais e para a transformação da
realidade, segundo a pedagogia crítica. (DCE, 2008, p. 52-53)
Segundo as DCEs (2008), o trabalho com LEM busca, por meio do discurso,
uma interação entre os sujeitos para que os mesmos sejam capazes de se
comunicar de diversas formas e de absorverem as informações que hoje circulam
em sua volta.
Conforme Bakhtin (1999), o discurso vincula-se ao mundo social e à história,
portanto, os sujeitos estão expostos e atuam no mundo por meio do discurso e são
afetados por ele. Deste modo, o ensino de LEM tem o objetivo de derrubar alguns
paradigmas tradicionais de ensino, entre eles, o da mera “extração de informações”
de um texto, por exemplo.
Conforme as Diretrizes Curriculares Estaduais para o ensino de Línguas
Estrangeiras Modernas,
o trabalho com a Língua Estrangeira Moderna fundamenta-se na
diversidade de gêneros textuais e busca alargar a compreensão dos
diversos usos da linguagem, bem como a ativação de procedimentos
interpretativos alternativos no processo de construção de significados
possíveis pelo leitor. (DCE, 2008, p.58)

Deste modo, é imprescindível um aprofundamento, por parte dos docentes,
nas questões que norteiam a prática com leitura dos diversos gêneros textuais a fim
de proporcionar aos estudantes um trabalho mais atraente e significativo.
Em consonância com os preceitos das DCEs, este trabalho discutirá os
resultados de um projeto de intervenção realizado com os professores da rede
estadual de ensino do Paraná com um enfoque em mapas conceituais no intuito de
resgatar o trabalho significativo com textos em língua inglesa.
Na seção I apresentarei algumas discussões acerca da aquisição da

linguagem e leitura sob o olhar da psicologia cognitiva, na seção II, discutirei os
conceitos em que se baseia a Teoria da Aprendizagem Significativa, de David
Ausubel e a relação desta teoria com Mapas Conceituais. Em seguida, na seção III,
apresentarei algumas atividades realizadas com professores de língua inglesa que
trazem a possibilidade de leitura de textos em língua inglesa através de mapas
conceituais. Na seção IV, as considerações finais trarão as impressões do trabalho
realizado do meu ponto de vista e na perspectiva das participantes do curso de
intervenção.

I AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E LEITURA EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA
Com a publicação da obra Cours de linguistique générale3, de Ferdinand
Saussure, os estudos referentes à língua passaram a ter caráter científico e uma
nova corrente havia sido estabelecida para os estudos da linguagem: o
estruturalismo. Foi também definida a “língua” como objeto de estudo específico, a
qual era considerada sistemática, objetiva e homogênea, possuidora de um sistema
de regras previsíveis, exterior ao sujeito. (DCE, 2008, p. 44)
Para contrapor tais conceitos, em 1965, o linguista e filósofo Noam Chomsky
lançou a Teoria Gerativa, a qual defende que a língua não pode ser reduzida a um
conjunto finito de enunciados, mas é uma faculdade criativa e dinâmica que todo ser
humano possui desde o nascimento. Esta teoria é chamada de Inatista.
A partir destes estudos, outras concepções passaram a ser estudadas para
encontrar uma compreensão concreta sobre como acontece a aquisição da
linguagem. Na década de 1970, a teoria de Piaget (1896–1980) que entendia a
aquisição da língua como resultado da interação entre o organismo e o ambiente,
contrapunha-se à concepção de que a aquisição e desenvolvimento da linguagem
ocorrem em duas etapas: primeiro externa e depois internamente ao indivíduo, de
Vygotsky (1896–1934).
Conforme já mencionado, o intuito do ensino de uma língua estrangeira na
escola vai além de estratégias de decodificação de signos linguísticos. É necessário
um resgate da função social e educacional na promoção de significados e
transformação da realidade onde vive o indivíduo. (DCE, 2008, p. 52). Este processo
acontece, primordialmente, através da prática de uma leitura concebida como
“processo de atribuição de sentidos, [que] estabelece diferentes relações entre o
sujeito e o texto com as concepções que se tem de ambos” (DCE, p.59), com o
objetivo de construir sentidos e interpretações que aumentem as possibilidades de
entendimento do mundo (p.60).
Tais concepções de leitura vão diretamente ao encontro dos conceitos
atribuídos pela Psicologia Cognitiva (PC) no que se refere aos processos de
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compreensão de leitura, pois busca compreender como a mente humana funciona e
de que maneira a informação é processada durante a leitura.
Muitos pesquisadores discutem acerca do que seria uma leitura competente
em LE. Alguns levantam questões, tais como: reconhecer/identificar as palavras é
compreender o texto? PROCAILO (2012, p. 37) afirma que,
ter entendido ou não um texto varia de acordo com o conhecimento de
mundo de cada um, com o propósito que cada um tem ao abordar o texto.
Varia também de acordo com a motivação, o interesse, o conhecimento da
língua em questão, o tipo de texto e assim por diante.

Deste modo, o presente trabalho considerou “compreensão efetiva” de um
texto como a capacidade dos professores cursistas em parafraseá-lo, bem como
responder perguntas sobre o mesmo e discutir/construir ideias a partir do texto
através do mapeamento conceitual.

II TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E OS MAPAS
CONCEITUAIS
Para testar novas possibilidades de trabalho com a prática de leitura em LE,
optou-se por aprofundar os conceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa,
lançada por David Paul Ausubel (1978) a qual defende que o conhecimento prévio
do aprendiz é crucial para a aquisição de novos conhecimentos. Segundo Ausubel
(1980, p. 51), o “fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o
aprendiz já conhece. Descubra o que ele já sabe e baseie nisso seus
ensinamentos.”
Conforme o autor, para que aconteça uma aprendizagem efetiva e sólida, o
estudante precisa atribuir significado ao seu trabalho. Para tanto, sem uma
informação prévia, já estabelecida na mente do indivíduo, em que a nova informação
possa se ancorar, dificilmente ocorrerá aprendizagem.
Para compreender melhor esta ancoragem de informações, um professor
chamado Joseph D. Novak, na Universidade de Cornell, em 1960, criou uma técnica
de mapeamento conceitual. A utilização dessa técnica, segundo Novak (1999, apud

MORAES, R. M.) 4, favoreceria a aprendizagem significativa
na medida em que enfatiza o sentido de unidade, a articulação,
subordinação e hierarquização dos conhecimentos sobre determinado tema,
possibilitando, assim, a visão integrada e compreensiva dos diversos
saberes disciplinares, bem como das suas inter-relações.

O grande objetivo desse instrumento, no trabalho com leitura em LE é lançar
mão de uma nova percepção de leitura, que seja vista como ação efetiva de
construção de conhecimento e chame mais a atenção dos aprendizes, já que
permitem um maior envolvimento do leitor quanto à busca e negociação de
significados com o próprio texto.
Mapa Conceitual (MC) pode ser definido como um organograma de
informações ou ideias. É formado por dois elementos: conceitos e frases de ligação,
os quais se relacionam para formar uma proposição. É possível conceituar um MC
como uma “representação gráfica em duas dimensões de um conjunto de conceitos
construídos de tal forma que as relações entre eles sejam evidentes.” 5(PARANÁ,
2010, S/P)

Figura 1: exemplo de proposição (dois conceitos ligados por uma palavra de ligação).
Fonte: a autora

O trabalho com MC pode ser considerado relevante no processo de leitura em
LE pelo fato de permitir negociação de significados, ou seja, é preciso que o leitor
resgate seu conhecimento prévio da língua inglesa, bem como sobre o assunto
tratado no texto e a partir dele, construa novos significados a partir de uma leitura
mais interativa.
É possível confeccionar MC a partir de materiais simples, como papel, caneta,
entre outros. Porém, como o objetivo deste trabalho é também o uso dos recursos
tecnológicos disponíveis na escola, será utilizado um software livre 6, chamado Cmap
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Curitiba, 2010.
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conjunto de comandos escritos em linguagem compreensível pela mente humana. Nos sistemas livres, tal
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adequá-la a suas necessidades.(L. A. Rocho, 2003, apud Tecnologias da informação e sociedade: o panorama

Tools e que está disponível nos laboratórios de informática do programa Paraná
Digital7, em todas as escolas estaduais do Paraná. Ele foi desenvolvido pelo Florida
Institute for Humans & Machine Cognition (IHMC) 8.
Este software permite que sejam utilizadas estratégias cognitivas para a
representação do conhecimento por meio de mapas conceituais. Também oferece
recursos de formatação, tais como: sons, vídeos, imagens, entre outros.

III IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
No

intuito

de

apresentar

a

Teoria

da

Aprendizagem

Significativa,

instrumentalizar os professores no uso dos mapas conceituais, através do software
Cmap Tools, e verificar sua aplicação em diversos gêneros textuais em língua
inglesa, foi realizada a intervenção pedagógica que ocorreu no período de 11 de
março a 29 de abril de 2014, no Colégio Estadual João de Mattos Pessoa. O
público-alvo foram professoras de língua inglesa da rede estadual de ensino, no
formato de oficina certificada pelo Departamento de Pesquisa e Extensão (DIEX) da
Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, campus de Irati.
A oficina de 40 horas foi dividida em duas etapas: 32 horas presenciais (8
encontros de quatro horas) e 8 horas a distância (através de atividades no Ambiente
Virtual de Aprendizagem MOODLE 9).
Os professores de língua inglesa foram convidados a participar da oficina
através de e-mail e telefonemas. O formulário de inscrição foi confeccionado no
programa Google Docs10 e enviado aos professores. Além dos dados pessoais, o
formulário possibilitou um levantamento sobre como está sendo realizado o trabalho
com a leitura de textos em língua inglesa, quais as metodologias adotadas,
expectativas em relação à oficina, entre outros. O atrativo maior foi o fato de a
oficina ser realizada no laboratório de informática do Programa Paraná Digital e

brasileiro/Cláudio Nazareno... [et al.].--Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2006,
187 p.
7 Política Pública que visou a implantação de 2.100 laboratórios de informática e conectividade a todas as
escolas públicas estaduais do Paraná. (PARANÁ, 2010, p. 08)
8 Universidade de West Florida 2, sob a supervisão do Dr. Alberto J. Cañas.
9 Disponível em http://moodle.unicentro.br/moodle/course/view.php?id=22469.
10 Disponível
em
https://docs.google.com/forms/d/1Lk3uQhCdYDoOXlMkQAKbpWw7kkBRzmxW5erNSGtKhk/viewform.

tratar-se de um software desconhecido pela maioria dos educadores.
Iniciei a oficina apresentando os conceitos acerca de mapas conceituais, a
Teoria da Aprendizagem Significativa, utilização e pertinência do uso de mapas
conceituais em sala de aula e como diferenciar mapa conceitual de organograma,
mapa mental e esquema. Reforçou-se a todo instante que a principal característica
de um mapa conceitual é a presença de conceitos – que são as palavras-chave do
texto, palavras ou expressões de ligação – que farão os links entre os conceitos, e
que a este conjunto damos o nome de proposição, conforme figura 1 acima.
Como atividade para reforçar esta parte teórica, foi realizada a leitura de um
texto sobre mapas conceituais e, em seguida, foram realizadas quatro atividades
para verificar se houve a compreensão dos conceitos repassados, ou seja, se todas
compreenderam o que são proposições, conceitos e palavras/expressões de ligação.
Na última atividade, como mostra a imagem 1 abaixo, as professoras deveriam
organizar seu próprio mapa, com base no texto lido, de modo a transformar o texto
linear em um mapa conceitual.
Imagem 1 - primeiro encontro presencial - professoras confeccionando um mapa conceitual a partir
de conceitos e palavras de ligação sugeridos pela professora PDE

Fonte: a autora

Notou-se certa dificuldade nesta atividade, pois ficou muito claro que as
professoras estavam muito habituadas com o texto linear, ou seja, aquele que se lê
de cima para baixo, da esquerda para direita. Houve muitos questionamentos devido
à insegurança em juntar os conceitos e dar continuidade às ideias do texto.
Após a minha intervenção, todas demonstraram que houve compreensão de

como se elabora um mapa conceitual e da importância de uma proposição bem
elaborada para o sucesso da atividade. No modelo cognitivo de leitura, a apreensão
das proposições de um texto está relacionada à construção de um modelo mental
sobre esse texto.
Como atividade a distância, no ambiente virtual, foram sugeridos dois textos
para aprofundar a compreensão teórica de mapas conceituais. No ambiente, as
professoras cursistas deveriam participar de um fórum e socializar as impressões
que tiveram do primeiro encontro presencial.
Em outro momento, foram apresentados dois textos sobre futebol. O primeiro,
mesclava as línguas portuguesa e inglesa, já o segundo, estava integralmente em
língua inglesa.
O objetivo do trabalho com o primeiro texto foi a memorização das palavras e
expressões em inglês sobre o tema. O ano escolar sugerido para que o mesmo
fosse trabalhado foi o sexto, pelo fato do texto ser apresentado nas duas línguas e o
assunto estar em evidência na mídia, devido à Copa do Mundo. A princípio, as
professoras receberam o texto impresso11, fizeram a leitura e em seguida receberam
o mapa abaixo, com as palavras de ligação em língua portuguesa, cujo objetivo era
voltar ao texto e preencher os conceitos em língua inglesa.

11 Disponível em http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=89

Imagem 2 - Mapa Conceitual elaborado a partir do texto “Soccer”

Fonte: a autora

De modo geral, a atividade foi bem aceita pelas professoras, pois houve
consenso de que esta atividade poderia perfeitamente ser apresentada para alunos
do sexto ano. Comentou-se que um ponto positivo da mesma é a possibilidade do
próprio aluno atribuir significado às palavras, sem necessidade de recorrer ao
dicionário, fato que pode servir de estímulo e despertar a curiosidade para outras
tarefas nesta disciplina.
O segundo texto, intitulado “Caxirola is Banned in Brazil's Games and FIFA
Events”12, teve como principal objetivo a leitura, compreensão e interpretação, como
o mínimo uso do dicionário.
A atividade consistiu em realizar a leitura do texto e preencher o mapa
conceitual com palavras e expressões retiradas do texto. A sugestão dada pelas
professoras.
No ambiente virtual, a atividade foi registrar no fórum as impressões acerca
do encontro presencial, relatando o grau de dificuldade encontrado para trabalhar
com o texto, nível de conhecimento da língua inglesa necessário, relevância e outras
12 Disponível em http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=727

questões que julgassem necessárias e pertinentes.
A atividade com o texto “English as a global language, a good or bad thing?”13,
da autora Anna Maria Smolander, consistiu na leitura do mapa conceitual para
responder algumas perguntas de interpretação do texto, tais como: o assunto do
texto, quais palavras ajudaram a chegar à resposta anterior, se o leitor concorda com
as informações contidas no texto. Para encerrar a atividade, foi proposta, com base
na leitura do texto e na análise do mapa, a construção de um mapa conceitual. Ao
contrário das atividades anteriores, nesta, o professor deveria iniciar a leitura e
interpretação do texto através do mapa conceitual e por fim seria apresentado o
texto.
Imagem 3 – mapa conceitual elaborado a partir do texto “English as a global language, a good or bad
thing?”

Fonte: a autora

A atividade no ambiente virtual consistiu em realizar uma análise em grupo da
atividade presencial. Para tanto, as cursistas deveriam responder as seguintes
questões:

13 Disponível em http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=88

1) O mapa conceitual, de fato, pode ajudar o aluno na leitura e compreensão desse
texto?
2) Os conceitos apresentados no mapa são, realmente, as palavras-chave do texto?
3) A ordem proposta de trabalho - primeiro o mapa, depois o texto, é válida? Você
mudaria esta ordem? Por quê?
4) Quais as dificuldades encontradas?
5) Sugere-se que esta atividade seja trabalhada no ensino médio. Você concorda?
6) Em geral, quais mudanças você faria nesta atividade para adequá-la à sua
realidade?
De modo geral, as cursistas concluíram que não havia necessidade de alterar
a atividade, pois a forma como o texto estava representado, ou seja, através do
mapa conceitual, poderia ser um pouco difícil no início, já que não estamos
habituados a trabalhar apenas com ideias tão sistematizadas. No entanto, discutiuse que, com a prática, os alunos iriam perceber o quanto esta técnica poderia
facilitar o modo de organizar as ideias e tornar a leitura mais eficaz e precisa.
Também foram sugeridas às cursistas algumas possibilidades de trabalho
com mapas no intuito de apresentar vocabulário novo ou realizar uma leitura rápida,
conforme mostram as figuras abaixo, em que o aluno deve preencher o mapa com
os conceitos sugeridos.
Imagem 4 – atividade sobre cores para ilustrar as possibilidades de uso do sofware Cmap Tools

Fonte: a autora

Imagem 5 – Mapa Conceitual, elaborado no software Cmap Tools, sobre panquecas americanas

Fonte: a autora

A partir do quarto encontro, tendo em vista que as cursistas já haviam
demonstrado compreender o que são mapas conceituais, a funcionalidade dos
mesmos e já terem trabalhado com eles como recurso que busca facilitar a leitura e
compreensão de textos em língua inglesa, foi dado início ao processo de confecção
de mapas pelas próprias cursistas, através do software livre 14 chamado Cmap Tools.
A princípio, foi apresentado o software e as respectivas ferramentas através
de um tutorial15. Em seguida, foi solicitado que as cursistas escolhessem um dos
14 Diz-se que um software é “livre” quando seu criador distribui e garante a qualquer um a liberdade
de utilização, cópia, alteração e redistribuição de sua obra, além de tornar público o chamado
código-fonte–conjunto de comandos escritos em linguagem compreensível pela mente humana.
Nos sistemas livres, tal codificação é, por definição, de conhecimento público e admite que
qualquer programador a altere para adequá-la a suas necessidades. (L. A. Rocho, 2003, apud
Tecnologias da informação e sociedade: o panorama brasileiro/Cláudio Nazareno ... [et al.].-Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2006, 187 p.
15 O conteúdo deste tutorial foi autorizado por Anderson Ricardo Yanzer Cabral e Taiana Rosales de
Oliveira, autores de Como criar Mapas Conceituais utilizando Cmap Tools, e por Aída Rosa
Dieguez Sabio, assessora da CRTE que elaborou uma apresentação em Power Point sobre o
Cmap Tools para uso da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e adequações necessárias
à realidade da Rede Pública Estadual de Ensino. Disponível para download em

mapas trabalhados até o momento e o reproduzissem utilizando o Cmap Tools,
como forma de desenvolver maior autonomia e conhecer todos os recursos do
software. Através de um vídeo16, foi retomada a discussão acerca do que são
proposições, pois um mapa bem elaborado depende da boa compreensão de como
elas são confeccionadas. Ainda neste encontro foi apresentado o material didático
de minha autoria, além de um vídeo no youtube mostrando como o professor pode
instalar o software Cmap Tools em seu computador17.
Como atividade a distância, as cursistas deveriam socializar em um fórum
quais foram as dificuldade encontradas no uso do software, a possibilidade de uso
com os alunos entre outras questões que julgarem relevantes. O resultado das
discussões demonstrou consenso no que diz respeito à dificuldade de trabalhar o
software com os alunos, devido ao número reduzido de máquinas em bom estado de
funcionamento e o grande número de alunos. A sugestão dada foi que o professor
elaborasse a atividade e levasse para a sala de aula, dessa forma, seria mais fácil
prender a atenção do aluno, pois de qualquer forma o objetivo da atividade seria
alcançado, ou seja, realizar a leitura efetiva de um texto em língua inglesa.
Dando continuidade ao trabalho do encontro anterior, foi solicitado às
cursistas que, conforme a realidade de suas escolas e turmas, elaborassem uma
atividade com mapas conceituais utilizando o software Cmap Tools. Elas deveriam
postar no ambiente virtual esta tarefa como atividade a distância correspondente ao
encontro presencial. Abaixo algumas atividades propostas pelas professoras que
participaram da oficina:

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tutoriais/cmap_tools.pdf
16 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=5ZV8SUu1vHI.
17 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LiSaVWWEp4o.

Imagem 6 – atividade proposta por uma professora cursista

Fonte: a autora
Imagem 7 – atividade proposta por uma professora cursista

Fonte: a autora

Esta atividade proporcionou uma melhor compreensão dos mapas pelas
professoras e colaborou para que as mesmas visualizassem outras possibilidades
de uso em sala de aula.
No encontro seguinte foi apresentado um recurso com o qual as professoras
poderiam utilizar os Mapas Conceituais e que recentemente chegou nas escolas: a
lousa digital. Foi sugerido pelas próprias cursistas que as atividades com mapas
conceituais fossem adaptadas para serem utilizados na lousa, o que gerou grande
expectativa, já que as mesmas não haviam feito nenhum treinamento para manusear
o aparato.
Conforme mostram as figuras abaixo, as professoras puderam realizar as
atividades propostas na oficina até o momento utilizando a lousa digital. Segundo
elas, a proposta é muito interessante e diferente, o que a torna mais atrativa e
significativa para o aluno.
Imagem 8: professora preenchendo um mapa conceitual na lousa digital após ter trabalhado com um
texto sobre futebol.

Fonte: a autora

Imagem 9: professora explorando os recursos da lousa digital para preencher os conceitos no mapa
conceitual a partir da leitura do texto sobre futebol.

Fonte: a autora

Para auxiliar as professoras em relação ao uso da lousa digital, foram
apresentados dois tutoriais de uso deste recurso: uma apostila elaborada pela
equipe da Coordenação Regional de Tecnologias Educacionais do Núcleo Regional
de Educação de Umuarama 18 e um manual elaborado pela Secretaria de Estado da
Educação19. Ambos os documentos foram disponibilizados no ambiente virtual do
curso.
Como próxima atividade, as cursistas deveriam elaborar um plano de aula que
contemplasse o uso de mapas conceituais e os seguintes tópicos: 1) Público-alvo; 2)
Conteúdo; 3) Objetivos; 4) Encaminhamento da atividade; 5) Recursos utilizados; 6)
Resultados esperados. As professoras poderiam elaborar o próprio mapa conceitual

18 Disponível em
http://www.nre.seed.pr.gov.br/umuarama/arquivos/File/CRTE/Apostila_Lousa_Digital_2014.pdf
19 Disponível em
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/proinfo/manual_usuario_sistema_lousa_a.
PDF

ou pesquisar um mapa pronto na internet. O plano de aula deveria ser
disponibilizado no ambiente virtual do curso para que as demais professoras
pudessem deixar seus comentários.
No último encontro presencial da oficina, foram socializadas as impressões
que as cursistas tivessem a respeito do uso dos mapas conceituais para a leitura e
compreensão de textos em língua inglesa, bem como sua aplicabilidade em sala de
aula e as possibilidades que esta técnica apresenta para tornar o trabalho com
textos mais atraente e significativo para os alunos.
De modo geral, conforme relato de algumas cursistas, a oficina foi bastante
válida e relevante, pois apresentou uma nova possibilidade de trabalho com textos,
principalmente pelo uso de recursos tecnológicos, como o computador, o software
Cmap Tools e a lousa digital, tornando o trabalho mais significativo para o aluno. De
modo geral, o trabalho com língua estrangeira e tecnologia foi desafiador e resultou
em um novo olhar para o texto em língua estrangeira.
No último encontro presencial também foi solicitado às professoras que
preenchessem um questionário elaborado no Google Drive 20, cujas respostas seriam
utilizadas para delinear futuros trabalhos e melhorar a prática com textos em língua
inglesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o início, quando esta oficina foi pensada, o intuito sempre foi levar para
os professores de língua inglesa algo que os motivasse e tornasse o trabalho mais
significativo. Com tantos atrativos tecnológicos disponíveis hoje, torna-se um grande
desafio para professores prender a atenção dos alunos e, ainda mais difícil,
convencê-los da importância da leitura para sua formação acadêmica e pessoal.
Por esse motivo, decidiu-se levar ao conhecimento dos educadores uma
técnica que vem se difundido bastante na área pedagógica e que promete facilitar o
trabalho com o tão temido texto em língua inglesa: o mapa conceitual.
No início da oficina, durante as primeiras horas, foi possível perceber o
quanto as professoras participantes da oficina estavam resistentes em relação ao
trabalho com mapas. O motivo primeiro foi o desconhecimento do mecanismo que
20 Disponível
em
https://docs.google.com/forms/d/12IxE-9H-qiPpPuR27_r5Q4Kx9Frtn94pQYp8JdACMU/viewform

rege esta técnica, ou seja, não havia sido compreendido o porquê de transformar um
texto linear em conceitos ligados por palavras de ligação, em uma ordem totalmente
diferente daquela que estavam acostumados: da esquerda para a direita, de cima
para baixo. A segmentação do texto em unidades de sentido, independente da
posição das ideias no texto, é uma tarefa complexa, já que estamos habituados a ver
o texto como uma malha regular, com disposição linear de relações inter-sentenciais.
A quebra desse paradigma por si só foi um avanço significativo a esse público e os
instrumentaliza a arriscar o novo, o diferente. Por ser esse um passo que desafia,
entendo que o trabalho tenha acrescentado muito ao repertório do público-alvo.
A partir do momento que foram dadas explicações e exemplos de como
funciona esta nova leitura e das possibilidades de trabalho com os mapas, foi
acontecendo a aceitação desta técnica e foi-se percebendo o quanto ela pode
facilitar e dar mais significado ao trabalho com a leitura de textos em língua inglesa.
O ponto alto da oficina aconteceu quando houve a internalização do que são
e como são confeccionadas as proposições, as quais são o segredo para um bom
mapa conceitual. A partir desse momento, as próprias professoras começaram a
visualizar possibilidades de uso dos mapas conforme a realidade de cada uma
delas.
Outro grande momento, foi o trabalho com a lousa digital. Todas ficaram muito
entusiasmadas com a variedade de opções que este aparato traz para o professor.
Certamente, trabalhar mapas conceituais na lousa digital motivou bastante as
professoras para que utilizem este recurso com seus alunos.
Por fim, a oficina foi bastante relevante por apresentar uma nova possibilidade
de trabalho com textos em língua inglesa. Porém, depende muito de cada educador
ir ao encontro dos novos recursos tecnológicos e buscar sempre a atualização para
que possa oferecer aos seus educandos formas interessantes de trabalhar seus
conteúdos e dessa forma valorizar cada vez mais seu trabalho a partir da inserção
das novas tecnologias na construção do conhecimento.
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