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RESUMO

Este artigo é resultado de um trabalho elaborado a partir dos métodos de
pesquisa bibliográfica, participante e histórico-compreensivo sobre o uso e
a importância dos recursos didáticos, e suas inovações tecnológicas, para
o ensino de língua estrangeira moderna. Como na sociedade em geral, os
avanços  tecnológicos  também  estão  inseridos  nos  recursos  de  ensino.
Nessa  perspectiva,  sendo  os  recursos  didáticos  meios  ou  veículos  de
comunicação com fins  educacionais  para  obtenção  de  um ensino mais
efetivo,  buscamos  na  Pedagogia  Histórico-Crítica,  no  processo  de
encaminhamento de ensino, a metodologia adequada para utilização de
recursos variados.  Na análise dos resultados, a utilização diversificada dos
recursos  dentro  do  processo  ensino-aprendizagem  abordado  foi
compatível com o referencial teórico pesquisado.

Palavras-chave:  Material  didático.  Tecnologia  educacional.  Recursos  de
ensino.

Abstract

This  article  is  resulted  of  bibliographical,  participant  and  historic-
understanding  research  on  the  use  and  importance  of  the  didactic
materials and technological resources in the teaching and learning process
of  English  language.  Understanding  the  didactic  materials  as  way  or
vehicles to turn teaching most effective, it approaches the directions of
the Historic-Critic Pedagogy as an appropriate methodology for the use of
varied resources in the teaching. 

Keywords: Didatic material. Educacional  technology. Teaching resources.

1  Professora  de  Língua  Estrangeira  Moderna  na  Rede  Estadual  de  Ensino.
Participante do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE- 2008/2009, da
Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná.
2  Professora graduada em Letras Anglo-Portuguesas pela FAFICOP. Mestrado pela
Universidade Estadual de Londrina e Doutorado pela Universidade Estadual de
Campinas. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras  de  Cornélio  Procópio,  orientadora  no  PDE-SEED/PR  pela  Universidade
Estadual do Norte do Paraná – UENP.  



INTRODUÇÃO

A sociedade globalizada utiliza recursos  tecnológicos que  embora

avançados, estão em constante evolução. No entanto, a escola pública de

ensino básico, esteve estagnada perante a um modelo educacional que se

utiliza  de  mínimos  recursos  determinando  assim  que  a  maioria  dos

professores repasse o conhecimento de maneira similar ao que receberam

ao longo dos anos. No entanto, esta prática parece estar com seus dias

contados.  A  implantação  de  televisores  multimídia  e  laboratórios  de

informática, nas escolas da rede pública do Estado do Paraná, são avanços

materiais que podem levar os professores a mudanças relevantes em suas

práticas pedagógicas.

Este trabalho não desconsidera os meios de ensino dos professores

que não utilizam dos recursos ou inovações tecnológicas, no entanto, a

pesquisa demonstra que ignorar ou negar a utilização desses recursos, se

os dispomos, priva os alunos da escola pública, principalmente os alunos

da EJA, adultos, trabalhadores e muitas vezes em idade avançada e que

não  tem  acesso  a  esses  recursos;  a  oportunidade  de  ajudá-los  a

alfabetizar-se  tecnologicamente,  e  prover  um  ensino  dentro  das

necessidades atuais. A utilização de recursos variados implica ensino com

pesquisa, atitude mediadora de educadores, que pautados na ética levam

seus educandos a serem agentes da educação e apreenderem atitudes

necessárias  para  o  desenvolvimento  e  autonomia  na  aprendizagem,

ensinando-os atuarem de modo crítico e transformador na sociedade em

que estão inseridos.  

1 TECNOLOGIA EDUCACIONAL E ENSINO 

As Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do

Estado  do  Paraná,  documento  que  apresenta  os  fundamentos  teórico-
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metodológicos  das  disciplinas,  ao  descrever  a  dimensão  histórica  da

disciplina de língua estrangeira moderna, em suas considerações sobre os

métodos de ensino, esclarece   que estes (após o Método Tradicional e/ou

Gramática  e  Tradução)  sempre  utilizaram  recursos  audiovisuais,  de

acordo com a tecnologia disponível em sua época. Nessa perspectiva, este

trabalho  sobre  os  recursos  didáticos,  busca  na  Tecnologia  Educacional

explicações concretas sobre o uso dos recursos tecnológicos na educação,

pois a maioria dos recursos tecnológicos utilizados pelo ensino, não foram

criados para essa finalidade.

A  Tecnologia  Educacional  pode  ser  definida  de  duas  maneiras: 

processo  que  o  professor     considera  a  utilização  do  livro  didático,

quadro-negro e os meios de comunicação, com o objetivo de ensino; e ou

“maneira  sistemática  de  planejar  e  avaliar  o  processo  ensino-

aprendizagem, baseados em pesquisas psicológicas de aprendizagem e

comunicação, empregando uma combinação de recursos humanos e não

humanos  para  obter  ensino  mais  efetivo.”  (TICKTON,  1971  apud

SALDANHA, 1978, p.11). 

Já  nos  anos  oitenta,  a  Tecnologia  Educacional,  ampliou  seu
significado constituindo-se no

[...]  “estudo teórico-prático  da  utilização  das  tecnologias,
objetivando o conhecimento, a análise e a utilização crítica
destas  tecnologias,  ela  serve  de  instrumento  aos
profissionais e pesquisadores para realizar um bom trabalho
pedagógico  de  construção  do  conhecimento  de
interpretação  e  aplicação  das  tecnologias  presentes  na
sociedade” (LEITE, 2003, p.12).

Cabe  nesse  momento  ressaltar  que  são  considerados,  recursos

tecnológicos,  para fins de  ensino,  todos os materiais  que conhecemos:

lousa, giz, livros, vídeo entre outros.  Tajra (2002) classifica os recursos

em:  tecnologias  físicas  (recursos  físicos),  tecnologias  simbólicas:

comunicação  oral,  escrita,  gestual  e  pictórica  e,  as  tecnologias

organizadoras que compreendem as diferentes abordagens, métodos ou

estratégias de ensino.

 Outra definição quando tratamos de recursos didáticos é a de que

os recursos materiais, mecânicos, elétricos e eletrônicos que se utilizam
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com fins educacionais,  são meios  também chamados de  mídias;  nesse

sentido, computador, videocassete, lousa, retro projetor, carteiras. Estes

viabilizam a interação entre os participantes de um processo educacional,

constituindo instrumentos, ferramentas de trabalho ou recurso de apoio.

Esses meios ou “mídias” podem carregar mensagens ou informações que

podem ser componentes de uma Tecnologia Educacional.

Segundo Briggs (1973), podemos considerar como meios – a voz, o

sorriso ou uma palmada no ombro, os livros, os mapas, os objetos físicos,

as fotografias, os filmes, enfim os recursos físicos com o fim de apresentar

estímulos ao educando;  e estes, por sua vez serão úteis e eficazes, se

selecionados com base na análise sistemática dos objetivos educacionais.

Sant’Anna (2004, p.23), apresenta o seguinte conceito “[...] recursos de

ensino é o conjunto de meios materiais, físicos e humanos que auxiliam o

professor e o aluno na interação do processo ensino-aprendizagem [...]”, a

autora  esclarece  que  não  há  unanimidade  entre  os  autores  sobre  a

conceituação  de  recursos.  Por  isso,  consideraremos  neste  trabalho,  os

recursos  didáticos  como:  recursos  de  ensino,  recursos  midiáticos  e

recursos tecnológicos. 

Diversos autores,  dentre  eles  Lévy (2007),  Sancho (1998),  Schaff

(2005) afirmam que  os recursos tecnológicos são produtos do homem,

portanto é parte de sua cultura e devem estar na escola porque fazem

parte  do  cotidiano  das  pessoas  no  trabalho,  no  lazer,  em  casa,  na

sociedade. Desta forma, são apresentadas três constatações no que tange

à  mutação  contemporânea  em  relação  ao  saber  e  a  cibercultura:  a

velocidade  de  surgimento  e  de  renovação  dos  saberes  tornando  o

conhecimento  atual  obsoleto  num futuro  próximo;  a  nova  natureza do

trabalho   consiste  na  necessidade  de  aprender,  transmitir  saberes  e

produzir  conhecimentos;  e  as  tecnologias  intelectuais  que  amplificam,

exteriorizam e modificam as funções cognitivas humanas, surgem ou são

difundidas  através do ciberespaço. 

Schaff  ao  relatar  os  efeitos  das  novas  tecnologias,  que  abrange

todas as esferas da vida social, abordando a temática de um ponto de

vista  humanista  e  otimista,  aponta  conseqüências  da  revolução
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tecnológica  para  os  países  desenvolvidos,  sendo  as  principais:  o

desaparecimento do trabalho manual devido à automação da produção e

dos  serviços;  e,  estudos  sobre  a  cibernética  que  desde  a  década  de

sessenta já concluíam que “[...] a riqueza material da sociedade crescia

rapidamente  e  era  acompanhada pela  queda  da  demanda  da  mão-de-

obra,  substituída  pelas  máquinas”  (SCHAFF,  1990  p.35).  Constatamos

assim, que a inovação tecnológica permite ao homem fazer melhor, com

menos  tempo,  mais  economia,  o  que  já  fazemos  bem.  Permite  ainda,

maior  facilidade  para  produzir,  estocar  e  distribuir.  Com  a  inovação

tecnológica, acredita-se que tudo pode ser melhorado. 

Junto à afirmação das Diretrizes de que os recursos visuais são de

fundamental importância para o entendimento dos textos porque ajudam

a inferir, e esse processo possibilita a construção de novos conhecimentos;

Sant’Anna,  recomenda  que  o  professor  insira  os  recursos  tecnológicos

disponíveis para que a informação ganhe vida, “[...] há materiais de baixo

custo  como  gravuras,  jornais,  revistas,  cartazes  que  colaboram

significativamente na aprendizagem [...] O importante é que haja ensino e,

consequentemente,  aprendizagem,  e  para  tal  é  preciso  que  os  cinco

sentidos sejam estimulados” (SANT’ANNA 2004, p.21). 

No livro  Recursos educacionais  para o ensino!  quando e por quê?

Sant’Anna (2004) apresenta o resultado de  pesquisa feita nos Estados

Unidos  pela  Secondy-Vacuum Oil  CO.  O  autor  afirma que  aprendemos

através da visão, retendo mais aquilo que ouvimos e logo realizamos.

O estudo de Edgar Dale propõe uma escala de hierarquia de valores

aos vários meios e recursos em função do grau de abstração, da parte

vivencial até o simbolismo abstrato. O autor classifica os meios por ordem

de  dificuldades,  porém  a  abstração  crescente  nem  sempre  significa

dificuldade crescente. Esta classificação destaca que o uso de recursos,

busca  a  compreensão,  a  reflexão,  a  interação  e  a  internalização  do

conhecimento.  

 Os estudos das Neurociências revelam que desde que o homem

inventou o primeiro instrumento para fins utilitários, o cérebro humano
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sofreu  mudanças.  O  desenvolvimento  das  sinapses  acontece  pelos

estímulos ambientais.

 Com  o  desenvolvimento  tecnológico,  em  relação  aos  diferentes

estímulos que a tecnologia oferece, Dudeney and Hockly (2007) apresenta

os termos digital immigrants e digital natives, expressões estas criada por

Marc Prensky. O termo digital natives refere-se às pessoas que nasceram

depois  dos  anos  oitenta,  envolto  num  ambiente  rico  de  estímulos

tecnológicos,  por  isso,  apresentam  modo  diferente  de  processar  a

informação:  gostam de  estar  e  trabalham melhor  em rede,  são  muito

rápidos  em  obter  informações,  respondem  melhor  aos  estímulos  se

obtiverem  gratificações,  recompensas  ou  respostas  imediatas;  e  estão

envolvidos em várias tarefas ao mesmo tempo. Já os immigrants natives,

são aqueles que cresceram em mundo diferente e estão se adaptando as

tecnologias recentes; algumas de suas características são: preferem obter

informação de cópias escritas e não de telas, gostam do calendário de

papel, costuma consultar manuais e preferem estudo solitário. 

Ao considerarmos, ainda, a importância da utilização dos recursos

didáticos  para  o  ensino-aprendizagem,  Parra  atribui  um  sentido  mais

amplo ao apontar as inovações dos recursos com o passar dos anos:

De fato, se analisarmos os vestígios culturais do homem pré-
histórico,  encontraremos  inúmeros  comprovantes  que
demonstram sua preocupação em se comunicar com seus
semelhantes  ou  com  divindades  que  povoavam  sua
imaginação  infantil.  As  magníficas  pinturas  rupestres
atestam à necessidade de comunicação de um homem que,
através  da  marcha  dos  séculos,  foi  adquirindo  novos
instrumentos, como a linguagem gráfica, a cinematografia, o
rádio, a televisão. A herança recebida nos faz antever que
novos meios de comunicação serão desenvolvidos sempre
que a necessidade assim o exigir. (1975, p.17)

Para o autor, é imprescindível, que as pessoas que se utiliza dos

recursos  audiovisuais,  conheçam  a  classificação,  podendo  assim,

justificarem  a  inclusão  dos  mesmos  nos  currículos  disciplinares.  A

classificação colabora na  distinção  do  objeto  de  estudo  e  de  trabalho.

Outras  considerações  importantes  são  que:  há  muitos  fatores  que

interferem na apreciação  do  material  audiovisual,  um mesmo material
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pode  ser  bastante  simbólico  para  determinado  público e  não  ser  para

outro;  pode  ser  abstrato  hoje  e  não o  ser  mais  amanhã;  os  materiais

audiovisuais são apenas veículos de comunicação e como tais não podem

ser considerados como mais ou menos concretos, são os elementos que

colocamos nesses veículos que podem ser julgados.

Pela  evolução dos  recursos  através  dos  tempos,  Wlibur Schramm

(apud  SANT’ANNA,  2004)  considera  aplicação  dos  recursos  em  quatro

gerações:

a) Primeira geração: explicação no quadro, mapas.

b) Segunda geração: manuais, livros, textos impressos.

c)  Terceira  geração:  gravações,  fotografias,  filmes,  fixos,  rádio,

televisão.

d) Quarta geração: laboratórios lingüísticos, instrução programada,

emprego de computadores. 

Essa classificação exemplifica claramente como os recursos foram

utilizados  ao  longo  dos  tempos.  Inicialmente  houve  a  utilização  da

máquina  no  processo  de  educação;  segundamente,  a  máquina  sendo

utilizada na reprodução de textos como substituição da nota e do ouvido;

na terceira geração observamos a utilização de aparelhos mais complexos

que  proporcionam experiências mais concretas;  e  na quarta  geração a

comunicação já estabelecida entre o homem e a máquina.

O estudo sobre a classificação dos recursos, evidencia a variedade

de opções de recursos que os educadores podem utilizar em sua prática

docente. 

Para Gasparin, 

[...]  os  avanços  científico-tecnológicos  que  facilitam  a
aquisição  de  conhecimento e  informações  fora  da  escola
levantam questões como: o que hoje a  escola faz  e para
que? Ela responde ás necessidades sociais  da atualidade?
[...] Não se dispensam às tecnologias [...] exige-se cada vez
mais, sua presença, na escola, como meios auxiliares e não
como substitutivos dos professores. (2003, p.1)

 Considerando  que  os  recursos  didáticos  para  os  autores  são

considerados meios para obter um ensino mais efetivo, recursos que se
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utilizam  com  fins  educacionais  ou  veículos  de  comunicação;  faz-se

necessário  que  o  professor  utilize  uma  metodologia  adequada  que

contemple  a  diversidade  de  recursos.  Para  Schaff  (1990)  a  educação

permanente deveria ser um dever social como hoje a escola obrigatória,

considerando os avanços tecnológicos nos países de primeiro mundo, ele

recomenda  que  os  métodos  de  ensino,  poderiam ser  reformulados  de

modo a promover maior autonomia dos estudantes e esta auto formação

deveria  ser controlada. Sua sugestão de um método de ensino seria o

Método Dalton3. 

2 PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO DE ENSINO

Neste  trabalho,  a  partir  da  realidade  do  ensino  no  Brasil  e  das

políticas  educacionais  do  Estado  do  Paraná,  julgamos  pertinente  um

trabalho baseado no estudo do autor Gasparin que descreve uma prática

didática,  tendo como referência a obra  Uma didática  para a Pedagogia

Histórico-Crítica, de João Luiz Gasparin, e o processo de encaminhamento

de ensino apresentam as seguintes etapas: 

A) Prática Social Inicial de Conteúdos

b) Problematização

C) Instrumentalização

D) Catarse

E) Prática Social Final do Conteúdo

Nesse processo a problematização é o fio condutor de todo processo

de ensino-aprendizagem. 

3 Criado por Helen Parkhurst, que o aplicou na cidade de Dalton, Massachusetts
em  1920.  Plano  elaborado  para  o  ensino  fundamental,  foi  posteriormente
adaptado  para  o  ensino  médio  e  superior.  O  plano  baseia-se  na  atividade,
individualidade e liberdade; o objetivo principal é desenvolver a vida intelectual.
O trabalho em cada disciplina, em um ano, é dividido em dez tarefas mensais. Os
temas de estudos são preparados em três níveis de dificuldade (mínimo, médio,
máximo) e o educando escolhe,  para cada disciplina,  o nível  que melhor lhe
convier. As salas de aula são “laboratórios” com todo material necessário para
que os alunos possam resolver as tarefas da aula ou “folhas de estudo”.
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O  primeiro  educador  brasileiro  a  trabalhar  com  a  educação

problematizadora foi Paulo Freire. Embora, tenha mudado sua tendência

de  materialista  para  progressista  compreendendo  a  “...  História  como

possibilidade e não como determinismo, que decorre necessariamente a

importância do papel da subjetividade na História de comparar, analisar,

de avaliar, de decidir, de romper e por isso tudo, a importância da ética e

da  política”  (FREIRE,  1996  p.145).  Ainda,  dentro  desta  tendência

progressista afirma

“esta  percepção  do  homem  e  da  mulher  como  seres
“programados,  mas  para  aprender”  e,  portanto,  para
ensinar, para conhecer, para intervir, que me faz entender a
prática educativa como um exercício constante em favor da
produção  e  do  desenvolvimento  da  autonomia  de
educadores  e  educandos.  Como  prática  estritamente
humana  jamais  pude  entender  a  educação  como  uma
experiência fria,  sem alma,  em que  os  sentimentos e  as
emoções, os desejos, os  sonhos devessem ser reprimidos
por uma espécie de ditadura reacionalista. Nem tampouco
jamais  compreendi  a  prática  educativa  como  uma
experiência  a  que  faltasse  o  rigor  em  que  se  gera  a
necessidade de disciplina intelectual”. (idem, ibidem).

Sua  interpretação  sobre  a  importância  das  tecnologias  é  de  que

estas,  dentro  de  uma  aula  dinâmica,  são  fontes  (dicionários,  livros,

computadores)  que  dão  suporte  para  esclarecer  a  situação

problematizadora;  e,  os  educandos  das  classes  sociais  favorecidas,

dispõem de um enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade

que a tecnologia disponibiliza ao serviço dos mesmos. 

Ao conceber que educar é colaborar para que professores e alunos

transformem suas vidas em processos de permanente aprendizagem, José

Manuel Moran conclui que com a Internet é necessário mudar a forma de

ensinar  e  aprender,  os  momentos  presenciais  devem  ser  momentos

significativos  que  os  alunos  aprendem  mais  estando  juntos  do  que

pesquisando.  Segundo  o mesmo autor,  será  possível  avançar mais nas

questões de ensino, se os professores conseguirem “adaptar os programas

previstos ás necessidades dos alunos,  criando conexões com cotidiano,

com o inesperado, se transformarmos a sala de aula em uma comunidade

de investigação” (MORAN, 2008).
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             Nessa perspectiva, ao analisarmos o ensino de Língua Inglesa no

decorrer  dos  anos,  concordamos que a  Internet  proporcionou todos  os

recursos necessários ao ensino de língua estrangeira: a concomitância de

vários recursos visuais, auditivos, com a disponibilidade dos conteúdos dos

vários  meios  de  comunicação,  oferece  recurso  material  autêntico  e

atrativo de forma atualizada e econômica. 

2.1 APLICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA

O  projeto  de  intervenção  pedagógica  foi  desenvolvido  no  Centro

Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos – CEEBJA – de Cornélio

Procópio. Atualmente os alunos devem cumprir carga horária de 192 horas

que correspondem à 48 dias para o aluno do Ensino Fundamental, e 128

horas que correspondem à 32 dias para alunos no Ensino Médio.  Esta

carga  horária  pode  ser  diminuída  caso  o  aluno  faça  classificação  ou

reclassificação e alcance bom desempenho nas avaliações. 

O material é constituído de apostilas e algumas atividades que os

professores complementam: leitura e interpretação de textos e exercícios.

Durante  as  aulas os  alunos recebem atendimento  individual,  pois  cada

aluno inicia seus estudos em diferentes períodos e freqüenta as aulas de

acordo  com  seu  horário  disponível.  No  entanto,  é  recomendado  aos

professores  que  sempre  que  houver  possibilidade  trabalhe  com  aulas

coletivas; elaborem atividades que possam ser resolvidas na biblioteca;

estas  devem  ser  registradas  e  ter  assinatura  dos  alunos  presentes  e

posteriormente serem entregues à equipe pedagógica. As avaliações em

sala de aula são compostas pelas atividades: trabalho escrito, pesquisa,

relatório, avaliação, produção de texto, interpretação de texto e atividades

diárias. 

A partir dos estudos realizados e da realidade vivenciada em nossa

escola,  a  proposta  de  intervenção  pedagógica  apresenta  trabalho  com
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maior ênfase na pesquisa e socialização dos conhecimentos apreendidos

pelos mesmos, além dos conteúdos já estruturados.

Procedimentos:

a) Levantamento de todo material didático pertinente á disciplina de

Língua Estrangeira Moderna-Inglês, disponível na sala de aula, biblioteca,

e laboratório de informática do estabelecimento de ensino. Além dos já

citados anteriormente, algumas unidades de dicionários, livro didático da

escola  pública  elaborado  pelos  professores  do  Estado  do  Paraná,  e  a

coleção dos cadernos da EJA, elaborado pelo MEC e impresso pela SEED

Paraná;  dos  demais  livros  didáticos  da  biblioteca  são  muito  antigos.

Algumas  unidades  de  dicionários,  apenas  dois  apresentam  transcrição

fonética  de  acordo  com padrões  internacionais.  Dos  demais  alguns  se

apresentam com palavras e  verbos essenciais,  e  outros são ofertas  de

demonstração de  editoras.  Observamos que esta  realidade prevalecerá

por pouco tempo, neste ano de 2009 já estamos verificando em algumas

escolas que a SEED está enviando dicionários com CD e livros atualizados

de ótima qualidade para a disciplina e as demais do currículo, disponível

na biblioteca da escola para os professores. Nas salas de aula, também

encontramos uma TV multimídia e caso o professor queira utilizar o vídeo

pode agendar a sala de vídeo ou solicitar ao agente administrativo para

que o instale na sala. O laboratório de informática possui 16 computadores

e  é  acessível  aos  professores  e  alunos,  devendo  ser  previamente

agendado pelo professor caso queira utilizá-los em aula com os alunos.

b) Elaboração de um guia com os conteúdos de recursos disponíveis

na  escola:  livros,  dicionários,  computadores,  sites que  possam  ser

utilizados por professores e alunos no processo ensino-aprendizagem da

Língua Inglesa. (ver material didático).

c) Interação com os demais professores da disciplina para propor a

intervenção pedagógica. Participaram efetivamente desta proposta mais

dois professores.

           d) Elaboração de um modelo de Unidade Didática que proporcione

aos alunos atividades de ensino contemplando um roteiro sobre o impacto
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e a relevância do material didático ou recursos tecnológicos, utilizando-se

da dialética proposta pelo autor João Luiz Gasparin em:

 A) Prática Social Inicial de Conteúdos: momento que o professor

estabelece um diálogo com os alunos anunciando os conteúdos que serão

estudados,  observando  a  totalidade  de  conhecimento  do  assunto  e

levando-os a dizer o que gostaria de saber. 

 B) Problematização: Transformação do conteúdo formal em desafio,

em dimensões problematizadoras; “é a criação de uma necessidade para

que  o  educando,  através  de  sua  ação,  busque  o  conhecimento”

(GASPARIN, 2005, p.35). 

É  o  momento  em  que  a  prática  social  é  colocada  em  questão,

analisada, interrogada. Pode ainda, confrontar o conteúdo escolar com a

prática social.

      C) Instrumentalização: é ação docente e discente necessárias

para a construção do conhecimento científico, é o modo que o conteúdo

sistematizado é apresentado aos alunos para que assimilem e o recriem.

Nessa  fase  os  conceitos  científicos  se  estruturam  pelo  processo  de

mediação pedagógica que 

“tanto  pode  ser  desenvolvida  utilizando-se  técnicas
convencionais de ensino, que são as que existem há longo
tempo e são de grande importância para o processo ensino
aprendizagem  presencial,  como  se  utilizando  de  novas
tecnologias,  representadas  pelo  uso  recente  do
computador, da informática, da telemática, da educação á
distância. Tanto as técnicas convencionais quanto as novas
tecnologias podem ser trabalhadas com uma perspectiva de
mediação pedagógica, uma vez que ambas são processos
ativos  que possibilitam o contato entre  o  conteúdo e  os
alunos na realização da aprendizagem” (GASPARIN, 2005 p.
110). 

 As  dinâmicas de  grupo (exposição dialogada,  leitura  de  mundo,

leitura orientada de textos, pesquisa sobre o tema, trabalhos em grupo,

palestras, análises de vídeos ou filmes, discussão, debates, trabalhos em

laboratório ou experimentais, uso de recursos áudio visuais, ensino com

pesquisa,  entrevistas  entre  outros)  são  atos  didático-pedagógicos
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mediadores  da  aprendizagem.  Também,  as  novas  tecnologias,

computador  e  seus  acessórios,  proporcionam técnicas  de  mediação na

aprendizagem.

D)  Catarse:  nova  postura  mental  do  aluno  que  abrange

intelectualmente  o  cotidiano  e  o  científico,  o  teórico  e  o  prático,

apresentando através da avaliação o quanto se aproximou das soluções

levantadas e trabalhadas nas etapas anteriores do processo pedagógico.

E) Prática Social Final do Conteúdo: tomada de novas atitudes, nesta

a prática social inicial é definida por meio de outra perspectiva, apresenta,

pois  mudanças  nas  interações  sociais  por  terem  apreendido  um novo

conceito.

 Ao  elaborarmos  a  unidade  de  ensino  selecionamos  os  recursos

didáticos levando em consideração o referencial teórico pesquisado. Nessa

perspectiva, pretendeu-se responder as seguintes reflexões:

•  A estratégia de ensino considera a importância da problematização,

para criar no educando, a necessidade da busca do conhecimento?

•  O  processo  ensino-aprendizagem  considera  as  pesquisas  atuais

sobre educação para obtenção de ensino mais efetivo?

• As mídias (ou meios: a voz, o sorriso, palmada no ombro, os livros,

os  mapas,  fotografias,  os  filmes  -  tecnologias  simbólicas)

apresentam  mensagens  adequadas  que  são  úteis  e  eficazes  no

processo ensino-aprendizagem? 

•  As mídias (tecnologia física: computador, vídeo, lousa, carteiras) são

adequados como recursos de apoio e auxiliam professor e alunos na

interação do processo de ensino-aprendizagem?

•  Os recursos visuais proporcionam melhor entendimento dos textos

através do processo de inferência?

•  Os materiais colaboram significativamente na aprendizagem? 

As respostas a estas reflexões estão explícitas no desenvolvimento

do referencial teórico do item um - Tecnologia Educacional e Ensino. Para
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as últimas reflexões a seguir acrescentamos outras informações essenciais

a respeito do tema.

• Os recursos de ensino levam a compreensão, reflexão, interação e

internalização do conhecimento?  

 Com relação  a  esta  questão,  foi  utilizado  o  referencial  de  Sant’Anna

(2004).  Dessa  forma  observe  na  pesquisa  abaixo  a  importância  da

estimulação dos sentidos no processo ensino-aprendizagem.

Em pesquisa feita nos Estados Unidos pela Secondy-Vacuum Oil CO, foi

demonstrado o seguinte:

      

           Aprendemos                                                         Retemos

   1% através do gosto                                10% do que lemos

   1,5% através do tato                            30% do que vemos

   3,5% através do olfato                            50% do que escutamos

   11% através da audição               70% do que ouvimos e logo discutimos

   83% através da visão                   90% do que ouvimos e logo realizamos

Métodos de ensino  Dados retidos depois 3h     Dados retidos após 3 dias 

Somente oral                              70%                                              10%

Somente visual                           72%                                              20% 

Visual e oral simultaneamente   85%                                              65% 

Incluímos ainda, o estudo de Edgar Dale, também apud Sant”Anna

(2004), que propõe uma escala de hierarquia de valores aos vários meios

e  recursos  em função  do  grau  de  abstração,  da  parte  concreta  até  o

simbolismo abstrato.

14



Cone de experiências de Edgar Dale

                                                                                                                              Mais Abstratas 
                                                              

Símbolos orais
Símbolos visuais

Imagens fixas
Rádios e gravações

Filmes
Televisão
Exposição
Excursão

Demonstração
Dramatização

Experiência simulada
Experiência direta

                                                                                                                        Mais Concretas

                                                                                        

O  autor  classifica  os  meios  por  ordem  de  dificuldades,  porém a

abstração  crescente  nem  sempre  significa  dificuldade  crescente.  Esta

classificação destaca  que  o  uso  de  recursos,  busca  a  compreensão,  a

reflexão, a interação e a internalização do conhecimento.    

•  O professor conhece o recurso utilizado para justificar a inclusão dos

mesmos no currículo? 

 De acordo com Parra (1975) observe a classificação abaixo.

Classificação brasileira de recursos audiovisuais

RECURSOS VISUAIS

Elementos ou códigos visuais

1. Códigos visuais escritos: são símbolos, a linguagem e a matemática.

Não apresentam nenhuma semelhança com a figura simbolizada. Ex.: as

letras  P-A-I  são  elementos  distintos  e  ligados  e  não  apresentam

semelhança com a figura e as características de um pai.

2. Código analógico: Há diversos tipos entre eles:

a) Icônicos: são as representações mais realísticas de objetos, pessoas,

animais ou cenas. Ex: fotografias, desenhos, ilustrações.
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b) Esquemáticos: são símbolos cuja relação com o objeto simbolizado

ou referente é de ordem mais intelectual, exigindo uma maior reflexão

que o anterior, para sua compreensão. São eles os mapas, os gráficos, as

plantas baixas.

c)  Abstrato-emocionais:  são símbolos que incluem formas irregulares

indefinidas,  particularmente  com  cores,  apelam  mais  para  a  área  da

emoção, com o objetivo de conseguir motivação, atenção e movimento.

Veículos ou Materiais

Há  uma  série  de  recursos  cujo  ponto  básico  está  na  ênfase  aos

estímulos  visuais.  (veja  relação  detalhada  dos  recursos  no  esquema

próximo).

RECURSOS AUDITIVOS

Elementos ou Códigos Auditivos

Códigos digitais orais: a linguagem oral, específica da espécie humana;

é o meio mais direto e comum, pois apresenta dimensões mais vastas que

a escrita, uma vez que ela pode ser enriquecida com gestos, expressões

fisionômicas, ênfase até mesmo em pausas silenciosas.

Códigos  Analógicos:  Compreendem  as  formas  não-verbais  de

comunicação, como a música e os efeitos sonoros, no que se referem ao

seu  aspecto  auditivo.  A  música é  uma forma sonora bastante  comum.

Apresenta forte dose de persuasão emocional,  podendo ser usada para

criar  uma atmosfera  favorável  ou  associada a  certos  objetos,  fatos  ou

situações. Os efeitos sonoros são os ruídos. 

Veículos ou materiais

Incluímos  nesta  coluna  o  rádio,  os  discos  e  a  fita  magnética  que

transportam os elementos ou códigos auditivos.

RECURSOS AUDIOVISUAIS
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São os diapositivos e  diafilmes com som. Entre eles destacam-se:  o

cinema,  a  televisão,  o  computador  multimídia,  todos  aqueles  que

concomitantemente serão ouvidos e vistos.

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS AUDIOVISUAIS

     RECURSOS VISUAIS                                                                                   RECURSOS AUDITIVOS

      Elementos ou códigos                                                                                     Elementos ou códigos

     CÓDIGOS DIGITAIS ESCRITOS                                                          CÓDIGOS DIGITAIS ORAIS
     CÓDIGOS ANALÓGICOS                                          CÓDIGOS ANALÓGICOS ORAIS

            Icônicos
            Esquemático

      Abstrato-emocionais
     

Materiais ou veículos                                                                                       Materiais ou veículos

Quadro-negro     Fotografias                                                                                             Rádio

Flanelógrafo       Álbum seriado 
Imanógrafo         Mural Didático 
Quadros              Exposição
Cartaz                 Gráficos
Gravuras             Diagramas                                                                                              Disco
Modelos              Mapas 

Museus               Objetos
Espécimen          Diapositivos
Diafilmes            Transparências
Filme                                                                                                                     Fita Magnética

                                                        RECURSOS AUDIOVISUAIS

                                                        Diapositivos e Diafilmes com som
                                                                         Cinema
                                                                        Televisão
                                                                    Vídeo Cassete
                                                             Computador Multimídia
                                                                   Fita Magnética
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Nas  sínteses  apresentadas sobre  a  estimulação dos  sentidos  e  a

classificação  dos  recursos  audiovisuais,  evidencia-se  o  impacto  e  a

importância da diversidade dos recursos no ensino. Comparamos uma aula

sem recursos a um filme sem suspense e enredo, em preto e branco, sem

música ou efeitos especiais; por isso, não trabalha com nossos sentidos ou

emoções, e sem atrativos, a monotomia não possibilitará o despertar do

interesse e, dificilmente ela será lembrada. No entanto, recursos somente,

não são suficientes para o ensino e aprendizagem; é  necessário que o

professor  saiba  utilizá-los  corretamente  para  atingir  seus  objetivos,  A

distinção dos mesmos levará o professor elaborar um plano de ensino que

motiva e desperta atenção e o interesse dos alunos para a aprendizagem.

  
  

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Nesta  pesquisa  centralizamos  nossa  análise  nos  aspectos

qualitativos. No que tange a docência, participaram do projeto o diretor da

escola, a equipe pedagógica, e dois professores. Após leitura do projeto

pelo diretor e equipe pedagógica, e a apresentação da pesquisa durante a

semana  pedagógica,  para  os  demais  professores,  foi  desenvolvida  a

unidade  didática  junto aos  alunos.  Para  análise  do resultado  o  diretor,

consultou  pessoalmente  a  opinião dos  alunos  sobre  as  atividades  que

foram  desenvolvidas  na  sala  de  aula,  bem  como  no  laboratório  de

informática, e em consenso com a equipe pedagógica concluíram que: “a

implementação da proposta pedagógica veio incentivar  a superação de

um  dos  ainda,  grande  obstáculo  ou  entrave  no  uso  dos  recursos

tecnológicos.  A recepção  e  resposta  dos  alunos  à  prática  apresentada

foram extremamente positivas.”.

Ainda,  no  que  se  refere  à  docência,  elaboramos  um  relatório

baseado na Ficha de Acompanhamento do Processo Ensino-aprendizagem

18



da Pedagogia Histórico-Crítica (GASPARIN, 2002. p.171). Julga-se viável e

válido planejar as unidades de ensino seguindo os encaminhamentos do

livro  Uma  Didática  para  a  Pedagogia  Histórico-Crítica, pois,  o  autor

fundamenta  sua  obra  nos  estudos  Piaget,  Claparède,  Saviani  e

principalmente  Vygotsky  entre  outros;  e,  por  se  tratar  esta  de  uma

metodologia  que  leva  o  educando  a  refletir  sobre  as  transformações

sociais da atualidade através da dialética do conhecimento. A aula inicia-

se com a prática social inicial, ou seja, a do conhecimento da realidade do

aluno, que por meio da tomada de consciência dessa realidade buscará no

conhecimento científico proporcionado pela educação formal, através de

investigação e reflexão crítica, esclarecimentos que o levará a superação

do conhecimento anterior. Nesse processo entendemos que a construção

do conhecimento pode ser demonstrada como forma espiral ascendente;

isto é, o conhecimento deve sempre partir daquilo que o aluno já conhece

ou domina e este sendo instigado a dar respostas culturalmente aceitas, a

partir do conhecimento socio-histórico acumulado pelo homem através do

tempo, ou através de investigação científica. Para tal realidade buscarão

nas ciências as respostas que somadas ao conhecimento prévio resultará

em um novo saber. As dificuldades encontradas na elaboração do plano de

trabalho residem na pouca hora atividade disponível do professor. O plano

elaborado  foi  executado  satisfatoriamente.  As  dificuldades  encontradas

foram em delimitar precisamente o tempo previsto para cada atividade,

devido à heterogeneidade do conhecimento prévio de idioma dos alunos,

e  na  administração  de  problemas  técnicos  dos  sistemas  tecnológicos.

Durante as aulas não foram necessárias alterações no planejamento,  e

com esta metodologia de ensino observamos que alunos estavam mais

participativos no processo de construção de seu conhecimento. Ao iniciar

a aula numa conversa informal sobre como seriam os encaminhamentos

da aula e posteriormente com o processo de reflexão sobre atitudes dos

alunos no seu cotidiano, criou-se um ambiente tranqüilo onde os estes se

sentiram  a  vontade  para  questionar  suas  dúvidas  e  expor  seus

conhecimentos  sobre  o  conteúdo  estudado.  A  prática  social  inicial

adequada  levou  os  alunos  à  motivação  para  busca  de  novos
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conhecimentos.  Nesse  contexto,  ela  foi  sendo  apresentada

sequencialmente de acordo com o desenvolvimento da unidade.

 No item problematização, observamos que os questionamentos são

desafios  que  trazem  os  alunos  para  a  discussão  sobre  os  principais

problemas propostos pela prática social e pelos conteúdos específicos da

disciplina. Por  se  tratar  de uma aula de  língua estrangeira  -  Inglês,  os

alunos foram se habituando a um vocabulário temático, os quais foram

internalizando e depois expressando oralmente algumas palavras, e  ou

expressões  de  maneira natural  demonstrando  aquisição de  vocabulário

bem como de estruturas  lexicais.  Quanto ao fato  dos alunos terem de

trabalhar o conteúdo em diversas dimensões (psicológicas, geográficas,

políticas,  econômicas),  exigiu-se  dos  mesmos,  maior  reflexão  e

contextualização  do  conteúdo  a  ser  estudado,  o  que  facilita  a

aprendizagem.  Durante  a  instrumentalização  os  recursos  de  ensino

apresentados  auxiliaram  nas  respostas  às  questões  propostas  pelo

conteúdo e pelas dimensões da problematização. Os métodos, as técnicas,

as  estratégias  e  os  recursos  estiveram  adequados  aos  conteúdos.  O

conteúdo  sistematizado,  através  de  situações problematizadoras dentro

das  diversas  dimensões eram presentes  nos  textos  como respostas  às

indagações  da  prática  social.  Na  catarse  observamos  que  os  alunos

mostraram que aprenderam o conteúdo através das respostas orais, em

língua materna e na resolução das atividades desenvolvidas (atividades

escritas de língua inglesa: pesquisa sobre numerais, verbos, vocabulário).

A avaliação resultou na produção de textos curtos ou construção de um

vocabulário  progressivo  em inglês,  no  qual  os  alunos  elaboraram uma

síntese  a  partir  de  interpretação  do  tema  trabalhado.  Em  relação  ao

estudo das diversas dimensões do conteúdo, a avaliação foi de forma oral.

Nela os alunos puderam inferir seus conhecimentos sobre os problemas

enfrentados  pela  sociedade.  Finalizando  com  a  prática  social  final,  a

compreensão  do  tema  estudado,  para  além  de  alguns  dos  aspectos

lexicais do idioma inglês, levou os alunos a refletirem profundamente a

respeito  de  suas atitudes  colaboradoras  no  aquecimento  global,  e  eles

como cidadãos  passivos  das  conseqüências  do  mesmo.  Os  estudantes
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também  aprovam  essa  metodologia  de  ensino,  pois  acreditam  que  a

aquisição  do  conhecimento  foi  facilitada  pela  interação  entre  os

participantes, pela pesquisa e pelo estudo de uma temática real.

Quanto  à  avaliação  da  prática  pedagógica  pelos  discentes,

sintetizamos  a  análise  das  repostas  dos  alunos  em  duas  frases,  que

julgamos significativas, para expressar o resultado desta pesquisa.

“E, eu, que não vou à padaria duas quadras da minha casa a

pé.”

Esta  primeira,  diz  respeito  à  apropriação do  conteúdo  dentro  da

perspectiva didática da pedagogia histórico-crítica. Neste contexto em que

a  unidade  didática,  apresenta  a  seqüência  de  Prática  Social  Inicial,

Problematização,  Instrumentalização,  Catarse  e  Prática  Social  Final  do

Conteúdo; após desenvolver uma unidade didática com o tema sobre meio

ambiente, o trabalho desenvolvido com ênfase na problematização levou

os  alunos  por  meio  de  língua  estrangeira  e  experimentos  químicos  a

observarem os  efeitos  do excesso  do  Dióxido de  Carbono liberados no

planeta Terra. A frase foi citada pelo aluno no final das atividades. Com o

que  apreendeu sobre  os  efeitos  do  aquecimento  global  na  leitura  dos

textos  em  inglês,  estava  repensando  sua  atitude  em  relação  aos

problemas climáticos enfrentados pelos habitantes do planeta.

“Por que todas as aulas de inglês não são assim?”

 A  segunda, a  aplicação dos estudos bibliográficos fundamenta a

prática pedagógica positivamente, referindo-se a metodologia empregada.

Entendemos que tão importante quanto o material didático ou até mais, é

a  atuação  do  professor  em planejar  o  conteúdo  a  ser  ensinado;  e,  os

materiais ou recursos são indispensáveis, são elementos que mantêm os

alunos  motivados  levando-os  ao  ato  de  pesquisar  e  resolver  tarefas

internalizando o conhecimento. Nesta unidade, a utilização do computador

foi  fundamental  para elaboração do  plano de  unidade do  professor;  os

textos  atualizados  e  os  vídeos  apresentados  foram  recursos  obtidos

através  da  internet.  No  entanto,  a  atividade  que  mais  despertou  a

curiosidade  e  atenção  dos  alunos  foram  atividades  de  experimentos

realizados  com  materiais  simples  (detergente,  antiácidos,  refrigerante,
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corante entre outros); tendo suas explicações explicitadas nos textos em

língua estrangeira.

Para um bom uso do material didático, deve-se considerar: tempo

(duração)  da aula,  faixa etária dos  alunos e  o tema estudado.  Quanta

aplicação, ser  variado e  coerente  para responder  as  possíveis  dúvidas,

expectativas e interesses, gradativamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa apresentada neste artigo não esgota o assunto sobre o

uso  das  tecnologias  atuais  no  ensino  de  inglês  na  escola  pública.  No

ensino  com  a  utilização  específica  do  computador  há  estudos  sobre

Lingüística de corpus, Webquest, Computer Assisted Language Learning

(CALL),  entre  outros,  que  não  se  aplica,  ainda,  à  nossa  realidade

educacional devido à heterogeneidade dos alunos e professores no que se

refere ao acesso e domínio das tecnologias físicas. Este tema precisa ser

repensado, pois já há cidades no Brasil com experiências de ensino, onde

todos os alunos têm acesso ao computador e ou carteiras digitais.

Concluímos que em tecnologia educacional ser um educador técnico

ou utilizar-se de tecnologias, significa que o educador é capaz de planejar,

elaborar e resolver com eficiência os assuntos pertinentes ao ensino e a

aprendizagem.  É  pré-dispor  que  o  educador  conheça  e  utilize

simultaneamente de várias ciências (Neurolinguística, Psicologia, Didática,

Pedagogia,  Sociologia, Política, Tecnologia dentre outras),  para alcançar

seus  objetivos  educacionais.  A  afirmação  dos  neurocientistas  sobre  as

variações  ambientais  que  interferem  no  funcionamento  do  cérebro

esclarece  o  porquê de  nossos  alunos se  sentirem tão  confortáveis  em

utilizar-se  dos  computadores  e  outras  ferramentas  tecnológicas,  e

apresentarem melhor desempenho na aprendizagem quando exposto a

maior  variedade  de  material  didático.  Portanto,  os  educadores  que

nasceram em outro ambiente não tão estimulante ou acelerado em termo

de  tecnologia  física,  devem  priorizar,  em  sua  formação  continuada,
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estudos sobre o uso de novas tecnologias, estando atualizado na cultura

do seu tempo, podendo assim, utilizar-se de recursos variados de modo

investigativo e avaliador das diferentes metodologias de ensino dentro da

sua realidade educacional.

No estado do Paraná, a valorização do ensino tem considerado em

muito a formação continuada do professor, e assim, é programa da política

educacional  vigente  a  utilização  do  uso  das  tecnologias  no  ensino.

Podemos  citar  como  exemplo  este  Programa  de  Desenvolvimento

Educacional  -  PDE  que  possibilita  ao  professor  pesquisar  sobre  sua

realidade  e  apontar  caminhos  para  a  superação  das  dificuldades

encontradas em sua prática de ensino através de estudos em conjunto

com as universidades, capacitação em informática através dos CRTEs nos

Núcleos Regionais de Educação, e participação em ensino à distância, para

todos os professores,  através dos Grupo de Trabalho em Rede -  GTRs.

Ainda ressaltamos que as bibliotecas nas escolas estão recebendo livros e

dicionários  atualizados,  os  laboratórios  de  informática  têm  acesso  à

internet, os televisores multimídia em todas as salas podem ser utilizados

com o  vídeo,  DVD e  pendrive.   Todas  estas  ações  da  política pública

estadual necessitam do empenho e apoio dos gestores e educadores para

a  transformação da  qualidade  de  ensino.  Esse  processo  só  acontecerá

através dos gestores, esclarecidos, que disponibilizam e incentivam o uso

dos  materiais  enviados  pela  Secretaria  Estadual  de  Educação  aos

educadores,  que capacitados,  usam de modo responsável e  consciente

desses recursos. 
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