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Resumo

Na sociedade contemporânea onde à tecnologia é cada vez mais presente no cotidiano dos indivíduos nada
mais justo do que trazer essa realidade para as escolas públicas. Além disso, a crescente necessidade de
novas propostas para a educação brasileira faz-nos repensar o modo como os materiais didáticos podem ser
uma ferramenta que ofereça mais recursos para nossos alunos auxiliando em um processo de
ensino/aprendizagem mais autossuficiente. Este trabalho tem como objetivo debater sobre a elaboração de
materiais didáticos e promover uma proposta de atividade, através do aplicativo “Whatsapp”, tal proposta
será aplicada no Colégio estadual Dom Luciano, localizado em Aracaju. A iniciativa faz parte do projeto de
iniciação a docência PIBID/CAPES/UFS.

Palavras chaves: material didático. Atividade. whatsapp.

Resumen

En la sociedad contemporánea donde la tecnología es cada vez más presente en el cotidiano de los individuos
y nada más justo que traer esa realidad para las escuelas públicas. Además, la creciente necesidad de nuevas
propuestas para la educación brasileña hace repensar el modo como los manuales didácticos pueden ser una
herramienta que nos ofrezca más recursos para nuestros alumnos auxiliando en el proceso de
enseño/aprendizaje más autosuficiente. Este trabajo tiene como objetivo debatir sobre la elaboración de los
manuales didácticos y promover una propuesta de actividad a través del aplicativo “whatsapp”, tal propuesta
será aplicada en el “Colégio Estadual Dom Luciano” localizado en “Aracaju”. La iniciativa corresponde al
proyecto de iniciación a la docencia PIBID/CAPES/UFS.

Palabras claves: material didáctico.actividad.whatsapp.

Introdução
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O crescente desenvolvimento da sociedade moderna possibilitou o surgimento das novas tecnologias que cada
vez ganham mais espaço na vida cotidiana. Em contra partida se faz necessário acompanhar essa evolução
sob a ótica da educação cuja necessidade é crescente no sentido de transforma-la em propostas de ensino
mais atraentes, interativas e construtivas na formação dos cidadãos. Nesse sentido o presente trabalho visa
expor um panorama geral sobre a construção e elaboração de materiais didáticos e apresentar uma proposta
de atividade tendo como “meio” de interação tecnológica o uso de aparelhos móveis a partir do aplicativo
“WhatsApp”. Para elaboração de tal atividade utilizou-se como base o capítulo 4 do livro “Síntesis: Curso de
Lengua Española”, Volume 1 ,Editora Ática , autor Ivan Mártin cuja temática aborda o questionamento de :
“Como consumir com responsabilidade?
”. Ao considerar o que nos dizem os documentos oficiais que regem a educação brasileira como: Orientações
Curriculares do Ensino Médio (OCEM), Parâmetros curriculares do ensino médio (PCEM) e até mesmo
programas de grande importância como o Programa Nacional do livro didático (PNLD), imperioso se faz
destacar que todos eles escabecem a importância do ensino de língua na formação do cidadão, pois ela
possibilita ao estudante conhecer outras culturas através do idioma e conhecer a si mesmo. Dentro da
temática do capítulo buscar-se-á auxiliar esse processo de formação para construção de um cidadão mais
crítico e consciente de seu papel na sociedade. Almeja-se que este trabalho leve uma proposta de ensino que
funcione como instrumento facilitador dentro de sala de aula contribuindo para um processo de aprendizagem
e que envolva a tecnologia tão necessária e primordial na sociedade contemporânea.

1. A elaboração de materiais didáticos

As diretrizes que regem a educação brasileira como PCEM e OCEM dão um direcionamento para o ensino de
língua estrangeira que deve buscar pluralidade linguística, a heterogeneidade cultural, ruptura dos
estereótipos e formação do cidadão mais consciente e critico. É dentro dessa perspectiva que se devem
elaborar os materiais didáticos a serem usados em sala independentemente do seu modo de transmissão
sendo ele impresso ou digital.

Um importante marco para elaboração dos manuais didáticos no Brasil se deu com a implementação do
programa nacional do livro didático, o PNLD. O objetivo do programa resume-se em fornecer, gratuitamente,
materiais didáticos de boa qualidade para escolas da rede publica. E bem verdade que o mercado produtor
não estava preparado para atender todos os pontos contidos no primeiro edital. Foram, portanto, escolhidos,
aqueles que mais se aproximaram.

Tal resultado demonstrou a carência na produção dos manuais com qualidade e com ausência de equívocos
sejam eles: gráficos, gramaticais, no conteúdo ou quanto à presença de estereótipos. As reflexões que foram
posteriormente feitas encabeçaram avance na elaboração e produção dos novos materiais didáticos e ao
espaço que eles devem ocupar dentro do processo de ensino.

“Os materiais didáticos são as ferramentas de trabalho do professor; sem eles, podemos afirmar, as
possibilidades de desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem reduzem-se drasticamente.”
(BARROS E COSTA 2010, Pag. 90.) Nesse contexto é importante trazer o material didático como “a grande
possibilidade” de trazer os mais diversos conteúdos das mais diversas formas abrangendo um leque de
variedades muito grande.

Trata-se, portanto, do material didático que não se restringe apenas aquele tradicional conceito de “livro”,
mas todo aquele material que é elaborado pelo docente ou até mesmo recolhido em fontes na internet ou em
meios de comunicação e que são levados para sala de aula ganhando uma nova roupagem. Tomam múltiplas
formas de serem usados e devem sempre levar em conta os objetivos, metas, metodologia que se pretende
alcançar.

No processo que corresponde à elaboração dos materiais LEFFA (2003) apud BARROS E COSTA (2010, p.93.).
Demonstram-nos que existem pelo menos quatro passos para culminar no produto final que será usado em
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sala. Inicialmente a fase da analise é primordial sendo que o professor deve adotar convicções e conceitos de
língua que serão essenciais para decidir a abordagem que se faz quanto ao ensino de língua. Em um segundo
momento, dar-se o desenvolvimento dessa atividade propriamente dita e finalizam-se na fase de
implementação e avaliação, sendo essa ultima um “feedback” não só para o professor que avalia os alunos,
mas para que esse professor faça uma auto avaliação de como se deu a atividade, analisando os pontos que
foram positivos e os que foram negativos.

Considerar a importância dos manuais didáticos implica dar-lhe um papel de mediador no processo de ensino
fazendo com que o aluno ganhe autonomia e possa buscar esse conhecimento não só no docente, mas
também, no que está a seu alcance a qualquer hora do dia.

Unir material didático e tecnologia significa aproximar o estudante a uma realidade global transformando-se
uma fonte de conhecimento quase que inesgotável possibilitando fácil acesso. São meios que oferecem uma
diversidade de recursos midiáticos e que interessam mais ao aluno do século XXI.

SIVLA E PESSOA apud LÉVY (2007), SANCHO (1998), SCHAFF (2005), dizem 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.” Ao considerar tal afirmação podemos
fazer um paralelo com o que nos diz o documento OCEM no tocante a afirmação de um ensino que vise
aproxima-se da realidade do aluno e do professor deixando de lado as propostas descontextualizadas.

1. Proposta de atividade com a utilização do aplicativo “Whatsapp”

Neste tópico será exposta uma proposta de atividade para ser utilizada com os alunos do primeiro ano do
ensino médio. Utilizou-se como base o capítulo 4 do livro “Síntesis: Curso de Lengua Española”, Volume 1
,Editora Ática , autor Ivan Mártin. A utilização da temática: “Cómo consumir com responsabilida?
” traz a tona um tema transversal (PCN) que pode ser discutida em sala através de várias vias contribuindo
para formação crítica do aluno.

Inicialmente, o professor deve fazer uma pesquisa de campo para saber qual a relação dos alunos com o uso
de aparelhos celulares; quais utilidades dão a esse meio tecnológico, si eles dispõem de internet, qual sistema
operacional utilizado pelo aparelho: Android, Windows Fone ou Iphone. Levando em consideração a obtenção
dos dados é possível avaliar a possibilidade da aplicação ou não da atividade através do aplicativo
“Whatsapp”.

Ao ter ciência de que o uso do aparelho móvel já é uma realidade utilizada por muitos jovens, inclusive os da
escola pública, um ponto que cabe indagação parece ser o menor problema para viabilização da atividade:
Referimo-nos ao manuseio e utilização desse meio de comunicação “instantânea” pelos estudantes. Aqui
falamos de estudantes regularmente matriculados, ou seja, cuja série esteja de acordo com a idade adequada
para cada ano. Pois não nos cabe discutir a viabilização dessa atividade e com os recursos propostos em uma
turma de “jovens adultos”, pois eles não cresceram na mesma época que os jovens de hoje e isso “talvez”
torne o trabalho mais complexo no sentido de manusear o aplicativo.

Não estamos tratando que seja inviável e impossível ou até mesmo que os adultos de hoje não façam a
utilização desse aplicativo. Trata-se de restringir o campo de nossa pesquisa partindo do pressuposto que os
adolescentes de hoje acompanharam mais próximo o advento dos aplicativos para celulares e também ao
considerar a aplicação dessa atividade no projeto PIBID.

Aos alunos que não tiverem ciente sobre o uso do “Whatsapp” cabe ao professor a orientação para saber
como manusear e baixar tal ferramenta. Além da figura do professor parece mais interessante trabalhar com
o compartilhamento de conhecimento, propondo que os alunos façam trios e discutam sobre a utilização,
funções, possíveis falhas quanto ao envio e recebimento de mensagens, imagens, vídeos e áudios através
desse aplicativo. Como fonte de pesquisa o professor deve orientar aos alunos a pesquisarem no próprio site
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do aplicativo disponível em: http://
www.
whatsapp.com
/faq/pt_br/general/20965922 onde é possível encontrar as principais dúvidas, como baixar, como criar grupo
e todos os recursos possíveis.

Sanadas as dúvidas partiremos para aplicação da atividade propriamente dita.

O professor deve ser o responsável por criar um grupo, nomeá-lo, adicionar os alunos. Finalmente a
ferramenta poderá ser utilizada entre os que já estão adicionados. Compartindo conteúdos como: vídeo,
imagens, áudios de voz e texto. A elaboração da atividade estará voltada para transmissão de imagens e
textos devida sua transmissão ser mais rápida e, portanto, mais viável, tento em vista que nem todos os
usuários conseguem baixar vídeos por exigirem uma conexão de internet mais veloz.

Os objetivos da atividade são: promover o uso do aplicativo “Whatsapp” como ferramenta para auxiliar no
processo de aprendizagem, formar cidadãos mais críticos e conscientes, promover a interação dos alunos,
desenvolver habilidades oral e escrita.

A atividade contará com 06 (seis) imagens que serão apresentadas em dois blocos. O primeiro contendo
imagens que demonstram o consumo desenfreado, para isso será utilizado uma imagem como o título
“Consumes o te consumes consumiendo” essa frase impactante pode gerar nos alunos uma indagação em
relação a sede insaciável de consumo. A segunda imagem mostra um bebê com um código de barras na testa
e a seguinte frase: “En la sociedade de consumo solo eres un numero” e para finalizar o primeiro bloco será
apresentada uma imagem de um homem em um lixão cujo título diz: comprar, tirar, comprar, revelando essa
cadeia continua de consumo, jogar no lixo e consumir mais uma vez. Depois de apresentadas as imagens
serão feitos os seguintes questionamentos: 1) O que as imagens têm em comum?
2) Qual a mensagem principal?
3) Você se enxerga em alguma das situações?
4) Considera-se mais um número para a sociedade de consumo?
Justifique.

No segundo bloco serão apresentadas imagens que se opõem as do primeiro bloco. A primeira imagem faz
uma indagação: “Qué es consumo responsable?
” , a segunda mostra uma família com a seguinte frase : “consumo responsable: de nuestras acciones
dependerá el futuro más sostenible para todos” e por fim apresentaremos a imagem que mostra cinco dicas
para o consumo responsável. Os questionamentos serão apresentados mais uma vez: 1) o que essas imagens
têm de diferente em relação as vistas no primeiro bloco?
2) Qual a mensagem delas ?
3) Você já cumpriu ou se preocupou em executar alguma das ações de consumo responsável apresentadas na
terceira imagem?
4) Como você enxerga o futuro da humanidade sendo mantida uma mentalidade de consumo irresponsável?

Esses questionamentos devem sair do “whatsapp” e serem levados para um pequeno debate, em sala de
aula, sendo o professor o mediador. A segunda atividade será respondida via “whatsapp” e cabe aos alunos
elaborarem uma pequena lista com itens que acreditam ser indispensáveis para um consumo consciente. O
professor deve fazer as próprias correções online. A ultima atividade a ser postada pelo professor será
apresentada pelos alunos, em sala de aula, oralmente.

Neste último momento, os alunos devem criar seus próprios grupos no ‘whatsapp”, com membros de sua
equipe para elaboração de um projeto. O trabalho consistirá em construir um projeto de uma pequena vila,
inclusive dando nome a essa vila, onde os alunos elaboraram medidas que visem construir uma sociedade de
consumo melhor do que aquelas que estão inseridas hoje. Os alunos devem fazer um pequeno resumo escrito
falando do projeto e devem apresenta-lo para turma.
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Após o desenvolvimento das atividades o professor deverá levar em conta, como critérios avaliativos, a
interação ocorrida entre os alunos durante todo o processo, suas iniciativas, o desenvolvimento do senso
critico e as habilidades de produção escrita e oral. Este é um processo continuo e gradual, sendo esta fase
avaliativa de grande importância.

Considerações Finais

A partir do que foi exposto entende-se que unir tecnologia e materiais didáticos parece ser uma importante
via para construir propostas educacionais que visem à melhoria da educação nas escolas públicas do Brasil.
No entanto, esse não é o único víeis a ser seguido pois, existem inúmeros aspectos que precisam ser
melhorados para alcançar uma educação de qualidade.

Propor atividades para complementar o livro didático é um importante recurso que o professor pode utilizar.
Assim, ele não precisa descartar o manual adotado sendo somente necessário fazer às adaptações que são
plausíveis a realidade do aluno, da escola e ao objetivo que se quer alcançar.

Levar em conta a pluralidade cultural, temas transversais e ruptura de estereótipos constituem-se
fundamentais eixos para estruturar os materiais didáticos. Esse caminho leva a formação do cidadão cada vez
mais crítico e consciente de seu papel na sociedade.

A partir de observações feitas com alunos de escola pública no decorrer do projeto PBID/CAPES concluímos
que a atividade proposta pode alcançar um grande número de alunos ao trazer o “Whatsapp” como
intermediário no processo educacional fazendo com que os alunos mantenham um maior nível de interesse.
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