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Resumos 
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.1): 128-132

Este trabalho tem o objetivo de 
comprovar a predominância de tendên-
cias mecanicistas do software no ensino 
de Língua Portuguesa como Língua Es-
trangeira, criticá-las, e apresentar pistas 
para uma Abordagem Comunicativa.

As análises têm, como funda-
mentação teórica, a dicotomia entre 
Abordagem Tradicional e Abordagem 
Renovadora. O estudo, além de in-
vestigar os indícios de metodologia 

SANTANA, Edésio Tavares de. Educação para a sociedade informatizada. 
O software no ensino de língua inglesa como língua estrangeira: críti-
ca à tendência tecnicista e pistas para uma abordagem comunicativa. 
Dissertação de Mestrado, Centro Universitário Nove de Julho, Maio 

Orientador: Prof. Dr. José J. Queiróz

O quadro teórico que orienta as 
análises e fundamenta a nossa posição 
afasta-se das teorias do capital humano, 
da reprodução e da desvinculação, e 
se afirma na teoria das relações entre 
Escola e Trabalho como relações dia-
léticas, à luz da Pedagogia Histórico-
Crítica. Após um panorama histórico 
retrospectivo, o estudo focaliza de 
modo crítico a atual legislação em 
torno da reforma e as falas oficiais que 
o comentam e defendem.

Os dados de campo colhidos 
por meio de entrevistas e questionários 

trazem as reações e impactos oriundos 
da prática educacional diante da refor-
ma em vias de implantação.

A pesquisa empírica e os es-
tudos teóricos revelam um misto de 
otimismo, de apreensão e de críticas 
ao modelo da educação profissional 
de nível técnico que se pretende im-
plantar. O estudo procura dar conta 
dessas reações a partir das experiências 
e propostas de reforma a serem im-
plantadas nas escolas ligadas ao CEE-
TEPS ( Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza).

mecanicista, apresenta sugestões para 
a elaboração de um software renovador, 
superando as tendências tradicionais.

Para tanto, de início apresentamos a 
história do ensino da Língua Inglesa e uma 
retrospectiva da educação computadoriza-
da, chegando ao software. Em seguida, 
passamos a explicar métodos e abor-
dagens, descrevendo e apontando suas 
características no tocante à dicotomia 
entre o tradicional e o renovador.



130

E
C
C
O
S

R
E
V.

C
I
E
N
T.

n. 1
v. 2

jun.
2000

Resumos
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.1): 128-132

PIZARRO, Washington A. Garcia. O professor de matemática no labo-
ratório de física. A importância do ensino de Física Experimental e de 
um novo paradigma educacional para renovar seu perfil. Dissertação de 
Mestrado, Centro Universitário Nove de Julho, Junho de 2000.

Orientador: Prof. Dr. José J. Queiróz 

Num terceiro passo, mostramos 
resultados e análises de pesquisa de 
campo sobre a educação computa-
dorizada, bem como os resultados 
das investigações feitas em lições 

do software English Plus. Finalmente, 
apresentamos uma proposta para ela-
boração de software de Língua Inglesa 
com predominância de características 
renovadoras.

O professor licenciado em 
matemática e habilitado a lecionar 
física, embora seja uma figura im-
portante no quadro educacional por 
sua presença generalizada nas salas 
de aula e nos laboratórios de física 
do Ensino Médio, não obteve ainda 
a devida atenção dos pesquisadores e 
da literatura científica.

Este trabalho preocupa-se em 
estudar os dilemas e problemas que en-
volvem a atividade deste docente. Indaga 
e aponta fatores que levam aos resultados 
negativos, a partir da hipótese de que a 

ausência de aulas práticas adequadas de 
física, a precariedade dos laboratórios e 
uma formação deficitária, muitas vezes 
pautada em paradigmas ultrapassados, 
estariam na base das lacunas e do desem-
penho insatisfatório.

O trabalho afirma também a cer-
teza de que a formação e atividade deste 
docente, se orientadas pela proposta 
educacional de Piaget e Paulo Freire, e 
contando com os indispensáveis recursos 
estruturais, podem suscitar um novo 
perfil do professor e uma práxis renovada 
no laboratório do Ensino Médio. 


