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RESUMO 
 

FONTES, Márcia Crespo da Silva. A INTERNET EM SALA DE AULA  – uma 
possibilidade para aprendizagem contemporânea. Rio de Janeiro 2011. (Especialização 
em Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 
 
 
A influência da Internet sobre a sociedade e as conseqüências sobre a vida das pessoas é 
fato. Várias mudanças ocorreram a partir do surgimento da rede mundial de 
computadores em vários segmentos de atividade humana, inclusive na educação. A 
Internet faz parte da realidade social de muitos dos nossos alunos. A cada dia ela tem 
envolvido número maior de jovens através de suas características e ferramentas 
atrativas. Esta monografia tem por finalidade propor aos educadores uma reflexão 
acerca de como as práticas escolares podem responder às necessidades da sociedade 
contemporânea em relação ao uso da Internet como apoio pedagógico, que pode 
proporcionar, quando devidamente utilizado, um saber contextualizado e amplo para o 
processo cognitivo de cada educando. Tal entendimento pode ser gerado também a 
partir dos momentos de formação continuada quando educadores têm a oportunidade de 
estudar, aprofundando conhecimentos, ampliando sabres e tecendo novas práticas 
através das quais a Internet venha a ser trabalhada de maneira significativa e que ajude a 
atender às expectativas cognitivas e sociais dos nossos alunos. 
 
Palavras-chave: Internet; Educação; Formação Continuada; Alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

FONTES, Márcia Crespo da Silva. INTERNET IN THE CLASSROOM  – A  
possibility for learning: subtítulo em inglês. Rio de Janeiro 2011. (Especialização em 
Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 

 
 

The influence of the Internet in  society and the consequences on people's lives is a fact. 
Several changes occurred after the setup of the global network of computers in various 
segments of human activity, including education.  Internet is part of the social reality of 
many of our students. Every day it has involved more young people through their 
features and attractive tools. This monograph is intended to offer educators a reflection 
on how school practices can meet the needs of contemporary society in relation to 
Internet use as teaching aids, which can provide when properly used, a broad and 
contextual knowledge to the cognitive process of each student. This understanding may 
also be generated from the times of continuing education when educators have the 
opportunity to study, deepening  knowledge, and  weaving new practices where the 
Internet can be used in  a meaningful way and to help meet the cognitive and social 
expectations  of our students. 
 
Keywords: Internet, Education, Continuing Education, Students. 
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INTRODUÇÃO 

 

Planejar ações educativas que possam atender aos desafios de nossa época 

apoiadas em modernas tecnologias educacionais como o computador e a Internet é 

tarefa presente em toda escola que propõe um ensino de qualidade, que desenvolve não 

apenas as funções manuais do ser humano, mas também as intelectuais e sociais. Tal 

movimento requer a intervenção humana sobre a tecnologia para organizar o processo 

produtivo de conhecimento, o desenvolvimento do raciocínio analítico, da habilidade, 

criatividade e autonomia. 

O grande avanço tecnológico obtido nos últimos anos proporcionou inúmeros 

recursos à educação, evidenciando assim novas práticas de aprendizagem. O contexto 

social no qual a escola está inserida apresenta necessidades de saberes que possam 

capacitar o educando a compreender de uma maneira ampla e significativa seu processo 

de aprendizagem, bem como saber utilizar e construir sobre os conceitos existentes nos 

meios atuais de comunicação. 

A existência da Internet e o avanço das tecnologias são fatores que têm 

impulsionado a sociedade no sentido de transformações significativas, sobretudo no 

campo da educação. O mundo está em constante mudança. A figura do professor diante 

da turma, utilizando apenas aulas expositivas e oferecendo aos alunos somente o livro 

didático como único meio de aprendizagem, não condiz com as expectativas e 

necessidades sociais atuais e acaba por negar aos alunos o acesso à Era Digital, 

negando-lhes também a possibilidade de entender e usar de maneira positiva as 

informações dispostas na rede. A escola precisa prestar sua grande contribuição na 

formação de indivíduos pró-ativos para atuarem na sociedade contemporânea. 

A Internet é um espaço que nos dias de hoje vem sendo usado com mais 

freqüência por nossos alunos. Seja em casa, em lan houses, celular, etc. eles estão se 

conectando, conversando, interagindo. Em grande parte as informações que são 

acessadas pelos jovens não são questionadas, não são experimentadas. Simplesmente 

aceitas como verdades. Temos uma juventude imediatista, para a qual o simples fato de 

terem contato com a rede os faz pensar que estão ampliando seus saberes. Em alguns 

aspectos isso pode ser verdade, mas enquanto educadores sabemos dos mecanismos 

utilizados para dar veracidade a informações e conceitos que muitas vezes não estão 
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muito esclarecidos no meio virtual. Sendo esta uma ferramenta de tanto interesse para 

os jovens, a escola precisa estudar meios para que a Internet seja explorada, investigada 

e re-significada pelos educandos. 

Educadores comprometidos com uma prática pedagógica que promova uma 

aprendizagem contextualizada entendem a formação continuada como uma 

oportunidade de troca, aquisição de saberes e elaboração de estratégias e podem trazer a 

Internet para a sala de aula como suporte e conhecimento significativo no processo 

cognitivo tanto de educandos quanto de educadores. 

Sabemos que nenhum professor é detentor de todo conhecimento necessário 

para usar a Internet de forma significativa e contextualizada em suas atividades 

docentes. Portanto, é importante lembrar que, de acordo com as teorias construtivistas 

da aprendizagem, o conhecimento consiste numa reestruturação de saberes anteriores, 

mais que na substituição de conceitos por outros. A inserção de uma prática pedagógica 

baseada na análise e construção do conhecimento utilizando a Internet não possui 

características imediatas. 

A Formação Continuada propõe um movimento a partir do qual educadores se 

reúnem de forma sistemática para estudar, trocar experiências e traçar novas ações 

educacionais. Neste contexto, as vivências dos jovens alunos, bem como as 

possibilidades educacionais apresentadas no uso da Internet podem ser analisadas.  

 O objetivo desta monografia é refletir sobre o uso da Internet em sala de aula 

como possível oportunidade de aprendizagem significativa e contextualizada na 

atualidade tendo em vista a necessidade de uma formação continuada que aponte para o 

uso da Internet como ferramenta pedagógica que pode ampliar e aprofundar conceitos 

trabalhados com os alunos. O educador apropriando-se dessa tecnologia, pode prover,  

assim  ações mais significativas junto à prática pedagógica.  

O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo propõe uma 

reflexão sobre posturas diferentes da Escola em relação ao papel do professor, do 

processo de aprendizagem e da superação da marginalidade e também do 

posicionamento desta instituição frente às necessidades de uma sociedade da era digital, 

em que a aquisição de conhecimentos bem como a significância dos mesmos são fatores 

que precisam ser repensados e reorganizados no cotidiano escolar. O interesse dos 

jovens pela Internet bem como a proposta na qual o educador concebe-se como 
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mediador no processo de aprendizagem dos alunos é o assunto apresentado no segundo 

capítulo. No terceiro capítulo é levantada a possibilidade da Formação Continuada se 

constituir em um espaço onde, através da pesquisa e análise da prática pedagógica, os 

professores possam aprender a usar a Internet como ferramenta pedagógica 

aprofundando e ampliando conceitos, além de criar para os educandos um processo de 

aprendizagem onde autonomia, criatividade e significância são considerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 – A ESCOLA E AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS 

CONTEMPORÂNEAS 

 

 A escola vem lutando para se adaptar às exigências de cada momento social. 

Refletir sobre a dinâmica e a estrutura escolar brasileira pode oferecer subsídios para 

observar o papel e as possíveis contribuições da tecnologia, mais especificamente a 

Internet, e leva-nos a buscar informações sobre o contexto social no qual a escola atual 

está inserida. Este configura-se em um espaço de trocas culturais, de levantamento de 

dúvidas e questionamentos, lugar de produzir conhecimento. A escola faz parte de um 

sistema complexo que se insere em outro sistema mais complexo: o sistema escolar, 

que, por sua vez, é parte do sistema educacional nacional.  

Para delinearmos a escola necessária, nos dias de hoje, é preciso pensar o 

homem, a mulher, o passado, o presente, o futuro, a função do conhecimento no mundo, 

principalmente as relações humanas e os valores que regem a convivência no mundo. 

(BARBOSA, 2009, p. 13) 

Na tentativa de entender tal contexto, é importante reportarmos a alguns 

aspectos históricos, na troca entre a escola e sociedade, nos processos sociais e na 

dinâmica que se estabelece no sistema educacional e a escola. 

 Em Escola e Democracia, Saviani (2008) apresenta um conteúdo sobre a relação 

existente entre política e educação, propondo a compreensão das distintas teorias da 

educação. O autor apresenta no primeiro capítulo as teorias da educação apontando-as 

como: teorias não críticas e teorias crítico reprodutivas.  Duas visões diferentes, cada 

uma apresenta uma forma de entender e analisar as relações entre sociedade e educação. 

Nosso objetivo, ao citar tal obra, é o de esboçar apenas algumas tendências que 

encontramos no cotidiano escolar, não desmerecendo a perspectiva história que norteia 

tais tendências educacionais. 

Seriam três as Pedagogias ou Escolas que contemplam as teorias não-críticas: 

Pedagogia Tradicional; Pedagogia Nova e Pedagogia Tecnicista. 

Na primeira visão, ou seja, teoria – a Pedagogia Tradicional, a educação é 

apresentada como instrumento de superação da marginalidade.  

[...] era necessário vencer a barreira da ignorância. Só assim seria possível 
transformar os súditos em cidadãos, isto é, em indivíduos livres porque 
esclarecidos e ilustrados. Como realizar essa tarefa? Através do ensino. A 
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escola é erigida, pois, no grande instrumento para converter os súditos em 
cidadãos. (SAVIANI, 2008, p. 6). 
 

 Segundo essa teoria, a educação é entendida como elemento autônomo em 

relação ao meio social. As ignorâncias apresentadas na sociedade devem ser corrigidos 

pela educação. Assim é que a marginalidade é percebida como ignorância. O papel da 

escola é redimir as pessoas para dar-lhes a oportunidade de crescimento. O ensino 

proporciona a ascensão social. 

Nessa perspectiva, educação não está relacionada a qualquer classe social 

específica, mas serve sem discriminação a todas.  

Em relação à aquisição dos saberes, a pedagogia tradicional aponta para o 

professor como centro de todo conhecimento: 

[...] A escola se organiza, pois como uma agência centrada no professor, o 
qual transmite segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A 
estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos [...] como 
as iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um professor 
razoavelmente bem preparado [...] que expunha as lições que os alunos 
seguiam atentamente a aplicava os exercícios que os alunos deveriam 
realizar disciplinadamente. (SAVIANI, 2008, p. 6-7). 
 

 Neste contexto, o papel da escola é o de transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade. O professor é o responsável pela transmissão dos 

conteúdos, nele é centralizado todo processo educativo. Deve, portanto, ter domínio dos 

conteúdos fundamentais e ser bem preparado para a transmissão de todo conhecimento.   

Os desafios decorrentes da mudança de foco do conhecimento para a capacidade 

de conhecer, da centralidade do professor que ensina para o aluno que aprende, geram 

na escola necessidade de mudanças profundas. 

Muitas críticas foram tecidas a este tipo de pedagogia, dando espaço ao 

surgimento da Pedagogia Nova. A prática pedagógica aqui defendida aponta para o 

aluno como indivíduo único. A educação corrigirá a ignorância da marginalidade, se 

incutir nos alunos o sentido de respeito e aceitação das diferenças.  

[...] A educação, enquanto fator de equalização social será, pois, um 
instrumento de correção da marginalidade na medida em que cumprir a 
função de ajustar, de adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo neles o 
sentimento de aceitação dos demais e pelos demais. (SAVIANI, 2008, p. 9). 
 

De acordo com o autor, o papel do professor seria o de passar a agir como 

facilitador da aprendizagem. Os conteúdos programáticos são selecionados a partir dos 
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interesses dos alunos. As técnicas pedagógicas usadas nas atividades são: trabalhos em 

grupo, dinâmicas de grupo, pesquisa, jogos de criatividade.  

O professor agiria como um estimulador e orientador da aprendizagem cuja 
iniciativa principal caberia aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma 
decorrência espontânea do ambiente estimulante e da reação viva que se 
estabeleceria entre os alunos e entre esses e o professor. (SAVIANI, 2008, p. 
10). 
 

Segundo Saviani, é preciso assinalar que este tipo de Escola, devido ao 

afrouxamento de disciplina e à negligência com a transmissão de conteúdos, além de 

não cumprir o objetivo a que se propunha - tornar aceitos os indivíduos rejeitados - 

prejudicou os alunos das camadas populares que têm nela o único canal de acesso ao 

conhecimento sistematizado. Essa teoria teria agravado ainda mais o problema da 

marginalidade na medida que aumentou a qualidade do ensino somente das elites.  

A pedagogia nova, ao mesmo tempo  que se tornava dominante enquanto 
concepção teórica a tal ponto que se tornou senso comum o entendimento 
segundo o qual a pedagogia nova é portadora de todas as virtudes e de 
nenhum vício, ao passo que a pedagogia tradicional é portadora de todos os 
vícios  e nenhuma virtude, na prática se revelou ineficaz em face da questão 
da marginalidade. (SAVIANI, 2008, p. 10). 
 

No contexto apresentado pelo autor, inicia-se então uma nova teoria educacional 

- a Pedagogia Tecnicista. Nesta, o professor assume uma condição de técnico e o 

importante é “aprender a fazer”. O autor argumenta que esta pedagogia tornou o 

conteúdo do ensino com pouco efeito significativo na vida do aluno e a ampliação do 

acesso escolar resultou em um novo problema educacional a partir dos elevados índices 

de evasão e repetência. 

A superficialidade do conhecimento não superando o senso comum, a escola, ao 

invés de propiciar a aproximação daqueles tradicionalmente excluídos da vida social 

plena, torna-se um agente de reprodução, de discriminação e de reafirmação da 

desigualdade. 

Na Pedagogia Tecnicista, as principais premissas passam a ser a eficiência, a 

racionalidade e a produtividade. O centro de ensino não é mais o professor, nem mais o 

aluno, mas as técnicas. Daí o nome desta Pedagogia: tecnicismo ou escola tecnicista. 

Buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização 
racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr 
em risco sua eficiência [...] operacionalizar os objetivos [...] mecanizar o 
processo [...] o parcelamento do trabalho pedagógico com a especialização 
de junções [...] padronização do sistema de ensino a partir de esquemas de 
planejamento previamente formulados aos quais devem se ajustar as 
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diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas. (SAVIANI, 
2008, p. 13). 
 

A burocratização passa a fazer parte da escola. Os professores são orientados a 

operacionalizar os objetivos educacionais, como instrumento para medir 

comportamentos observáveis. A instrução programada (auto-ensino) é incentivada. 

Surgem máquinas de ensinar, testes de múltipla-escolha como também a utilização de 

recursos audiovisuais.  

“[...] a pedagogia tecnicista acabou por contribuir para aumentar o caos no 

campo educativo gerando tal nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de 

fragmentação, que praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico.” (SAVIANI, 2008, 

p. 16) 

 A escola não conseguiu atingir sua grande meta: transformar os marginalizados 

em indivíduos competentes, produtivos, para atuar no mercado. Isso ocorreu por haver 

inexperiência de articulação direta entre a escola e o processo produtivo. A prática 

pedagógica sem continuidade, onde valores quantitativos sobrepõem os qualitativos não 

pode dar conta de tirar o aluno da marginalidade social. 

A informatização da sociedade contemporânea colocou na pauta de discussões 

sobre a escola mais um dado constrangedor: ela não detêm a maior fonte de informações 

e nem consegue acompanhar a velocidade das mudanças e a produção de conhecimento 

da sociedade.   

“Todas as reformas escolares fracassaram, tornando cada vez mais evidente o 

papel que a escola desempenha: reproduzir a sociedade de classes e reforçar o modo de 

produção capitalista.” (SAVIANI, 2008, p 17). 

Segundo Saviani (2008, p. 17): “A escola parece não conseguir, hoje, atender às 

necessidades daqueles que precisam dela para acessar os códigos da vida social nem 

daqueles que esperam reiterar, nela, as capacidades socialmente valorizadas, 

desenvolvidas desde a vida familiar.”   

 Eveline Algebaile em seu livro Escola Pública e Pobreza no Brasil – A 

ampliação para menos, levanta a questão da utilização da escola por parte dos 

programas governamentais como uma espécie de posto de realização de ações 

assistenciais como abaixo relacionado Programa Bolsa Escola Federal: 

Eram mesmo filas de sentidos diversos. As filas por vaga, filas por escola 
por mais que retratassem a situação precária que ainda marca o acesso à 
educação escolar no Brasil, faziam pensar num estado de coisas no qual a 
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empreitada da vida dirige-se, em alguma medida, para algo além da 
sobrevivência – previsão. As outras filas, as do Bolsa Escola, pareciam ser 
apenas filas na escola, falando de vidas definidas pelas urgências do 
presente. Seu sentido forte era, inconfundivelmente, a provisão. 
(ALGEBAILE, 2009, p. 36). 
 

A autora apresenta situações que a escola atual vivencia. Duas necessidades 

emergem no contexto existencial dos alunos. Para a maioria, a provisão; a busca do que 

pode satisfazer as necessidades imediatas. Nesse contexto, a aprendizagem, o saber, fica 

em segundo plano. 

Enquanto espaço de promover integração social, a escola deve usar todos os 

subsídios possíveis para levar os alunos e suas famílias a relevar aspectos que estão 

acima do imediato, aquilo que vai perdurar – a previsão – como o saber. 

Mas já não era possível, para mim, pensar a escola brasileira fora da tensão 
entre os dois movimentos que se enunciavam naqueles dois tipos de fila: a 
projeção – a vida adiante, pensada desde já – e a imersão no presente, não 
pela incapacidade de pensar adiante, mas porque as urgências, quando se 
repetem sempre, ensinam a não esperar novidades do futuro. Seria preciso, 
para estudar a escola, estudar o que se faz nela, por meio dela, na relação 
com ela, seja isso educação ou não. (ALGEBAILE, 2009, p. 37). 
  

Segundo a autora, as questões sociais deveriam ser resolvidas em outros espaços 

sociais. A escola propõe para si um espaço democratizante. Por conta disso, acolhe 

diversas realidades sociais. Nessas, quando a escola não compreende em um aspecto 

mais amplo, há o reforço das diferenças sociais.   

A escola que atenda às necessidades da sociedade atual é aquela que tem o olhar 

voltado para o contexto social. A pesquisa está presente nas ações pedagógicas; essas 

são direcionadas à coletividade. Os participantes dessa perspectiva pedagógica 

propõem-se a uma atitude ativa de construção do conhecimento, bem como do percurso 

da história da sociedade.  

Para delinearmos a escola necessária, nos dias de hoje, é preciso pensar o 
homem, a mulher, o passado, o presente, o futuro, a função do conhecimento 
no mundo, principalmente as relações humanas e os valores que regem a 
convivência no mundo [...] é por isso que estamos todos convidados a 
implantar a pesquisa, dentro e fora da sala de aula, a trabalhar com projetos, 
a participar de ações solidárias, para podermos aprender e nos desenvolver 
de forma mais digna, não como meros repetidores ou descobridores do que 
já existe, mas como inventores do nosso momento histórico. (BARBOSA, 
2009, p. 15-16) 
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A Teoria Crítica defende que é possível uma visão crítica da Educação, ou seja, 

identificar os determinantes sociais da educação e entender como a escola pode atuar 

sendo instrumento capaz de modificar a realidade da marginalidade. 

[...] é necessário avançar no sentido de captar a natureza específica da 
educação o que nos levará a compreensão das complexas mediações pelas 
quais se dá sua inserção contraditória na sociedade capitalista [...] retomar a 
luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das 
camadas populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa 
engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor 
qualidade possível nas condições históricas atuais. (SAVIANI, 2008, p. 33). 
 

Partindo desta concepção, a educação é determinada pela sociedade onde está 

situada, mas admite também que, enquanto instituição social, a escola apresenta a 

possibilidade de mudanças. Assim é que a educação pode, sim, provocar mudanças.  

Podemos pensar, em concordância com Saviani, que a prática pedagógica no 

Brasil atual só poderá chegar ao acerto na medida em que buscar nas práticas 

tradicionais as ações que realmente consolidaram efetiva aprendizagem. Buscando re-

significá-las e adaptá-las ao contexto contemporâneo no qual a escola está inserida. 

A escola faz parte então de um movimento que busca resgatar os aspectos 

positivos das teorias firmadas no cotidiano escolar (as teorias não-críticas), articulando-

os na direção de uma transformação social. Assim, resgata-se da Pedagogia Tradicional 

a importância da dimensão do saber; da Escola Nova, a dimensão do saber ser, e da 

Pedagogia Tecnicista, a dimensão do saber fazer.  

Libâneo (2010, p. 9) aponta que:  

Os educadores são unânimes em reconhecer o impacto das atuais 
transformações econômicas, políticas, sociais e culturais na educação e no 
ensino, levando a uma reavaliação do papel da escola e dos professores. 
Entretanto por mais que a escola básica seja afetada nas suas funções, na sua 
estrutura organizacional, nos seus conteúdos e métodos, ela mantém-se 
como instituição necessária a democratização da sociedade.  
 

 Neste contexto está a tecnologia que a cada dia faz-se mais presente no ambiente 

escolar. O uso de computadores e da Internet está presente na maioria das escolas. O 

desafio que vem com essa realidade é o de tornar tais ferramentas significativas e 

mediadoras no processo de aprendizagem do educando.  

Kenski (2008, p. 46), alerta que: 

Para que as TIC’s possam trazer alterações no processo educativo , no 
entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. 
Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da 
própria tecnologia para poder garantir que seu uso, realmente, faça 
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diferença. Não basta saber usar a televisão ou o computador, é preciso saber 
usar de forma pedagogicamente a tecnologia escolhida.  
  

 Libâneo (2010, p. 10) aponta que a cultura paralela faz parte do processo de 

ensino que leva ao exercício pleno da cidadania. A tecnologia, bem como os 

computadores e a Internet fazem parte deste contexto. 

A escola que sonhamos é aquela que assegura a todos a formação cultural e 
científica para a vida pessoal, profissional e cidadã, possibilitando uma 
relação autônoma, crítica e construtiva em suas várias manifestações: a 
cultura promovida pela ciência, pela técnica, pela estética, bem como pela 
cultura paralela (meios de comunicação de massa) e pela cultura cotidiana.  
 

 Kenski (2008, p. 65), corrobora: 

A Sociedade da Informação está preocupada com o uso amplo de 
tecnologias digitais interativas em educação. No Brasil, a preocupação é que 
o uso intensivo dessas tecnologias possibilitem a democratização dos 
processos sociais, a transparência de políticas e de ações do governo, a 
mobilização dos cidadãos e sua participação ativa nas instâncias cabíveis.  

 

A autora afirma que o uso das tecnologias digitais podem promover mobilização 

e conseqüentemente mudança social. Tal movimento ocorreria pelo fato de que a 

utilização dos meios tecnológicos podem dar acesso a informações que analisadas 

produzem conceitos e atitudes. 

É verdade que no mundo contemporâneo – neste momento da história 
denominado ora de sociedade pós-moderna, pos-industrial ou pós-mercantil, 
ora de modernidade tardia – está marcado pelos avanços na comunicação e 
na informática e por outras tantas transformações tecnológicas e científicas. 
Essas transformações intervêm nas várias esferas da vida social, provocando 
mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais, afetando, também, as 
escolas e o exercício profissional da docência (LIBÂNEO, 2010, p. 17). 
 

 Libâneo (2010) apresenta a ideia de que os avanços tecnológicos propõem 

transformações que são experimentadas nas várias esferas da sociedade. Na esfera 

econômica as tecnologias afetam a organização, o perfil do trabalhador, apontando 

como essencial a intelectualização, o uso da informática e outros meios.  

A escola é apontada por Kenski (2008) como uma instituição que pode oferecer 

aos componentes o acesso à informação e ao desenvolvimento pessoal e profissional, 

formando assim, sujeitos que interajam com e sobre a realidade econômico-social. 

Na atual proposta liberal, a escola é instituição social da maior importância. 
É ali que se formam os quadros de profissionais que, mais do que dar vida, 
continuidade e inovação à produção, irão formar um exército de usuários 
para o consumo de bens e serviços da informação. Para a aquisição e uso dos 
novos produtos oferecidos no atual estágio de desenvolvimento econômico-
social, é preciso que o sujeito tenha um mínimo de escolaridade. E, neste 
momento social em que a principal mercadoria de circulação é a informação, 
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as pessoas precisam ter um mínimo de conhecimento formal para serem 
consumidoras. Os consumidores letrados têm de estar sempre atualizados e 
informados para utilizarem cada vez mais informações. (KENSKI, 2008, p. 
63) 
  

Nesse processo de acesso à informação buscando a formação e preparação do 

indivíduo para as necessidades seculares, a Internet pode ser utilizada como 

possibilidade de pesquisa e fortalecimento da identidade cultural, como aponta Mercado 

(2002, p. 32). 

A reflexão sobre a utilização da Internet como recurso tecnológico na 
educação é fundamental para que as novas tecnologias possam ser utilizadas 
como instrumento de formação de sujeitos que estejam em contato com o 
mundo, fortalecendo sua própria identidade  cultural; que façam uma leitura 
crítica da grande quantidade de informações recebidas; que utilizem a 
Internet como instrumento que supera as barreiras de tempo e espaço, 
lembrando, no entanto, que receber informações não significa  construir 
conhecimento, pois para isso é preciso uma relação teórico-prática que se 
processa no cotidiano [...]  
  

O processo de implementação da internet na escola não é algo simples, porém 

necessário para a sociedade na qual estamos inseridos. A utilização das novas 

tecnologias poderá tornar a escola um dos espaços onde a construção de conhecimentos 

é verdadeiramente mediada. 

Libâneo (2010) apresenta pontos que sinalizam um posicionamento de docentes 

e, porque não dizer, da escola em relação à realidade contemporânea. Queremos 

destacar algumas delas:  

“[...] as mudanças tecnológicas terão um impacto cada vez maior na educação 

escolar e na vida cotidiana [...] professores, alunos, pais, todos precisamos aprender 

a ler sons, imagens, movimentos e a lidar com eles.” (LIBÂNEO, 2010, p. 40) 

Fazer uma leitura pedagógica dos meios de comunicação é verificar a 
intencionalidade dos processos comunicativos (de natureza política, ética, 
psicológica, didática) presentes nas novas tecnologias da comunicação e da 
informação e nas formas de intervenção metodológica e organizativa. 
(LIBÂNEO, 2010, p.59). 
 

 Neste contexto estão as Novas Tecnologias da Comunicação e Informação.  

Estas apresentam-se como  meios de comunicação social. As mesmas são mediadoras 

culturais que atuam no sentido de promover compreensão e interatividade entre os 

alunos e o conhecimento. O autor propõe a integração dos meios de comunicação na 

escola.  
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 Destacaremos três objetivos apresentados pelo autor para esse movimento: 

• Possibilitar a todos a oportunidade de aprender sobre mídias e 
multimídias e a interagir com elas [...] proporcionar a construção de 
conhecimentos referentes à comunicação cultural, às tecnologias da 
comunicação e informação, às habilidades no uso dessas tecnologias, às 
atitudes críticas perante a produção social da comunicação humana e o 
mundo tecnológico. 
• Propiciar preparação tecnológica comunicacional, para desenvolver 
competências, habilidades e atitudes para viver num mundo que 
“informatiza” cada vez mais.  
• Reconhecer o impacto das novas tecnologias da comunicação e 
informação na sala de aula (televisão, vídeo, games, computador, internet, 
CD-ROM etc. (LIBÂNEO, 2010, p. 69). 
 

Moran; Masetto; Behrens (2007, p. 16-17) enfatizam que a postura de 

comprometimento do educador junto aos desafios e exigências da atualidade em relação 

ao uso das novas tecnologias no processo de aprendizagem produz ampliação dos 

saberes e formulação de novos conceitos. 

As mudanças na educação dependem, em primeiro lugar, de termos 
educadores maduros intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, 
entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar. Pessoas com as quais 
valha à pena entrar em contato, porque desse contato saímos enriquecidos.  
 O educador autêntico é humilde e confiante. Mostra o que sabe, e ao mesmo 
tempo, está atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o aluno, a 
complexidade do aprender, a nossa ignorância, as nossas dificuldades. 
Ensina, aprendendo a relativizar, a valorizar a diferença, a aceitar o 
provisório. Aprender é passar de uma incerteza para uma certeza provisória 
que dá lugar a novas descobertas e novas sínteses. 
 

A presença das tecnologias da informação e da comunicação na vida escolar é 

fato. Os alunos estão a cada dia mais envolvidos com os computadores e com a Internet. 

Faz-se necessário que cada educador busque formação profissional adequada ao seu 

uso, o que implica sua formação, a reflexão com profundidade sobre seu papel na 

comunidade educacional e na sociedade atual. Bem como aproximar-se do mundo dos 

jovens e do seu espaço de troca e diálogo, a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 – O USO DA INTERNET PELOS JOVENS E NA SALA DE AULA 

 

Internet constitui-se em um espaço a ser explorado por nossos alunos. A cada 

dia, os jovens estão participando com mais propriedade desse espaço. Onde todos os 

que têm acesso podem expor suas idéias, reformular seus conceitos e criar novas 

alternativas para situações diversas. Crendo que a aprendizagem se dá com interação, 

com troca, pensamos como usar essa ferramenta na sala de aula, extraindo dela aspectos 

que possibilitem a aprendizagem. 

Magdalena & Costa, (2003, p. 20) argumentam no sentido de que é necessário 

discutir a Internet como uma “terra virtual” passível de ser habitada por pessoas, como 

nós e nossos alunos, que compõem grupos fisicamente localizados em espaços 

contextuais diferentes, muitas vezes distantes, e que trazem para o ciberespaço 

peculiaridades, suas vivências, expectativas que garantem a riqueza encontrada na 

diversidade e que podem favorecer a permanência dos valores e do conhecimento das 

culturas locais. A autora argumenta no sentido de que qualquer pessoa comum pode 

navegar por este espaço independente de qualquer diferença étnico-racial e cultural. O 

conceito de “terra virtual” nos reporta a um espaço onde, ao receber sementes - que são 

as informações postadas –, as mesmas, quando bem plantadas – podem gerar vida e dar 

fruto – a utilização da informação pelos usuários da rede. 

Identificar a Internet como um local habitado por humanos onde características 

culturais diversas produzem a oportunidade de respeito e valorização dos costumes e 

vivência dos grupos traz o fortalecimento da concepção de participante, produtor e 

mantenedor cultural. A participação nesta terra virtual possibilita conhecer e ao mesmo 

tempo afirmar ao participante seu mundo de conceber-se no mundo. 

Da mesma forma, o jovem e o adulto precisam sentir-se desafiados, ter 
metas, formular questões, para então, moverem-se em direção da busca por 
respostas e de estratégias para encontrar soluções. 
Nesse processo, a função da questão é clara: é ela que determina a atividade 
mental em certa direção. Só buscamos respostas quando temos uma 
pergunta, só procuramos alguma coisa quando sentimos necessidade e temos 
uma idéia acerca do que queremos encontrar, não é mesmo? 
(MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 20). 
 

Ter uma indagação, um questionamento que fomente a pesquisa é fundamental 

para desenvolver e ampliar o conhecimento sobre determinado conceito. Essa 

necessidade pode ser motivada através de questões instigantes que são apresentadas. 
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Mediante a indagação surge a dúvida que gera um pré-conceito que é investigado, 

analisado e usado para formar um conceito sobre a questão norteadora. 

Ambientes onde há “lugar” para atividades definidas pelo próprio aprendiz 
de modo que este possa sentir-se relativamente livre para construir e 
reinventar, para receber desafios e responder a eles, para manifestar seu 
mundo interior. Um ambiente, ao mesmo tempo, acolhedor – que aceita 
idéias e erros – e desafiador, no sentido de provocar aprendizagem [...] 
teremos um novo ambiente de aprendizagem em que as questões lançadas 
extrapolam as características que dão significado usual ao contexto do 
aluno: relação com o meio próximo, parte da vida diária dos alunos, 
situações do seu cotidiano social.  (MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 21). 
 

O ambiente virtual possibilita ao aprendiz a liberdade de construir, ter autoria, 

oportunidade de rever prováveis erros e traçar acertos; deixar “sua marca” nas 

produções apresentadas. Dentro de tal concepção, as atividades pedagógicas vão além 

do contexto social do aluno proporcionando crescimento intelectual e social. Ao mesmo 

tempo que através delas, o aluno expõem seu cotidiano e suas vivências. 

“Nessa perspectiva, os alunos podem expressar-se através de novas formas, 

perguntar e buscar respostas originais, tanto individual como coletivamente [...] Essas 

questões [...] abrem janelas inusitadas para que o conhecimento se  construa 

interdisciplinarmente.” (MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 22).  

A liberdade de construção da aprendizagem possibilita a troca e a identificação 

de respostas nas diversas disciplinas, a visão globalizada e interdependente do saber.  

[...] consideramos a ação como elemento essencial para a construção do 
conhecimento [...] compreender a sala de aula como um ambiente aberto a 
explorações e interações, onde os alunos possam alimentar seus interesses e 
curiosidades, efetuar escolhas e ter o tempo necessário para realizar 
experimentações [...] provocar a aprendizagem. (MAGDALENA & 
COSTA, 2003, p. 23).  
 

Um processo de aprendizagem que aponte para um saber contextualizado está 

inserido num ambiente que possibilita despertar interesse e desenvolver atitudes de 

inquietação e ampliação do conhecimento. A escolha e a disponibilidade de tempo para 

experimentar são suportes para que a aprendizagem aconteça. 

[...] podemos pensar nos nossos textos como nós que, ao serem interpretados 
e interligados, formaram uma rede de sentidos, diferentemente de cada um? 
Podemos pensar na importância das mensagens (partes) para a formação de 
uma verdadeira confraria (todo)? E como será quando nossos alunos forem 
parte de um todo interconectado por Internet, tendo como alvo o 
desenvolvimento pessoal e coletivo? (MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 
32).  
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O interesse deve estar no ato de aprender algo interligado, onde cada aluno seja 

parte fundamental de um todo, onde cada aprendizagem gere saber individual e coletivo. 

Pois o produto do saber está nas conexões, nos nós que são criados. Essa realidade 

aponta para troca e crescimento de todos os elementos participantes desse movimento. 

“[...] os professores começam a entender que orientar o trabalho com projetos 

germinados nos interesses dos alunos possibilita que construam conhecimento à medida 

que buscam alternativas de solução para os problemas que estão interessados em 

resolver.” (MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 42)”  

O trabalho escolar desenvolvido através de projetos atende ao aluno e responde 

aos seus questionamentos, suas curiosidades, pois o mesmo tem oportunidade de buscar 

conhecimento a partir de seu interesse. Sendo assim, o que for aprendido será relevante 

e saciará uma necessidade de conhecimento.  

[...] os alunos lançam mão dos conteúdos como ferramentas de interpretação 
da realidade em estudo. Dessa forma, os conteúdos e as informações 
organizam-se em novas redes ou grades programáticas em função das 
relações descobertas pelo pensamento individual e pensamento coletivo. 
(MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 45). 
 

Os conteúdos são trabalhados como meios para alcançar respostas para os 

questionamentos; nessa concepção, o saber adquirido propõem novas inquietações que 

apresentam-se como novos questionamentos. Estes, em alguns aspectos reportam-se a 

parte das respostas já adquiridas, ao mesmo tempo que apontam para outras conexões. 

[...] a metodologia que nós professores, adotamos com nossos alunos revela 
a forma como compreendemos, conscientemente ou inconscientemente, o 
processo de aprendizagem [...] nossas concepções e nossos entendimentos 
desse processo também determinam diferentes funções e papéis que 
assumimos em sala de aula. (MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 47). 
 

As ações desenvolvidas pelos professores em sala de aula são norteadas pela 

maneira com a qual entendem e concebem o processo de aprendizagem. Tal concepção 

está pautada em seus estudos e vivências pedagógicas. O cotidiano da sala de aula e a 

postura do professor diante de cada situação demonstrada, suas crenças e aspirações 

enquanto educador. 

Parece que já está claro também que, nesse processo, há um princípio de 
liberdade, dentro de uma estrutura flexível e em rede, que possibilita aos 
alunos construírem conhecimentos a partir das interações com professores, 
colegas e a sociedade de maneira geral. (MAGDALENA & COSTA, 2003, 
p. 47).  
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Trabalhar em projetos de interesse dos alunos promove um ambiente de 

liberdade onde o processo de aquisição de conhecimento apresenta oportunidade de re-

elaboração e troca de conhecimentos onde professor e aluno apresentam as mesmas 

possibilidades de ensinar e aprender. Esse conceito de aprendizagem transpõe a escola e 

alcança a comunidade. 

“Questionar para desestabilizar, para provocar discussões, reflexões, análises e 

críticas passa a ser entendido, também, como essencial para preparar o que chamamos 

de cidadão.” (MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 52).  

O ato de questionar produz no educando analisar sua realidade, “rever verdades” 

buscar compreender os fatores que perpassam as relações sociais e produzir o desejo de 

atuar ativamente nas questões sócias que envolvem sua realidade. Buscando uma 

participação social ativa, que promove críticas e aponta caminhos para responder 

questões coletivas. 

Portanto, aceitar que nossos alunos explorem esse espaço virtual sem cair na 
tentação de “facilitar” a sua tarefa, reconhecer que os alunos são capazes de 
aprender em contextos que não somos capazes de controlar, que existem 
caminhos diferenciados para chegar a determinadas construções, que cada 
aluno tem curiosidades próprias e, acima de tudo, que são capazes de 
organizar informações é um dos primeiros desafios como professores se 
queremos colocar a Internet na sala de aula. (MAGDALENA & COSTA, 
2003, p. 54). 
 

A primeira concepção que um professor desejoso de trabalhar com a Internet 

como recurso pedagógico deve tomar é colocar-se no papel de facilitador e não ditador 

da aprendizagem. Compreender que cada aluno tem seu ritmo, seu caminho a percorrer 

até o saber, torna-se um desafio que precisa ser transpassado para que a Internet seja 

usada como ferramenta pedagógica. 

Surfar na Internet em busca de informações e selecioná-las nos diferentes 
endereços encontrados pode colocar nossos alunos diante de enormes 
desafios: manter o fio da meada ou perder-se nele; descobrir que existem 
temas relacionados, até então insuspeitados; depara-se com enfoques 
divergentes ou com diferentes níveis de complexidade; decidir dentre o 
material acessado, o que vale a pena ler de forma mais detida e o que não 
vale o esforço, que fragmento(s) da leitura selecionar e guardar para uso 
futuro, como organizar seleção para uso posterior. (MAGDALENA & 
COSTA, 2003, p. 54).  
 

Ao propor atividades usando a Internet, o professor norteia o trabalho a ser 

realizado, mostrando a diversidade de exploração do conteúdo e apontando para uma 

aquisição significativa e prática do conteúdo pesquisado. A infinidade de propostas de 

utilização do material apresenta inúmeras possibilidades do mesmo. 



 

 

25

[...] produzir algo próprio, ser autor, é o próximo desafio! Isso implica em, a 
partir do recolhido, fazer um esforço de compreensão do material lido, 
tentando compatibilizar e/ou harmonizar os fragmentos de textos ou 
informações selecionadas coordenando-as em um todo coerente e original. 
Seria avançar além do “copia-cola”. Seria o avançar para autoria. 
(MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 55).  

  

Para Magdalena & Costa (2003), o professor deve sempre apresentar desafios 

onde à participação efetiva do aluno é valorizada. A partir do momento em que o aluno 

é levado a ser autor no ambiente da Internet, o hábito de reportar-se, apenas ao que já 

foi produzido começa ser abandonado, toma segundo plano. O aluno aceita-se como 

agente participativo e criador. Ser autor, produzir, requer deixar marcado na produção 

suas marcas, suas próprias concepções, sua criação. Traços que produzem originalidade 

e singularidade. 

[...] esse processo acontece à medida que os desafiamos para o uso das 
possibilidades que o computador oferece: liberdade de escolha de trajetórias 
na Internet, recorte de pedaços selecionados da cópia, agrupamentos de 
materiais diferentes, acréscimo de palavras no meio de outras já existentes, 
translado de porções para diferentes posições a fim de sentir o encadeamento 
do texto, acréscimo de imagens, sons, links para páginas de outros que 
desenvolvem temas em comum, etc [...] Aos poucos, eles se dão conta de 
que o resultado obtido é muito mais interessante e, o que é principal, é muito 
mais deles [...] Trabalhos assim são motivo de satisfação para o autor que 
“imprime” nele as suas características de pensamento. (COSTA, 2003, p. 
55) 
 

Quanto maior for a interferência do aluno (autor) diante do conteúdo pesquisado 

na Internet, maior será sua satisfação em perceber que o resultado final não é apenas um 

“amontoado de fragmentos”, mas uma nova produção onde os conceitos foram 

trabalhados, organizados de acordo com a concepção do autor. Essa produção possui 

características  pessoais do autor. 

“A informação passa a ter um suporte material e sua permanência no tempo não 

depende mais da memória.” (MAGDALENA & COSTA, 2003 p. 60)  

 A Internet possibilita ao conteúdo por ela vinculado estar disponível para 

consulta, análise e aprendizagem num tempo e espaço que transcende a nossas 

lembranças. A perpetuação dos conceitos apresentados na Internet ocorre quando os 

mesmos transcendem a temporalidade. 

O conhecimento nos diferentes âmbitos do saber é uma poderosa ferramenta 
para analisar e compreender as características, os determinantes e as 
conseqüências do complexo processo de socialização reprodutora. A 
vinculação iniludível e própria da escola como conhecimento público, exige 
dela e dos que trabalham nela, que identifiquem e desmascarem o caráter 
reprodutor das influências que a própria instituição exerce sobre todos e 
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cada um dos indivíduos que nela convivem bem com os conteúdos que 
transmite e as experiências e relações que organiza.” (SACRISTÁN & 
GÓMEZ, 2000, p. 22). 
 

Nas atividades onde o uso da internet faz-se presente na escola, pode-se 

promover mediação entre o conteúdo apresentado e o conhecimento social. Esse 

movimento produz reflexão e aplicação real nas ações e situações experimentadas pelos 

alunos. Tal movimento pedagógico exige inquietação, esforço de desejo de apresentar 

aos alunos algo que lhes seja realmente transformador. 

Provocar a reconstrução crítica do pensamento e da ação nos alunos/as exige 
uma escola e uma aula onde se possa experimentar e viver a comparação 
aberta de pareceres e a participação real de todos na determinação efetiva 
das formas de viver, das normas e padrões que governam a conduta, assim 
como das relações do grupo da aula e da coletividade escolar. Apenas 
vivendo de forma democrática na escola pode se aprender a viver e sentir 
democraticamente na sociedade, a construir e respeitar o delicado equilíbrio 
entre a esfera dos interesses e necessidades individuais e as exigências da 
coletividade. (SACRISTÁN & GÓMEZ, 2000, p. 26). 
 

O espaço escolar precisa ser concebido como um lugar onde a aprendizagem 

acontece num contexto coletivo. Para tanto, é importante que haja na gestão escolar esse 

interesse de dinamizar as ações educativas e delas valorizar a voz de cada indivíduo 

participante: aluno, professor, pais e tantos outros que se apresentarem. Uma 

aprendizagem recíproca e cooperativa. Tal movimento possibilita desenvolver 

responsabilidade e autonomia nos participantes do processo educativo, gerando assim 

uma ação educacional dentro de novos paradigmas visto que a Internet encontra-se cada 

vez mais presente no cotidiano social, propondo facilitar o acesso à informação e 

diversificar os meios do processo de comunicação. Nesse contexto está a Internet como 

ferramenta pedagógica. 

[...] a significância da aprendizagem não é uma questão de tudo ou nada e 
sim de aprendizagens significativas, talvez fosse mais adequado tentar que 
as aprendizagens significativas, que executam sejam, a cada momento da 
escolaridade, o mais significativas possível.” (SALVADOR, 1994, p. 149). 
 

O significado da aprendizagem é o fator que faz a mesma ter sentido para o 

aluno. Essa procura em dar valor real ao que está sendo trabalhado em sala de aula deve 

ocorrer sempre. 

Para que as vivências escolares apontem para uma aprendizagem transformadora 

é importante haver por parte do professor a consciência de que o uso da Internet com o 

aluno é precedido de pesquisa, análise e organização da dinâmica de trabalho que será 

proposta, não basta apenas ter o recurso tecnológico, é imprescindível dar-lhe 
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significado pedagógico. Outro fator que deve ser considerado refere-se a uma mudança 

nas relações entre professor e aluno; pois ambos desempenham papel significativo na 

contribuição e compreensão de conceitos. Uma proposta de aprendizagem não estática e 

participativa que possibilite a troca, o erro e inúmeros “caminhos” para o acerto, pois a 

Internet proporciona tal movimento. Quando o aluno percebe-se parte integrante do 

processo de ensino aprendizagem os sinais e contribuições dessa experiência são 

identificados tanto nas relações sociais quanto nas características afetivas. O aluno 

percebe-se como alguém que pode e tem sua contribuição social e como indivíduo 

capaz de analisar, produzir e ampliar seu conhecimento. Tais iniciativas podem em 

longo prazo trazer reais melhorias ao modo como os alunos aprendem. 

[...] os professores começam a entender que orientar o trabalho com projetos 
germinados nos interesses dos alunos possibilita que construam 
conhecimento à medida que buscam alternativas de solução para os 
problemas que estão interessados em resolver. [...] os alunos lançam mão 
dos conteúdos como ferramentas de interpretação da realidade em estudo. 
Dessa forma, os conteúdos e as informações organizam-se em novas redes 
ou grades programáticas em função das relações descobertas pelo 
pensamento individual e pensamento coletivo. (SALVADOR, 1994, p. 44-
45). 
 

Valente, (2010) argumenta que as escolas têm a responsabilidade de buscar 

conhecer a realidade da vida das crianças no cotidiano social, o que obviamente inclui 

seu envolvimento com a cultura popular e o emprego que fazem da tecnologia no lazer. 

A partir de tais informações será possível traçar estratégias que usarão a Internet como 

um dos elementos mediadores de uma aprendizagem envolvente e ampla. Entendo que 

essa concepção norteia uma prática pedagógica onde a parceria escola - família está 

presente, faz diferença e influencia beneficamente para a qualidade da aprendizagem. 

Do ponto de vista educacional, é impraticável pensarmos que tudo que uma 
pessoa deve saber tem de ser construído de maneira individual, sem ser 
auxiliada por outros. Do mesmo modo, é impraticável pensarmos que uma 
comunidade é autossuficiente e consegue construir conhecimento 
continuadamente, sem ser auxiliada por especialistas. Nesse sentido, como 
afirma Piaget (1998), a construção de conhecimento pode ser aprimorada se 
for auxiliada por professores preparados para ajudar os alunos ou, como 
propõe Vygotsky (1986), se for feita por intermédio de pessoas com mais 
experiência que podem auxiliar na formalização de conceitos que são 
convencionados historicamente. Sem a presença desses especialistas, cabe 
ao aprendiz recriar essas convenções. (VALENTE, 2010, p. 3). 
 

A Internet se bem utilizada pode certamente oferecer meios para que alunos e 

professores concebam-se agentes de aprendizagem que interajam e provocam mudanças 

positivas no meio social. O educador consciente de seu papel entende que é um 
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mediador do processo de construção do conhecimento do educando e que este precisa 

identificar nos conceitos trabalhados possibilidade de criação de mecanismos de 

intervenção no meio social. Tal concepção torna-se possível dentro de uma visão de 

construção de conhecimento e mecanismos que possam ser utilizados em situações de 

aprendizagem. 

Além de desenvolver pedagogias apropriadas para o uso de TI em sala de 
aula, é importante que o professor se sinta confortável para negociar com 
quem quer que seja, incluindo os técnicos em informática, sobre a aquisição 
de softwares e equipamentos para suprirem suas necessidades pedagógicas. 
Professores devem ser parceiros na concepção e condução das atividades 
com TI e não meros espectadores e executores de tarefas. (PENTEADO, 
2000, p. 29). 
 

Conceber a aprendizagem de forma compartilhada e colaborativa promove ao 

educador troca e co-autoria nas práticas que possibilitam a compreensão de conceitos 

para os alunos. O professor interfere, reflete, critica e traça meios de usar a favor da 

educação os recursos oferecidos pela Internet.  A Internet pode ser usada como 

mediação e significação para a aprendizagem, pode promover mudanças sociais 

consideráveis, pois ao trabalhar conceitos e dar significado a aprendizagem a  escola 

promove e desenvolve nos alunos a consciência de tornarem-se agentes de 

transformação social .  

A sociedade vive um momento de re-aprendizagem e re-significância o educador 

está inserido nesta dinâmica sendo assim, através da formação continuada o educador 

pode ser motivado a usar as mídias como suporte para qualificação de sua prática 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 – FORMAÇÃO CONTINUADA APONTANDO PARA O USO DA 

INTERNET 

 

Os momentos de formação continuada podem proporcionar ao educador refletir 

sobre sua prática e buscar embasamento teórico para suas ações. Nesta concepção, 

teoria e prática interligam-se proporcionando assim a construção de uma nova prática 

pedagógica re-significada.  

Os diálogos que fui (e estou) construindo juntamente com minhas práticas 
no campo da formação de professores permitiram que estruturasse uma 
síntese, sempre provisória, na qual entendo formação como processo plural 
e singular, social e pessoal, permanente e vivido em momentos, 
humanamente presidido pelos valores, crenças e saberes, humanamente 
transformador dos conhecimentos (FAZENDA, 2002, p. 137) 
 

A ação de pesquisa do contexto onde os alunos estão inseridos é parte 

fundamental do processo reflexivo promovido nos momentos de formação continuada. 

Antônia da Silva Medina, Doutora em Supervisão Escolar e autora do livro Da 

ação exercida à ação repensada, chama a atenção para o processo de formação e seus 

possíveis efeitos: “[...] o ato de observar, refletir e agir dentro da escola vai trazendo 

fatos novos e, com estes fatos, um tipo de pensamento que supera o pensamento 

anterior.” (MEDINA, 2007, p. 25-26)  

Na busca da qualificação profissional, o professor, ao vivenciar experiências, 

constrói afirmações e confronta idéias para que possa identificar a melhor maneira de 

ensinar, aprender, enfim, educar.  

A formação continuada é o espaço no qual os professores podem trocar 

experiências, ampliar seus saberes com o objetivo de melhorar a prática pedagógica. 

Usar a Internet como ferramenta pedagógica pode ser uma prática inovadora e 

significativa no processo ensino aprendizagem. 

Da mesma forma, os computadores também apresentam inúmeros recursos 
que, se bem utilizados, facilitam qualquer disciplina. O essencial, porém, é 
que o uso dessas tecnologias seja sempre precedido de um estudo e 
experimento por parte do professor. (ANTUNES, 2002, p. 137) 
 

Antunes (2002) afirma que, através do estudo e experimento, o professor pode 

usar o computador na sua prática pedagógica e ter suporte em qualquer disciplina. Ele 

aponta ser essencial o estudo. Quando o professor concebe essa ideia, a dinâmica 
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escolar é reinventada; ele repensa sua prática e coloca-se na posição de mediador da 

aprendizagem. Penteado (2000, p.23) afirma que:  

Quanto à escola, é necessário ajustar e/ou eliminar práticas e regras já 
existentes e concentrar esforços na criação de situações novas. Estão em 
jogo as normas institucionais, o currículo, a relação com os alunos, com pais 
e professores. Quanto ao professor, as mudanças envolvem desde questões 
operacionais – a organização do espaço físico e a integração do velho com o 
novo – até questões epistemológicas, como a produção de novos 
significados para o conteúdo a ser ensinado.   
 

Para Penteado (2000), a escola deve reformular suas ações buscando criar novas 

possibilidades de aprendizagem nas quais esta possa ocorrer de forma mediadora. Essa 

proposta envolve os diversos segmentos escolares, bem como os objetos e sujeitos de 

cada relação estabelecida no ambiente escolar. A função do professor seria dar novos 

significados aos aspectos e elementos que norteiam o processo de aprendizagem. 

É nesse sentido que se poderia então afirmar, como já indicamos, que os 

momentos de formação continuada possibilita ao professor perceber-se mediador do 

processo de aprendizagem, o educador compreende que precisa de um espaço onde 

possa buscar aprofundamento teórico e troca de experiências e assim podendo focar 

seus objetivos em ações mais direcionadas. Os momentos de formação continuada 

então, proporcionam ao educador o movimento de ação/reflexão/ação. Tal movimento 

direcionado ao processo de ensino aprendizagem promove experiência, vivencia e 

significância. Quando assim ocorre não há dificuldade em se contextualizar os 

conhecimentos, tornando-os acessíveis aos alunos. 

Coscarelli (1998, p. 20) corrobora: “Para ser coerente com essa concepção de 

aprendizagem, a interação do educando com o computador não deve ser somente 

através de respostas óbvias. É preciso exigir do sujeito uma reestruturação cognitiva, 

como na solução de problemas.”  

 Os recursos apresentados na Internet promovem no educando desenvolvimento 

de habilidades intelectuais, estimulam a busca de mais informações sobre um 

determinado assunto e maior campo de relações entre as informações apresentadas. A 

prática pedagógica pode ligar, relacionar conhecimentos dispersos. Vivemos em uma 

sociedade que usa a Internet como meio de formação e informação, o educador 

consciente dessa realidade vê no uso da Internet um meio de desenvolver a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, visando promover uma aprendizagem 

significativa e transformadora no educando. 
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Segundo Carvalho (2008, p. 62):  

Uma experiência torna-se formativa por seu caráter afetivo; um livro que 
lemos um filme que assistimos ou uma bronca que tomamos ressoa em nosso 
interior, como uma nota de um instrumento que, ao ser tocada, ressoa na 
corda de outro. Trata-se pois, de um encontro entre um evento, um objeto da 
cultura e um sujeito que, ao se aproximar de algo que lhe era exterior, 
caminha em direção à constituição de sua própria vida. 
 

O professor, ao participar de um projeto de formação continuada, deve estar 

aberto a novas aprendizagens, entendendo que cada uma o levará a ter concepções 

diferentes sobre as relações que estabelecemos tanto na sala de aula, quanto em outros 

ambientes, pois esta aprendizagem perpassa todas as nossas vivências. Não estamos 

educadores, somos educadores, portanto o que realmente aprendemos está intrínseco, 

mas ao mesmo tempo torna-se relacionamento.  

 Nóvoa (2011) se coloca nessa mesma direção quando afirma que: 

o corpo de conhecimentos de que dispõem os professores é constituído por 
um tripé formado pelo saber da experiência (próprio), o saber da pedagogia 
(de especialistas em ciência da educação) e o saber das disciplinas (de 
especialistas dos diferentes domínios do conhecimento) [...] cada um desses 
eixos do tripé é constituído por relações entre três elementos.  
 

A essa figura ele chama de: triângulo pedagógico, (professor/saber/aluno); 

triângulo do conhecimento (experiência pessoal, disciplinar, pedagógica) e triângulo 

político (professores/Estado/comunidade). (Nóvoa, 2011) 

 Durante os momentos de formação continuada, os professores têm a 

oportunidade de trocar seus diversos saberes e esboçar práticas pedagógicas que dêem 

maior significado ao trabalho docente. Ao buscar aplicar esses saberes na sala de aula, o 

professor vivencia o triângulo pedagógico, pois em relação à Internet os alunos possuem 

utilização muito maior. Esse fator gera troca e aprendizagem para todos os atores do 

processo de ensino aprendizagem. Conseqüentemente, as relações entre professores e 

alunos mudam, são pautadas na troca de conhecimentos e não na transmissão dos 

mesmos. Ambos ensinam e aprendem. O conhecimento é construído a partir de 

informações que passam a possuir significado. 

 “[...] o professor deve ter momentos em que favorece as questões dos alunos e 

problematiza o que trazem e momentos em que deve propiciar a sistematização e a 

formalização do que os alunos estão construindo.” (MAGDALENA & COSTA, 2003, 

p. 46). 
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Quando professor propõem analisar a veracidade do conteúdo exposto na 

Internet, promove momentos enriquecedores de ampliação e aprofundamento de 

conhecimentos dos alunos,  essas ações podem  desenvolver conexões necessárias ao 

aprender como também formalizar o que o aluno está aprendendo. Sistematizar e 

formalizar ajudam o aluno a usar as informações obtidas na Internet de maneira crítica e 

construtiva no seu cotidiano, reestruturando sua maneira de pensar.  

“O desenvolvimento de projetos de aprendizagem compartilhados, via Internet, 

torna estes espaços ainda mais produtivos. Neles, surgem elementos desafiadores à 

busca e se instiga a colaboração.” (MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 46). 

As atividades pedagógicas propostas com o uso da Internet podem promover 

momentos desafiadores onde o trabalho em equipe promove o desejo de buscar o 

conhecimento tanto individualmente quanto em grupo. Esse movimento possibilita 

desenvolver um saber coletivo onde cada participante apresenta sua aprendizagem; troca 

modifica e reconstrói seus saberes. 

 A forma pela qual a Internet apresenta informação e conteúdo não está 

sistematizada pedagogicamente, sendo assim, Magdalena & Costa (2003, p. 46) 

apontam que, ao utilizar a Internet como ferramenta pedagógica, o professor se depara 

com um novo desafio:  

O desafio fundamental é saber diferenciar e integrar esses momentos em que 
a transmissão de informações é importante em função das atividades 
organizadas em torno de buscas por soluções, por sentido, de modo que 
essas atividades possam ser solidárias e complementares para um mesmo 
fim: a aprendizagem pelos alunos.  
 

Os momentos de formação continuada promovem o conceito de aprendizagem 

em rede, onde saberes são conectados. Esse movimento tem relação direta com a 

dinâmica apresentada na Internet. As relações são estabelecidas de acordo com a 

significância que apresentam aos usuários. 

A aprendizagem está relacionada a inúmeras experiências que vivenciamos no 

cotidiano. 

Nilda Alves professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro onde 

desenvolve pesquisas sobre rede de saberes (1998 apud NOGUEIRA; BONATO, 2006, 

p. 112) discorre que:  

redes existem e só podem ser pesquisadas nos processos cotidianos de viver. 
São, pois, formadas nos processos múltiplos e diferentes dentro das inúmeras 
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relações que os sujeitos todos, em seus contatos cotidianos, tecem destecem e 
tecem outra vez, no espaço-tempo do aqui e agora. 
 

Os saberes adquiridos são formados como fios articulados. Quando educadores 

se encontram na formação continuada (professor/professor) e nas atividades com os 

alunos (professor/alunos), há uma oportunidade de troca em um universo onde a 

multiplicidade de saberes está presente. O educador deve estar atento para considerar as 

diversas conexões estabelecidas pelo educando e buscar adaptá-las aos conceitos 

trabalhados na escola. 

“O currículo escolar deve privilegiar uma construção em rede, buscando 

propiciar uma visão mais ampla dos fatos e fenômenos do nosso planeta, em uma 

perspectiva dialógica entre o universal e o local.” (MAGDALENA & COSTA 2003, p. 

74) 

Ao abraçar o conceito de construção em rede, o educador colhe frutos do 

progresso obtido a partir dessa postura que não fica restrita ao espaço escolar, pois os 

traços do que os alunos aprendem são desenhados em cada atitude e pensamento que 

produzem. Quando relacionamo-nos nos mais diversos espaços, como as mais diversas 

pessoas, mesmo que não haja intencionalidade, aplicamos o que aprendemos. Vale 

lembrar que tal processo realiza-se quando a aprendizagem tem significância para o 

indivíduo, quando a mesma promove diálogo que parte da realidade local e aponta para 

uma vivência em todo mundo. 

Essa concepção torna-se importante, pois amplia a visão do trabalho com os 

alunos; a prática pedagógica ultrapassa os limites da escola e desenvolve cooperação 

entre os participantes deste processo. Ao conceber o processo de aprendizagem dessa 

forma, suscitado o desejo de não apenas aprender, mas compreender o saber definindo 

um projeto pessoal de formação tanto para o educador quanto para o educando. 

Vivemos em um mundo onde nossos alunos recebem múltiplos estímulos: som, 

luz, imagem e cor, estão presentes em tudo que pra eles é interessante. As atividades 

propostas em aula devem acompanhar essa tendência. Introduzir o uso da Internet 

enquanto ferramenta pedagógica levará o professor a novas aprendizagens na sua 

formação contínua.  

Trabalhar individual ou coletivamente, com referenciais de competências é 
dar-se os meios de um balanço pessoal e de um projeto de formação realista. 
É também se preparar para prestar contas de sua ação profissional em termos 
de obrigação de competências, mais do que resultados ou de procedimentos. 
No melhor dos mundos, os professores escolhem livremente fazer um 
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balanço e construir competências, sem que seja necessário incitá-los a isso 
de maneira autoritária ou com sanções e recompensas ao final. A 
autoformação resulta, idealmente, de uma prática reflexiva que se deve 
muito mais a um projeto (pessoal ou coletivo) do que uma expectativa 
explícita da instituição. (PERRENOUD, 2000, p.179). 
 

Na busca de sua formação contínua, o professor se deparará com situações 

adversas no ambiente escolar, tal situação também está relacionada ao uso da Internet, 

as respostas para cada uma delas somente conseguirá obter através da pesquisa, da troca 

e reflexão. 

Segundo Zabala (1998, p. 102):  

O crescimento pessoal dos alunos implica como objetivo último serem 
autônomos para atuar de maneira competente nos diversos contextos em que 
haverão de se desenvolver. Impulsionar esta autonomia significa tê-la 
presente em todas e cada uma das propostas educativas, para serem capazes 
de utilizar sem ajuda os conhecimentos adquiridos em situações diferentes da 
que foram aprendidos. 
 

Usar a Internet como ferramenta pedagógica pode levar o aluno a desenvolver 

autonomia, a visão crítica diante das diversas situações que enfrentar. Essa postura 

poderá ser criada a partir do momento em que o educador proponha ao aluno a análise, 

reflexão e questionamento diante do conteúdo apresentado virtualmente.  

A cada encontro de formação continuada onde o professor se propõe a esboçar 

ações nas quais possa utilizar a Internet na aprendizagem dos alunos, o mesmo está 

proporcionando um aprender que transcende aos limites escolares e aponta para o 

mundo. Para isso Magdalena & Costa (2003, p. 56) afirmam que se faz necessário: 

Possibilitar aos alunos buscar informações além dos muros escolares, do 
material “didaticamente” apropriado, sistematizado e graduado, é aproximá-
los da empreitada humana [...] É uma ruptura ideológica importante na 
medida em que, ao deixar de ser, simplesmente, apresentando a verdades 
prontas e acabadas, o aluno pode tomar consciência dos porquês de 
determinadas situações, das diferentes interpretações, entender os processos 
que geraram determinados estados. 
 

O professor precisa estar sensível a esta realidade, entendendo que a eficácia e 

eficiência no uso da Internet em sala de aula promoverão atitudes de responsabilidade, 

autonomia e construção social entrelaçadas ao processo de aprendizagem dos alunos por 

meio do conteúdo apresentado na Internet e resignificado na dinâmica escolar.  

A formação continuada dos professores propõe a escola um pensar e fazer 

coletivo onde os professores são ouvidos e têm a oportunidade de buscar 

fundamentação teórica para suas ações e socializar suas novas descobertas. Essa 
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fundamentação leva a questionamentos onde “verdades” são abandonadas e recriadas. 

Esse movimento é contínuo, pois o saber se modifica nas relações humanas.  

A ciência e a filosofia passam a ser vistas, não como uma contemplação ou 
captação de essências, mas como uma produção histórica que envolve 
processos de racionalização e abstração e que, portanto, não pode prescindir 
da prática social, da ação coletiva. (LINHARES, 2007, p. 76) 
 

O currículo escolar começa a ser reconstruído quando a prática pedagógica deixa 

de ser uma ação isolada e torna-se coletiva. O educador compreende que é parte de um 

todo, onde cada experiência vivenciada produz autoconfiança e conseqüentemente 

vontade de ousar, de ir mais longe na caminhada do educar. “O grupo ia construindo sua 

competência docente coletiva e um forte compromisso comum com seus alunos.” 

(GARCIA, 2007, p. 169). 

O refletir coletivamente pode traduzir-se em novas oportunidades de atuação 

docente. A formação continuada dos professores pode promover entendimento no 

contexto social e escolar do qual o aluno participa, bem como entender como cada 

agente do processo educacional deve desempenhar seu papel. Para que as ações 

pedagógicas alcancem uma aprendizagem voltada para as necessidades atuais. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o rápido desenvolvimento tecnológico, são profundas as mudanças no dia-

a-dia da sociedade principalmente no que diz respeito ao acesso a informações.  A 

Internet é um dos melhores exemplos desta situação.  

A escola, enquanto instituição que serve a sociedade, ao longo da história vem 

passado por transformações de ordem funcional e social. É de suma importância que o 

educador comprometido com uma prática de qualidade procure conhecer e entender 

esses movimentos que perpassaram e ainda influenciam a escola. Tais características 

existentes em cada um podem ser ressignifcadas e aplicadas à realidade contemporânea. 

O uso da Internet na educação pode fazer com que a escola repense os 

mecanismos utilizados no processo de aprendizagem na construção do conhecimento. 

Os alunos têm usado esse espaço cada vez com maior frequência, e estabelecem ali 

relações sociais.  

A Internet pode ser usada como instrumento da produção do conhecimento. O 

professor deve adquirir habilidades técnicas pedagógicas para que possa mediar a 

integração da tecnologia com a proposta de ensino, e o uso da Internet nas atividades 

escolares é um exemplo nessa mediação. A escola precisa ter um olhar direcionado a 

conhecer o espaço virtual utilizado pelos jovens, esse é um dos grandes desafios da 

escola - a sistematização dos conteúdos apreendidos, a Internet enquanto possível meio 

de ampliação e aprofundamento do saber.  

O educador deve acompanhar o processo acelerado da informação, entrelaçar-se 

às inquietações comuns nos dias de hoje. Deve estar próximo às tecnologias e perceber 

as suas contribuições. Compreender a aprendizagem como um processo dinâmico onde 

a aprendizagem e a troca estejam presentes. Aprender e ensinar num movimento de 

constante construção do conhecimento. 

A proposta de pesquisa e construção do conhecimento pedagógico nos 

momentos de formação continuada podem possibilitar aos professores a oportunidade 

de elaborar um projeto de equipe onde haja representação das aspirações e necessidades 

comuns. Esta realidade proporciona enfrentar e analisar situações através de 

questionamentos e análise do que ocorre na dinâmica das relações estabelecidas no 
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espaço escolar, tendo como com o objetivo refletir sobre a prática e traçar caminhos que 

possam conduzir para o melhor desempenho, enquanto escola. 

Tal postura pedagógica tende a promover um processo educativo onde haja uma 

educação dialógica, democrática em que todos se sintam participantes do crescimento 

de saber coletivo. Nesta concepção de formação a análise e avaliação da prática 

pedagógica sempre estão presentes. Essa dinâmica produz um projeto de formação 

comum onde as experiências de cada um e as pesquisas realizadas somam-se na 

realização de um só objetivo educacional. A formação continuada garante um 

movimento coletivo onde os aspectos: cognitivo, afetivo e motivacional ampliam os 

alcances da construção de uma prática docente diferenciada levando o professor a ter 

um olhar que ultrapassa os muros da escola, promovendo assim uma visão ampla onde 

se compreende que as questões vivenciadas são na verdade, fragmentos da nossa 

realidade social. 

Os momentos de Formação Continuada são propícios a troca, pesquisa e 

sistematização de conceitos e conteúdos que, quando aplicados adequadamente em sala 

de aula, podem promover um ensino de qualidade e significado no que se refere também 

a aprendizagem na Internet. Essa dinâmica pode produzir um movimento que demonstre 

que a Escola está procurando desenvolver ações pedagógicas que busquem atender as 

necessidades do mundo atual. 

A escola de hoje deve promover um espaço onde os alunos, professores e demais 

participantes do processo cognitivo possam ser capazes de criar, refletir e vencer os 

desafios da sociedade contemporânea.  
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