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Resumo 
 
Na sociedade atual, os diversos meios de comunicação, sobretudo a internet, oferecem um 
potencial de oportunidades antes não imagináveis. Dessa forma, faz-se necessário refletir 
sobre a inserção das tecnologias nas escolas e, em particular, sobre o papel do professor 
frente as mudanças que estão ocorrendo nesse espaço educativo com os avanços das 
tecnologias. Acreditamos que o foco da aprendizagem é a busca da informação 
significativa, da pesquisa, o desenvolvimento de projetos e não predominantemente a 
transmissão de conteúdos específicos. A Internet está se tornando uma mídia fundamental 
para a pesquisa. O acesso instantâneo a portais de busca, a disponibilização de artigos 
ordenados por palavras-chave facilitaram em muito o acesso às informações necessárias. 
Nunca como agora professores, alunos possuíram a riqueza, variedade e acessibilidade de 
milhões a páginas WEB de qualquer lugar, a qualquer momento e, em geral, de forma 
gratuita. Nesta pesquisa, analisaremos o uso que professores fazem de sites educativos 
pesquisados na internet visando a melhora da prática pedagógica em sala de aula. Para 
desenvolver esse trabalho optamos pela pesquisa-ação como metodologia que proporcione 
a intervenção na formação dos professores estreitando-a com o ambiente informatizado e 
proporcionando ao grupo participante uma reflexão sobre o uso dos recursos de pesquisa 
na internet, subsidiando as práticas pedagógicas da sala de aula. Ressalta-se que esse 
trabalho é um projeto de dissertação em andamento.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O uso das tecnologias da informação e da comunicação na Educação tem 

provocado o questionamento dos métodos e práticas educacionais. Espera-se que o 

computador seja utilizado para auxiliar as diversas práticas pedagógicas, contribuindo para 

uma mudança significativa nos paradigmas pelos quais os educadores concretizam a 

Educação. 

 

  Não basta instalar máquinas potentes nas escolas, se não for estimulada nos 

educadores a paixão por aprender e ensinar com as tecnologias. A escola que se baseia em 

memorização e transmissão de conhecimentos definitivamente deve ceder espaço àquela 

que se baseia no papel ativo de quem aprende e de quem ensina, da que se baseia no 

desenvolvimento das capacidades cognitivas de interpretação, julgamento e decisão. Para 

desenvolvê-las, o professor deverá assumir seu papel de mediador, de articulador no 

processo de construção do conhecimento de seus alunos. Não podemos esperar das redes 

eletrônicas a solução mágica para modificar profundamente a relação pedagógica, mas elas 

podem facilitar como nunca o acesso a informações, a pesquisa individual e grupal, o 

intercâmbio entre professores, alunos e de professores com alunos. 

 

 Além disso, a Internet pode ajudar o professor a preparar melhor a sua aula, a 

ampliar as formas de lecionar, a modificar o processo de avaliação e de comunicação com 

os alunos e com os seus colegas. Pode ter acesso aos últimos artigos publicados, às notícias 

mais recentes sobre o tema que vai tratar, pode pedir ajuda a outros colegas e obter a 

melhor maneira de trabalhar determinado assunto com os seus estudantes. Pode identificar 

que materiais, programas, vídeos, exercícios existem sobre o assunto que pretende tratar. Já 

é possível copiar imagens, sons, trechos de vídeos para enriquecer as aulas. Nesse sentido, 

Moran (2006) afirma que: 

 

O grande avanço neste campo da preparação de aula está na possibilidade 
de consulta a colegas conhecidos e desconhecidos, a especialistas, de 
perguntar e obter respostas sobre dúvidas, métodos, materiais, estratégias 
de ensino-aprendizagem. O papel do professor amplia-se, sendo não 
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apenas responsável por coletar a informação, mas também por trabalhá-
la, escolhê-la, confrontando visões, metodologias e resultados.  

 

 A Internet é ótima para professores que são atentos a novidades, que desejam 

atualizar-se, comunicar-se mais. Mas ela é um tormento para o professor que se acostumou 

a dar aula sempre da mesma forma, que fala o tempo todo na aula, que impõe um único 

tipo de avaliação. Esse professor, provavelmente, achará a Internet muito complicada, com 

excesso de informações disponíveis ou, talvez pior, irá procurar esquemas de aula prontos - 

e já existem muitos - e os copiará literalmente, para aplicá-los mecanicamente na sala de 

aula.  

 

Esse tipo de professor continuará limitado antes e depois da Internet, só que a sua 

defasagem se tornará mais perceptível. Moran (2006) destaca: 

 

Quando podíamos escolher um único livro de texto e segui-lo capítulo a 
capítulo, estava claro o caminho do começo até o fim, tanto para o 
professor, como para o aluno, para a administração e para a família. 
Agora podemos enriquecer extraordinariamente o processo, mas, ao 
mesmo tempo, o complicamos. Ensinar é orientar, estimular, relacionar, 
mais que informar. Mas só orienta aquele que conhece, que tem uma boa 
base teórica e que sabe comunicar-se. 

 

As possibilidades pedagógicas da Internet no ensino estão apenas começando. 

Então, indagamos como os professores estão vivendo essa realidade. Neste ano de 2008, 

trabalhando frente ao Departamento Municipal de Educação de Matias Barbosa, Minas 

Gerais  pude amadurecer a percepção de que a formação do professor é o ponto chave para 

o sucesso de qualquer processo ensino-aprendizagem de qualidade, como se almeja. 

 

Diante dos avanços tecnológicos, essa formação precisa cada vez mais ser 

repensada. Sendo o papel do professor essencial na estrutura educacional, como não 

repensar sua prática? Como pensar no uso com qualidade dos recursos do 

computador/internet pelos alunos, se nem os professores estão bem orientados para trazer 

essa tecnologia para sua prática em sala de aula? 
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Como multiplicadores de idéias e formadores de opiniões os professores precisam 

estar inseridos e atuantes frente aos avanços das TIC’s e sua inserção no ambiente 

escolar, principalmente através do uso consciente do potencial que o computador/internet 

oferece para sua atuação em sala de aula. 

 

Com o presente estudo, pretendemos responder a seguinte inquietação de partida: 

de que maneira os professores da rede pública municipal de Matias Barbosa, utilizam o 

computador/internet na busca de sites educacionais para a construção de sua prática 

pedagógica em sala de aula? 

 

As questões de estudo que orientarão esta pesquisa buscarão compreender como 

esses professores se colocam frente a tecnologia computador/internet; que uso fazem 

desses recursos de forma a beneficiar sua prática pedagógica; de que forma utilizam a 

internet para realizar pesquisas aos sites educacionais, agreguendo valor as suas aulas. E, 

a partir das respostas a estas questões, sugerir elementos para a construção de estratégias 

que favoreçam a melhor utilização desse recurso nas práticas de sala de aula, novas 

formas de pesquisar na internet pelos professores,  novas propostas de como escolher os 

melhores sites educativos diante da diversidade de opções que a internet oferece. 

 

Para desenvolver esse trabalho optamos por uma metodologia que favoreça a 

intervenção na formação dos professores estreitando-a com o ambiente informatizado e 

proporcionando ao grupo de professores do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, 

uma reflexão sobre o uso dos recursos de pesquisa na internet, subsidiando as práticas 

pedagógicas da sala de aula. Essa reflexão, para ser eficaz, precisa ser sistemática nas suas 

interrogações e estruturante dos saberes dela resultantes. A pesquisa-ação apresenta-se com 

potencialidades para servir a esse objetivo. A pesquisa-ação, segundo Alarcão, apresenta 

três características importantes: 

 

• A contribuição para mudança; 

• O caráter participativo, motivador e apoiante do grupo; 

• O impulso democrático. (p. 46) 
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Podemos definir pesquisa-ação, tomando como referência Benne, Bradforf e 

Lippitt, que afirmam que a pesquisa-ação é: 

 

uma aplicação da metodologia científica à clarificação e à resolução dos 
problemas práticos. É também um processo de mudança pessoal e social 
planejada. Em ambos os sentidos constitui um processo de aprendizagem 
que dá particular relevo à qualidade da colaboração no planejamento da 
ação e na avaliação dos resultados.( p.33) 

 

Esse tipo de pesquisa permite apontar, não as respostas, mas os caminhos possíveis 

para superar os desafios da inserção da pesquisa na internet nas práticas de sala de aula. Na 

pesquisa-ação não se pode apenas colher os dados, experimentar e dar o resultado final, 

pois existem os conflitos próprios do ambiente investigado e os conflitos do pesquisador, 

que nem sempre adota uma postura discreta. 

 

não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem 
arquivados. Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem 
desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observado. 
(THIOLLENT, 2003, p. l7). 

 

A opção pela pesquisa-ação traz dificuldades aos pesquisadores iniciantes, pois não 

se trata de escolher um tema para satisfazer o interesse do pesquisador. O fato de coletar 

dados, escrever e arquivar a pesquisa não contribui para o avanço da ciência. O tema deve 

ser relevante também para os sujeitos investigados. 

 

Muitos autores consideram que são apenas as populações que determinam 
o tema. Outros dizem que há sempre uma adequação a ser estabelecida 
entre as expectativas da população e as da equipe de pesquisadores. A 
nosso ver, deve haver entendimento. Um tema que não interessar à 
população não poderá ser tratado de modo participativo. Um tema que 
não interessar aos pesquisadores não será levado a sério e eles não 
desempenham um papel eficiente (THIOLLENT, 2003, p. 51-52) 

 

Pretende-se que o grupo de sujeitos dessa pesquisa seja formado por professores da 

rede municipal de ensino de Matias Barbosa que trabalham nas séries iniciais do ensino 
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fundamental. Como estamos na fase da elaboração do referencial teórico as etapas e 

caminhos para a pesquisa-ação serão elaboradas em momento oportuno. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

INTERNET E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Com a Internet defrontamo-nos com novas possibilidades, desafios e incertezas no 

processo de ensino-aprendizagem. Como aprender com tecnologias que vão se tornando 

cada vez mais sofisticadas, mais desafiadoras? 

 

 Ensinar é gerenciar a seleção e organização da informação para transformá-la em 

conhecimento e sabedoria, em um contexto rico de comunicação. Então, mais uma vez 

verificamos a importância da formação do educador que deve desempenhar seu papel, não 

como informador nem como papagaio repetidor de informações prontas, mas como 

mediador e organizador de processos. O professor atuaria como um pesquisador – junto 

com os alunos – e articulador de aprendizagens ativas.  

 

O professor, em um mundo em rede, é um incansável pesquisador. Um 
profissional que se reinventa a cada dia, que aceita os desafios e a 
imprevisibilidade da época para se aprimorar cada vez mais. Que procura 
conhecer-se para definir seus caminhos, a cada instante. Em um momento 
social em que não existem regras definidas de atuação, cabe ao professor 
o exame crítico de si mesmo, procurando orientar seus procedimentos de 
acordo com seus interesses e anseios de aperfeiçoamento e melhoria de 
desempenho. (Kenski, 2006) 

 

Por isso, aprender a utilizar o recurso da pesquisa, da busca por informações na 

internet é tão importante. É necessário que os professores levantem as principais questões 

relacionadas com o que pretende pesquisar: Qual é o objetivo da pesquisa e o nível de 

profundidade desejado? Quais são as “fontes confiáveis” para obter as informações? Como 

apresentar as informações pesquisadas? Isso, para não correr o risco de dispersão diante 

das mais variadas possibilidades de navegação, da infinidade de informações. Temos muita 

informação e pouco conhecimento. As pessoas procuram informações, navegam nos sites. 
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O conhecimento não se dá pela quantidade de acesso, se dá pelo olhar integrador, pela 

forma de rever com profundidade as mesmas coisas.  

 

Para preparar os professores para a utilização da internet, Moran (2000), destaca 

alguns passos: 

 

O primeiro passo é procurar de todas as formas tornar viável o acesso 
freqüente e personalizado de professores e alunos às novas tecnologias, 
notadamente à Internet (p. 50). 

 

Ele acrescenta ainda que 

 

O segundo passo é ajudar na familiarização com o computador, com seus 
aplicativos e com a internet. Aprender a utilizá-lo no nível básico, como 
ferramenta. No nível mais avançado: dominar a ferramenta da Web, do e-
mail. Aprender a pesquisar nos search, a participar de listas de 
discussões, a construir páginas. O nível seguinte é auxiliar os professores 
na utilização pedagógica da Internet e dos programas multimídia (p. 51). 

 

 

COMPETÊNCIAS E SABERES DOCENTES 

 

Maurice Tardiff tem dedicado grande parte da sua obra ao tema do saber docente. 

Direta ou indiretamente, esse tema tem sido tratado por autores muito conhecidos entre 

nós, como Philippe Perrenoud, Antônio Nóvoa, Keneth Zeichner, ainda que acompanhando 

análises voltadas para outras questões específicas, como as competências ou a identidade 

do professor (Perrenoud 1999), (Nóvoa 1992), ou a questão do professor-pesquisador 

(Zeichner, 1993). 

 

Perrenoud (1999, 2000) trabalha em seus livros com o conceito de competência que 

para ele é “a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações, etc.) para enfrentar com pertinência e eficácia uma série de 

situações.” É um construto teórico ancorado em várias premissas: 
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1. As competências não são apenas saberes, mas integram, incorporam conhecimentos 

adquiridos no decorrer da história de vida da pessoa. Uma idéia comum na nossa cultura é 

a diferença entre saber e saber fazer. Não basta saber, sendo necessário saber aplicar, 

mobilizar (pôr em movimento, transformar em ação visível) o conhecimento, quando 

surgirem ocasiões propícias. 

 

2. A capacidade de mobilização de saberes só se desenvolve em situações singulares. É 

necessário trabalhar, exercitar a mobilização, a transferência para o cotidiano. Isso exige 

tempo, com erros e acertos parciais, resultando em descobertas individuais e de equipe. 

 

3- Na escola não se trabalha suficientemente a transposição didática, a mobilização de 

capacidades, não se atribuindo tanta importância a essa prática (CYSNEIROS, 2004). 

Professores e alunos acumulam saberes, mas não conseguem mobilizar o que aprenderam 

em situações da vida, no trabalho e fora dele. 

 

Sobre a atividade de ensinar, Perrenoud enfatiza que a construção do conhecimento 

é uma trajetória coletiva que o professor orienta, criando situações e auxiliando o 

aprendiz, sem ser o especialista que transmite o saber nem o guia que propõe a solução 

para o problema. O professor que “dá” a matéria em uma pedagogia frontal, baseada na 

aula tradicional, é um profissional que tende a desaparecer. 

 

Por questões práticas, Perrenoud (2000) postula dez domínios de competências 

prioritárias para a formação de professores de nível fundamental e médio: 

 

I - Quatro domínios referem-se especificamente ao ensino, aos problemas perenes de 

qualquer didática: 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem (cerne do ofício do professor) 

2. Administrar a progressão das aprendizagens (visão longitudinal do todo) 

3. Conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação (evitar as mesmas lições e 

exercícios para todos, pois a diversidade e aprendizes é a norma). 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho (motivação) 
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II - Três domínios focalizam a atividade do professor na escola como instituição: 

5. Trabalhar em equipe (cooperar com colegas, especialistas, administradores) 

6. Participar da administração da escola (não ficar apenas na sala de aula) 

7. Informar e envolver os pais (em relacionamentos de parceria) 

 

III - Dois domínios são relativos ao próprio educador: 

8. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 

9. Administrar sua própria formação continua 

 

IV - Um último domínio abrange as categorias anteriores. 

10. Utilizar Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

 

Será essa última competência que, de certa forma, engloba todas as outras que nos 

interessará quando pensarmos na formação do educador para os tempos atuais. A profissão 

do professor, em um movimento histórico, está em mutação, pois as habilidades 

tradicionais não são mais suficientes no mundo de hoje (PERRENOUD 2000). Esta 

colocação é particularmente adequada para os que trabalham com novas tecnologias na 

Educação. 

 

Tardiff, professor da Universidade de Montreal e diretor de um importante centro 

de pesquisa sobre a profissão docente prefere a expressão “saberes docentes” (2002), em 

vez de competências. Constata que o saber do professor é plural (composto de saberes de 

variadas áreas do conhecimento), estratégico (pelo impacto que tem junto às gerações 

jovens, à construção de novos conhecimentos e à definição de hegemonias no contexto 

social, entre outros fatores) e desvalorizado (já que a sociedade não lhe reserva, no podium 

da ciência, papel tão importante quanto o da comunidade científica e o dos grupos 

reconhecidos como produtores de saber). 
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Assim Tardiff (op. cit., p. 36-40) apresenta os saberes docentes, como os 

compreende: 

 

• Saberes da formação profissional – transmitidos pelas instituições de formação de 

professores, pertencentes às Ciências da Educação e à ideologia pedagógica. 

• Saberes disciplinares – pertencentes às variadas áreas do conhecimento. 

• Saberes curriculares – correspondentes aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos constantes dos programas escolares, e que o professor precisa saber 

aplicar. 

• Saberes experienciais – desenvolvidos pelos professores na sua própria prática, no 

exercício das suas funções. Segundo o autor, vão sendo incorporados à experiência 

individual e coletiva através do habitus e das habilidades (do “saber - fazer” e do  

saber - ser”). 

 

Conclui serem os últimos – os saberes experienciais – o núcleo vital do saber 

docente, podendo constituir-se em propulsores para o alcance, pelos professores, do 

reconhecimento da sociedade e dos grupos geradores de saberes. 

 

 

ALFABETIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PROFESSOR 

 

Colaborando a necessidade de se repensar os saberes e competências necessárias 

para atuar na educação nos dias de hoje, outros autores defendem a importância de uma 

alfabetização tecnológica do professor, ou seja, a capacidade dele lidar com as diversas 

tecnologias e interpreter sua linguagem, além  de distinguir como, quando e por que são 

importantes e devem ser usados. Para Leite e Sampaio (2004) essa alfabetização significa 

“um domínio inicial das técnicas e suas linguagens, mas está relacionada também a um 

permanente exercício de aperfeiçoamento mediante o contato diário com as tecnologias”. 

As autoras ainda defendem que as tecnologias merecem estar presentes na escola, dentre 

inúmeros fatores, para: 
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• Diversificar as formas de atingir o conhecimento; 

• Permitir ao aluno, através da utilização de diversos meios, familiarizar-se 

com a gama de tecnologias existentes na sociedade; 

• Serem desmistificadas e democratizadas. 

 

Para isso, o professor deve ter clareza do papel delas enquanto instrumentos que 

ajudam a construir a forma do aluno pensar, encarar o mundo e aprender a lidar com elas 

como ferramentas de trabalho. 

 

PESQUISA NA WEB E OS SITES EDUCATIVOS 

 

A WWW integra uma diversidade imensa de informação, que cresce dia a dia, 

levando Pierre Lévy a mencionar que “o dilúvio da informação não diminuirá nunca mais. 

(…) Não terá fim” (2000: 15). Para isso contribui a liberdade de publicar on-line, de 

partilhar. No entanto, esta liberdade não deixa de ser portadora de condicionantes e 

exigências para o cibernauta. A diversidade e multiplicidade de informação disponível, não 

é garantia de qualquer qualidade. É necessário, como alerta Lèvy (2000), que “ensinemos 

os nossos filhos a nadar, a flutuar, a navegar talvez” (idem: 15). 

 

É preciso aprender a distinguir o que é adequado do que não o é na Web. É preciso 

reconhecer a confiabilidade de um site. Sites são endereços de Internet, com páginas 

estáticas ou dinâmicas, contendo os mais variados tipos de informação e podem ser 

acessados por qualquer pessoa conectada na Internet.  Há indicadores que ajudam a 

identificar a qualidade de um site e, em particular, de um site educativo. Um site educativo 

tem que ter subjacente os princípios básicos estruturais, de navegação, de orientação, de 

design e de comunicação de qualquer site mas, para além disso, um site educativo tem que 

motivar os utilizadores a quererem aprender, a quererem consultar e a quererem explorar a 

informação disponível. Para isso, o site deve integrar atividades variadas. 

 

A variedade das atividades prende-se também com o grau de complexidade, de 

modo a que possam motivar um leque amplo de internautas. Assim, devem atender a 
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diferentes capacidades, competências e estilos de aprendizagem, proporcionando graus 

variados de dificuldade. 

 

Aberto à comunidade educativa deve ter informação específica para os diferentes 

agentes educativos: alunos, professores e encarregados de educação. Deve apresentar 

sugestões de exploração e atividades complementares para professores e demais 

profissionais da educação. Deve ainda integrar ajuda ao utilizador e as perguntas 

frequentes (FAQs). As ferramentas de comunicação como e-mail, chat, fórum, áudio e 

videoconferência constituem mais um requisito de um site educativo. Os sujeitos devem 

poder deixar as suas opiniões no fórum e, em caso de dúvida, devem poder solicitar ajuda. 

Por outro lado, é extraordinariamente importante que aqueles que se encontram no site, em 

determinado momento, possam conversar no chat, quebrando o isolamento que se pode 

sentir na Web. 

 

Numa altura em que se enfatiza a construção e aprendizagem colaborativa 

(Vygotsky, 1998;  Palloff & Pratt, 2002) e em que há ferramentas de construção e edição 

colaborativa online, estas devem ser disponibilizadas no site para que os professores e 

alunos possam construir trabalhos com outros. Por fim, mas não menos importante, o site 

deve ter um espaço de partilha de trabalhos e projetos feitos por alunos e professores. 

Neste espaço deve ser explicitado que os trabalhos são da responsabilidade dos seus 

autores, comprometendo-se estes a respeitar as orientações éticas e morais do site. 

 

Podemos destacar também a valorização da produção intelectual dos 
alunos. Com a possibilidade de publicação na Web, abre-se uma nova 
perspectiva de divulgação dessa produção. (Kalinke, 2003: 49) 
 
Os estudantes passam de receptores passivos a receptores-produtores 
activos de informação, opinião e conhecimento. Eles podem não só dar 
voz às suas ideias, como receber feedback. Consequentemente, contribuir 
para a Internet acarreta a necessidade de maior rigor e cuidado no 
conteúdo e na apresentação dos trabalhos. Nasce, espontaneamente, um 
grande sentido de responsabilidade e um extremo empenho e orgulho em 
publicar algo que esteja “impecável”. (Eça, 1998: 42) 
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Com base no que foi mencionado, pode-se considerar cinco componentes principais 

de um site educativo: a informação, as atividades, a comunicação, a edição colaborativa 

online e a Partilha. Esses cinco componentes não são estanques, muito pelo contrário, estão 

relacionados entre si. Eles contribuem para dinâmicas interativas, auto-suficientes e de 

responsabilidade na aprendizagem e na produção de trabalhos. 

 

Poucas abordagens foram encontradas sobre sites educativos, entre elas, 

destacamos as propostas por Treadwell (2006), Simões (2005), Schrock (2002). 

 

PROFESSOR REFLEXIVO 

 

A tecnologia encontra-se presente em todos os lugares e instantes de nossas vidas 

desde as atividades cotidianas mais comuns, como comer, a outras mais complexas, como 

viajar. Entretanto, não percebemos a presença de alguns aparatos tecnológicos, pois já as 

consideramos “naturais” a ponto de não as notar. 

 

Hoje interagimos com um tipo de tecnologia que extrapola os equipamentos. Lévy 

(1993) define como tecnologias da inteligência (linguagem oral, linguagem escrita e a 

linguagem digital, especialmente a dos computadores), estas TIC’S, como os jornais, a 

televisão, o rádio, a internet emitem ondas que ecoam pelos quatro cantos do mundo, 

veiculando e alimentando as pessoas com novas/simultâneas informações tecnológicas. 

A velocidade das mudanças, as exigências da tecnologia e do mercado de trabalho 

são tantas e tão rápidas que o profissional pode ser pego de surpresa em sua prática 

cotidiana. Notícias, fatos, mudanças podem chegar à sala de aula pela boca dos alunos, sem 

que o professor tome conhecimento. Quantas vezes, em alguns casos, o aluno supera o 

professor! Está mais bem informado, conhece palavras e expressões modernas, sabe do 

último fato social ou político. O professor, fechado em si mesmo e confinado à sala de 

aula, às vezes, não percebe o mundo lá fora. Daí, quando fala ao aluno, este não entende, 

mostra-se alheio e desinteressado diante de uma linguagem esquisita e arcaica.  

Para cobrir essa lacuna e distância entre aluno e professor, só mesmo a reflexão: o 

que faço, o que digo tem ressonância, significado, importância para o aluno? "Refletir 
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sobre o próprio ensino exige espírito aberto, responsabilidade e sinceridade" (Zeichner, 

1993:17). 

Existe a necessidade de que o professor seja capaz de refletir sobre sua prática e 

direcioná-la segundo a realidade em que atua, voltada aos interesses e às necessidades dos 

alunos. Nesse sentido, Freire, (1996, p.43) afirma que: “É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem é que se pode melhorar a próxima prática.”  

 Donald Schön (1997) foi o idealizador do conceito de Professor Prático-Reflexivo. 

Ele identifica nos bons profissionais uma combinação de ciência, técnica e arte. É esta 

dinâmica que possibilita ao professor agir em contextos instáveis como o da sala de aula. A 

proposta prático-reflexiva se propõe a levar em conta uma série de variáveis do processo 

didático, onde o professor perceba os efeitos de sua ação na aprendizagem de seus alunos. 

O uso da pesquisa na web, como recurso a melhorar a prática do professor também 

pressupõe uma reflexão. A quantidade de informações disponíveis na rede e a facilidade de 

enveredar por caminhos infinitos obriga o professor a refletir e, a trazer para a sala de aula, 

somente o que for significativo para o aluno.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um processo de formação reflexiva do professor para o uso da internet deve levar 

em conta a sua realidade, promover debates, permitir a criação de projetos. 

 

É preciso desenvolver a capacidade de criação dos professores nesse processo de 

discussão e, incluir na programação do processo de formação docente os recursos 

informáticos da internet. Uma pesquisa-ação é fundamental para desencadear diálogos 

reflexivos e possibilitar mudanças significativas na ação do professor no que se refere ao 

uso da internet no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

A pesquisa-ação é uma metodologia de intervenção social cientificamente 
apoiada e desenrola-se segundo ciclos de planificação, acção, observação, 
reflexão. Como parte de um problema que se pretende solucionar e como 
se sabe que para bem resolver um problema é preciso caracterizá-lo 
primeiro, introduzi na representação da minha conceptualização, o 
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elemento problema e associei-lhe as dimensões observação e reflexão que 
permite caracterizá-lo (ALARCÃO, 2008, p. 49). 

 

Uma formação para o uso das tecnologias não pode ser mais por meio de cursos ou 

treinamentos de pequena duração, para exploração de determinados softwares.  Nóvoa 

(1992), afirma que: “não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 

pedagógica, sem uma adequada formação de professores” (p. 9). Aquele professor detentor 

do conhecimento, cujo papel é o de meramente transmitir os saberes acumulados pela 

humanidade cai por terra, dando espaço ao orientador da construção do conhecimento por 

parte do aluno. Obviamente, a rede pressupõe também um fim à passividade do aluno, 

viabilizando a construção de sua auto-formação e de sua autonomia no processo de 

aprendizagem. 

 

Saber identificar os indicadores de qualidade de um site educativo é algo de 

imprescindível no século XXI, dada a crescente importância da Web como recurso 

informativo. 

 

É importante que o professor, mantendo o seu papel de orientador da aprendizagem, 

tire partido dos sites educativos com qualidade existentes na Web, rentabilizando a 

informação online e educando os alunos para a Sociedade da Informação. 
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