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Introdução 

 Assistimos, hoje, o esforço do homem para enfrentar os desafios decorrentes do 

avanço científico-tecnológico, cada dia mais complexo em face do impacto que 

determinados objetos antropológicos têm na vida humana. Lévy (2001, p.146) situa o 

computador entre os grandes objetos antropológicos, por ter produzido uma nova etapa na 

história do homem, pois “a partir do momento que estamos interconectados, todos os 

computadores não formam senão um único, que logo ligará todos os humanos”. 

 À visão utópica de Lévy podemos contrapor o pensamento de Dreifuss (1996, p.34). 

Este acredita que, por volta de 2030, o mundo estará dividido em dois segmentos bem 

distintos: um menor, com os “cidadãos transnacionais”, usuários dos recursos telemáticos, a 

maioria deles localizados no hemisfério norte e no oriente, onde são produzidos e vendidos 

70% dos computadores do mundo, e um conjunto bem maior, englobando os 

“descomputadorizados, termo que ganhará um  peso tão terrível quanto o de despossuído ou 

analfabeto”.    

De ambos os autores extraímos a conclusão: computadores e rede cada vez mais 

invadem diferentes espaços, chancelando o universo digital; concomitantemente provocam 

dois processos: um de inclusão privilegiada e outro de exclusão contundente, sem que a 

maioria das pessoas compreenda esse fenômeno. 

 Entre os espaços invadidos pelas tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

está o da educação, onde surgem repercussões múltiplas projetadas sobre professores, 

alunos, gestores, paradigmas de ensino-aprendizagem, relações sociais na e fora da escola, 

carreira docente, entre outros. A incorporação das TIC atinge a educação como um todo, 

estimulando inúmeras reflexões, entre elas destacamos as que  incidem sobre o novo papel 

do professor ao se valer da internet como recurso didático.  
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Objetivos e Questões do Estudo 

 A complexidade da problemática de estudo, na qual se entrelaçam questões 

didáticas referentes ao papel do professor e possibilidades de uso das TIC em situação 

presencial e on-line de ensino-aprendizagem, exigiu a definição de um objetivo geral, a 

saber: investigar como alunos de um Curso de Pedagogia, que integralizam a disciplina 

Informática na Educação, conseguem, através de um processo de intervenção participativa, 

redimensionar o papel do professor que se vale da internet e seus recursos. Deste objetivo 

geramos as questões de investigação: (a) como esses alunos percebem a inclusão dos 

recursos da rede na sala de aula? (b) que competências apontam como necessárias ao 

professor que se propõe a trabalhar com a internet na condição de recurso didático? (c) o 

que se revela, de forma mais expressiva, em um processo de redimensionamento do papel 

do professor apoiado pelo computador e rede? 

 

Pressupostos Teóricos, Metodológicos e Procedimentos de Pesquisa 

 Uma investigação requer do pesquisador a demarcação de um “pano de fundo” que 

dê consistência à trajetória do estudo, fazendo com que este não se afaste de conceitos e/ou 

posições tidos como princípios básicos. 

 No que tange aos pressupostos teóricos, assumimos que as TIC, como interface 

educacional, tanto podem aproximar o professor de seus alunos e dos saberes que 

necessitam ser atualizados, quanto separá-los por força de medos e mitos que se 

internalizam e reforçam sentimentos de oposição. Entendemos que os meios não são rivais; 

ao contrário, podem ser aliados. Concordamos com Lévy (1999) ao situar como curioso o 

estranhamento que não permite ao homem perceber a tecnologia como uma extensão do seu 

próprio ser. Este autor (2000) destaca que o ciberespaço é, hoje, o sistema que expressa o 

maior desenvolvimento de toda história das técnicas de comunicação; deve ser no século 

XXI o centro de gravidade da nova ecologia das comunicações. Assim, é inconcebível que 

futuros professores desconheçam o ciberespaço e as possibilidades que ele combina, 

especialmente a reciprocidade na comunicação e a partilha de um contexto. Em síntese, 

pressupomos que a tecnologia em tela, alicerçada em uma base pedagógica pertinente, pode 

transformar-se em apoio didático na ultrapassagem de ilhas de conhecimento que a 

educação tradicional tem reproduzido fortemente. 
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Em relação aos pressupostos metodológicos, afirmamos que a pesquisa orientou-se 

pela perspectiva de que o conhecimento é provisório (MORAES, 2000), está sempre em 

processo de construção, formando uma rede onde as partes se ligam ao todo por meio de 

sutis ligações. A abordagem que mais se ajusta a essa “idéia de que nada, a rigor, está 

pronto, acabado e de que o conhecimento, especificamente, em nenhuma instância é algo 

terminado” (BECKER, 1992, p.9) é a qualitativa por comportar processos de comparação, 

análise, síntese, indução, entre outros, até que sejam encontradas as respostas plausíveis 

para o estudo. 

Firmados esses pressupostos, buscamos determinar o tipo de pesquisa e os 

instrumentos de coleta de dados que se ajustariam à proposta. Considerando que o estudo 

seria conduzido com alunos de uma das pesquisadoras, admitimos a pertinência de uma 

intervenção participativa. Para sustentar a intervenção, nos apoiamos em princípios e 

orientações das chamadas “pesquisa-ação” e “pesquisa-participante” (THIOLLENT, 2002; 

KEMMIS e WILKINSON, 2002), pois ambas pretendem um compromisso compartilhado 

entre o pesquisador e os sujeitos do estudo, sempre visualizados como atores de um 

processo. Para Thiollent (2002, p.15) toda pesquisa-ação é do tipo participativo; diz ele: 

“uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver realmente uma ação 

por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação”. A ação pode ter 

um caráter prático, como foi o caso do nosso estudo. 

Em função do tipo e abordagem da pesquisa, reconhecemos que o processo seria 

rico em dados descritivos, baseado em um plano de ação aberto e flexível, focalizando a 

realidade de forma complexa e contextualizada (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Assim, usamos 

a técnica da observação participante para apreender a realidade em estudo, o que exigiu o 

registro no “diário de campo”, instrumento que comporta o “relato escrito daquilo que o 

investigador presencia, ouve, observa e pensa no decorrer do recolhimento de dados” 

(RIZZINI et al., 1999, p.73).  

Outros instrumentos de coleta de dados foram usados: questionários e entrevistas. 

Como se tratou de processo vivido em sala de aula, consideramos, também, os relatórios de 

atividades produzidos pelos alunos. As informações derivadas das perguntas fechadas dos 

questionários foram tratadas quantitativamente; os dados obtidos nas perguntas abertas 

foram analisados à luz de orientações encontradas em Bardin (1992), referentes à análise de 
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conteúdo. Nesta análise tentamos ir além das “aparências” das respostas, desvelando não 

apenas o que era recorrente nos registros, mas o que estava implícito nas mensagens. Ao 

usarmos essas duas abordagens, quantitativa e qualitativa, atendemos ao pressuposto de 

que, em pesquisa, se complementam (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSNADJER, 2000).  

O estudo englobou duas etapas: uma exploratória e outra relativa à pesquisa 

propriamente. A primeira teve o objetivo de sondar expectativas, interesses, valores dos 

alunos em relação às TIC. Para Lüdke e André (1986) a fase exploratória é útil, pois, 

embora as observações e os relatos sejam processados de forma quase espontânea, podem 

contribuir para os passos subseqüentes. Os dados depurados desse primeiro momento nos 

permitiram compreender como os alunos estavam percebendo a entrada das TIC na sala de 

aula. Na segunda etapa nos concentramos no redimensionamento do papel do professor 

com apoio da internet. 

 A revisão da literatura, iniciada antes da pesquisa, se estendeu durante o processo, 

respaldando o planejamento da intervenção e suas modificações. Dela extraímos o 

embasamento teórico, a seguir resumido, que permitiu a análise dos dados coletados e o 

estabelecimento de conclusões.  

 

O Professor Redimensionado: abordagem teórica 
 
 As primeiras investigações sobre o uso pedagógico do computador no Brasil 

remontam aos anos 70 (VALENTE, 1998a); elas ofereceram subsídios a propostas de 

formação de professores na área da Informática Educativa. Segundo esse autor, no entanto, 

tais propostas, dirigidas a multiplicadores, não geraram os resultados esperados, 

especialmente no que se refere ao preparo de professores para enfrentarem os desafios da 

nova tecnologia – o computador. 

 Com o Programa Brasileiro de Informática na Educação (ProInfo), criado pelo 

Ministério da Educação na década de 90, surgem novas exigências para os professores, no 

sentido de torná-los aptos a dinamizar os Laboratórios de Informática de escolas da rede 

pública. Para Valente (1998 a), apesar do ProInfo ter tido sua inspiração em projetos 

educacionais de outros países (França e Estados Unidos), aqui tomou um rumo diferente,  

sendo percebido como um elemento capaz de provocar “mudanças profundas” na escola. 

Este autor acredita que seria mais importante entendê-lo como oportunidade para se 
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repensar o ensino e preparar o professor para atuar na “escola transformada”. Com os 

recursos da internet inaugura-se um novo estágio nesta problemática: a utilização das TIC 

em processos educativos (aqui se incluem os de formação de docentes) deve considerar 

duas dimensões inseparáveis: a de ferramenta pedagógica, o que exige experimentar as 

possibilidades que podem ser criadas para torná-las mais criativas e eficazes; e a de objeto 

de estudo, o que demanda situá-las como foco de investigação com vistas a uma leitura 

crítica das mesmas (BELLONI, 2002). 

 Chaves (1988, p.64) também defende o uso das tecnologias na educação, desde que 

os educadores tomem “as rédeas da situação, de modo a fazer com que o computador fique 

a serviço da educação e de seus objetivos e não vice-versa”. Nesta perspectiva, verificamos 

que Lévy (2001), Valente (1998a) e Chaves (1988) apontam o professor como figura 

essencial no processo de apropriação crítica dos recursos tecnológicos que chegam à escola. 

Face à importância desse personagem, indagamos: quem é o professor neste novo contexto 

histórico e social1? 

 Lévy (2000) afirma que as TIC possibilitam e ampliam o nível dialógico entre 

educador  e  educandos,  superando  os  dispositivos   “um  para  todos”   e  ‘um  para  um”,  

permitindo rápida relação entre todos os que se encontram em um processo virtual de 

aprendizagem. Isto significa que a prática pedagógica apoiada em tecnologias interativas 

não pode desconsiderar abordagens que se ocupam da relação dialógica. Nesta linha de 

raciocínio,  não  podemos  deixar de recorrer a Freire (2001, p.63) para entender que há  um  

velho e desgastado professor que não atende mais às exigências da atualidade, na medida 

em que transforma os conteúdos de ensino em coisas mortas, petrificadas; “uma das 

características dessa educação é a sonoridade da palavra e não sua força transformadora”. O 

professor é um agente de transmissão, cujo objetivo básico é “encher os educandos dos 

conteúdos de sua narração”; os alunos são objetos, ouvintes pacientes, receptores de 

palavras esvaziadas. No entanto, o homem só alcança sua verdadeira dimensão na busca e 

na  práxis,  esta  entendida  como  ação e reflexão,  tendo  como  vetor  a  transformação  do 

                                                 
1 Segundo Belloni (2002), “vivemos em sociedades radicalmente modernas, isto é, naquelas onde reinam as condições de 
produção econômica ditas pós-fordistas e pós-industriais, legitimadas por uma ideologia neoliberal que coloca toda a 
responsabilidade de sucesso no indivíduo (Gyddens,1994, 1995; Belloni,1999a). São características dessas sociedades 
mudanças sociais em ritmo acelerado, entre as quais cabe destacar o espantoso avanço das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), definição provisória do momento para um fenômeno mais amplo que podemos chamar também 
provisoriamente de tecnificação intensa da vida humana”. 
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 mundo. Fazendo, pois, uma ancoragem no pensamento freireano, o professor 

redimensionado tem compromisso com a prática libertadora, sendo cúmplice do aluno em 

suas prerrogativas pedagógicas, entendendo-o como sujeito de sua formação. É, sobretudo, 

aquele que “sem perder o rigor metodológico que conduz à produção científica em toda sua 

espessura” (JAPIASSU, 1999, p.62), sabe navegar entre as tribos pós-modernas 

(MAFFESOLI, 2000) sem qualquer estranhamento. Este professor, respaldado por uma 

concepção libertadora, pratica a problematização, valorizando  o  diálogo  como  elemento 

de superação da contradição  aluno-professor. Tal visão deve fundamentar as novas “cenas” 

do ensino-aprendizagem. 

 Para vivificar sua concepção libertadora, o professor redimensionado precisa 

possuir certas competências2, o que levou-nos a estudar a  obra  de Perrenoud (2000), 

baseada em trabalho dirigido à formação continuada de professores do ensino fundamental 

da Suíça. Consideramos essa obra na sua relação com os autores que articulam nosso “pano 

de fundo” pedagógico e, assim, ousamos (re)dizer as competências que julgamos 

indispensáveis em um processo de  ensino  apoiado na internet. O professor 

redimensionado seria, então, aquele que; (a) é autônomo na busca da informação e crítico 

na sua transformação em conhecimento. Autonomia é competência para libertar-se; ela 

possibilita a presença no mundo. O sujeito autônomo, ativo e construtivo se contrapõe ao 

sujeito autômato, passivo e reprodutivo (FREIRE,1999); (b) é autor, participando 

construtivamente da produção do conhecimento e articulando-o na rede. Gadotti (1995) diz 

que a autoria exige esforço filosófico, ou seja, competência de levar o pensamento a 

alcançar a essência de um fenômeno; segundo ele a autoria depende de prática e de reflexão 

sobre a prática vivida; (c) é capaz de administrar a sua formação contínua; ou como diz 

Perrenoud (2000): tem competência para negociar com os colegas (equipe, escola, rede), 

um projeto comum de formação, estabelecendo suas necessidades em um programa pessoal 

de  aperfeiçoamento;  (d)    sabe usar e articular meios, métodos e tecnologias. Não  basta  a  

                                                 
2 Perrenoud (2000, p.15) assim define competência: “capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos 
para enfrentar um tipo de situação”. Entende, também, que as competências não são saberes, savoir-faire ou 
atitudes; elas são mobilizadoras e orquestradoras desses recursos. A expressão de uma competência exige 
operações mentais complexas, esquemas de pensamento, que permitem concretizar a ação adaptada à 
situação. Para a nossa pesquisa foi importante a idéia de Perrenoud de que as competências profissionais 
constroem-se  tanto nos processos de formação, quanto no “navegar” cotidiano do professor, isto é, nas suas 
situações de trabalho.  
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apropriação instrumental dos recursos; é preciso questionar a prática, confrontando o que 

faz com o que os autores reconhecidos dizem. Isto significa competência de movimentar-se 

dialeticamente no contexto do ensino, integrando teoria e prática em um continuum 

(GADOTTI, 1995); (e) tem visão interdisciplinar. Japiassu (1976) nos evidencia que a 

convergência de saberes se dá na ação e que é a partir da concepção de um projeto que 

surgem as condições de conectividade entre diferentes campos. Tal visão implica em 

competência para abordar os conhecimentos, a  qual  que  se  relaciona  mais  à  ação  

estrutural de  um  projeto  do que à correlação de conceitos; (f) sabe utilizar a dinâmica da 

rede em projetos interativos de aprendizagem colaborativa. Embora a cultura da rede não 

esteja totalmente estabelecida, estando seus meios técnicos na infância (LÉVY, 1998), já 

ficou patente que a rede favorece a colaboração e a interatividade. Para este autor (p.22) a 

rede poderia promover “uma renovação profunda do laço social”, no sentido de maior 

fraternidade entre os homens. Embora esta visão seja utópica em dimensão planetária, ela é 

perfeitamente plausível quando se projeta para a sala de aula. Assim, transitar no 

ciberespaço exige competência para estabelecer e consolidar relações sociais em torno de 

objetivos comuns; e  (g) é capaz de ampliar sua postura dialógica. Silva (2001, p.66) diz 

que o diferencial trazido pela rede para o ensino-aprendizagem refere-se a um “mais 

comunicacional”, o que implica em estar junto para construir junto; portanto, envolve a 

competência de estabelecer e manter diálogos; (h) estimula produções de “inteligência 

coletiva”. Lévy (1998), ao invés de assumir uma visão pessimista, que anuncia a vitória da 

sociedade de consumo, da comunicação de massa e do espetáculo, defende o ciberespaço 

como um novo espaço antropológico, no qual é possível criar novas formas de 

comunicação e de relacionamento. Tais formas viabilizam o fazer junto, base dos processos 

de inteligência coletiva. Trata-se, pois, da competência que promove o pensar em conjunto, 

a busca de soluções para os complexos problemas da vida humana. 

 Esta abordagem, retirada do relatório final da pesquisa, nos orientou na análise dos 

dados coletados. Sua contribuição básica foi: as tecnologias são importantes para a 

produção de um contexto no qual se articulam meios, saberes, alunos, professores, métodos 

e técnicas de ensino; porém a Pedagogia que articula esses elementos é muito mais 

importante. 
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Resultados do Estudo: articulando o redimensionamento do professor 

 A pesquisa foi implementada no âmbito de uma disciplina, Informática Aplicada à 

Educação, desenvolvida em dois semestres no Curso de Pedagogia da Universidade Estácio 

de Sá. Este curso é oferecido em diferentes campus da instituição, sendo que, neste caso, 

tratou-se da unidade situada no bairro de Santa Cruz, zona oeste do município do Rio de 

Janeiro. Cabe registrar que este bairro, outrora uma zona rural com muitos sítios e chácaras, 

encontra-se empobrecido, tendo altos índices de violência, dividido entre o poder do estado 

e das facções do crime organizado em torno do tráfico de drogas, infiltradas na maioria de 

seus conjuntos habitacionais. Grande parte dos alunos desse campus mora nos referidos 

conjuntos; os demais são oriundos de bairros vizinhos e compartilham de situação similar. 

 Os sujeitos do estudo, em sua maioria, eram mulheres trabalhadoras, exercendo 

funções variadas na área educacional, com idade média de 35anos, dividindo seu tempo 

entre o trabalho, o cuidado da casa e o sonho de fazer um curso universitário. Muitas delas  

ali estavam por força de um convênio entre a Universidade e a Secretaria de Educação do 

Município que garantia uma redução nas mensalidades do curso, facilitando, assim, o 

atendimento ao dispositivo legal que passou a exigir estudos superiores para o magistério 

das séries iniciais do ensino fundamental. 

 A intervenção foi realizada nos dois semestres consecutivos em que a disciplina é 

oferecida. Na fase exploratória envolveu todos os 63 alunos da turma; no segundo momento 

projetou-se para um sub-grupo de 12 alunas. Em ambas os momentos trabalhamos com a 

mesma turma de alunos, a qual freqüentava o curso no horário noturno.  

  Na fase exploratória, todas as aulas foram desenvolvidas no Laboratório de 

Informática, pois o objetivo principal da disciplina era familiarizar os alunos com o 

computador e a rede, isto é, levá-los à utilização dos principais softwares (word, excel, 

power point) e ao acesso à internet. Concomitantemente, para fins da pesquisa, buscamos 

verificar o que sabiam de informática e como viam o uso do computador na educação, 

conduzindo-os, pela reflexão crítica, a desconstruir mitos que ainda persistem na relação do 

homem com a tecnologia.  Nesta etapa, os 30 computadores do Laboratório foram usados 

em duplas.  

 Para saber o que conheciam de informática, aplicamos, na segunda aula, um 

questionário que nos ofereceu os seguintes dados: 45% dos alunos nunca tinham tido 
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qualquer contato com o computador; 54% faziam contatos esporádicos; e apenas 1% 

(portanto, um único aluno) declarou que sabia manusear a máquina e utilizar alguns 

programas. Estes dados nos evidenciaram que se tratava de um grupo de excluídos digitais. 

No questionário, indagamos, também, como estavam vendo o contato inicial com a 

tecnologia. Analisadas as respostas livres, encontramos a recorrência de três tipos de 

sentimentos, a saber: entusiasmo (exemplos de expressões encontradas nas respostas: 

fascinada; encantada; ansiosa e surpresa; com uma nova expectativa); curiosidade (estou 

me sentindo como uma criança que ganha um brinquedo e quer descobrir tudo o que ele 

faz); medo (muito nervosa; angústia muito grande, o novo sempre me assusta), sendo o 

primeiro mais recorrente.  As demais perguntas foram: o que sabiam sobre o uso do 

computador e rede na educação; e se achavam que essas tecnologias podiam influenciar o 

papel do professor. Em relação ao uso do computador e rede na educação, verificamos que: 

48% dos alunos não sabiam o que dizer sobre o uso do computador na escola; 31% 

afirmaram que ele serve para colocar o aluno no mercado de trabalho; 17% registraram 

que é uma atualização necessária à educação; e 4%  não responderam à questão. Quanto à 

influência que as tecnologias podem exercer sobre o papel do professor, a quase totalidade 

da turma (98%) fez esta relação na perspectiva de uma atualização necessária para o 

mercado de trabalho, o que denotou uma visão apenas pragmática, muito distante daquilo 

que esperávamos construir no processo de intervenção.  

A avaliação inicial evidenciou o grande desafio dos encontros subseqüentes: 

trabalhar com um grupo de analfabetos na tecnologia em tela, com pouquíssima 

consciência crítica sobre a relação TIC – Educação, apesar da sua quase totalidade já atuar 

nesta área. Nas aulas seguintes, desenvolvemos as atividades em um clima de cooperação, 

visando a aprendizagem dos conteúdos de informática e, muito especialmente, a 

descontrução de mitos que envolvem o uso da tecnologia. Antes da conclusão da fase 

exploratória, reapresentamos as questões abertas do questionário inicial, para verificar se 

surgira uma construção crítica sobre as TIC na educação. Embora ainda tivéssemos 

encontrado muitas repostas com pouca consistência, um percentual bastante significativo 

(52%) foi capaz de situar o computador na educação como: uma ferramenta que auxilia nos 

trabalhos escolares, aulas, pesquisa e serviços administrativos (24%); um recurso 

tecnológico que pode enriquecer o ensino (16%); uma possibilidade de integração no 
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mundo (7%); uma tecnologia que auxilia na aprendizagem, trazendo uma nova visão de 

ensino (3%); um meio de comunicação importante no qual o professor precisa se inserir 

(2%). 

  Comparando os resultados obtidos no início e final dessa primeira fase, chegamos 

a algumas conclusões, entre elas: (a) três grupos distintos se formaram; o mais numeroso 

reunia os que rejeitavam a tecnologia; um segundo via o computador e a rede na 

perspectiva de ferramenta para as tarefas escolares; e o terceiro, um grupo minoritário, ao 

utilizá-la sistematicamente nas tarefas da disciplina, conseguiu perceber seu valor 

pedagógico; e (b) vários alunos (12%), mesmo após a intervenção de um semestre, 

continuaram a ver o computador pela janela dos “mitos” (FALCÃO, 1991), ou seja, na 

perspectiva de “moda”: se o professor não tiver conhecimento de informática perderá a sua 

vez; na dimensão de “golem”: facilita o trabalho, permitindo a melhor utilização do tempo 

a ser investido no aluno; e como “redentor’: prepara o professor para trabalhar com seus 

alunos, tornando-os mais abertos às mudanças e ampliando o seu espaço profissional 3. É 

válido, porém, reconhecer os avanços da fase exploratória: os alunos enfrentaram medos e 

desafios e interagiram mais naturalmente com a tecnologia; ultrapassaram, portanto, o que 

seria para nós o mais sério obstáculo à intervenção: a tecnofobia. Uma questão, no entanto, 

se tornou proeminente quando encerramos essa etapa: para que o uso do computador e 

internet leve ao redimensionamento do papel do professor não seria fundamental que o 

aluno estivesse, realmente, engajado no seu processo de formação?  

A fase principal da pesquisa teve como objetivo básico implantar o construcionismo 

contextualizado (VALENTE, 1998 b), ou seja, promover um processo de aprendizagem 

baseado em necessidades concretas da prática pedagógica, neste caso uma prática que se 

vale das TIC. Como no período exploratório já tinha ficado evidente que seria difícil  

trabalhar na relação direta professor-aluno, optamos por atividades colaborativas em grupo. 

Assim, no primeiro dia de aula, apresentamos a proposta de construir uma webquest4 e uma 

                                                 
3 Falcão (op.cit.) fala dos mitos em relação ao computador. Na perspectiva de “golem” o computador é visto 
como algo fantástico, que tudo pode resolver. 
4 Heide e Stilborne (2000) esclarecem que webquest são páginas educacionais construídas pelo próprio 
professor na web, com o objetivo de manter o aluno “plugado”, a partir de desafios e problemas. Esclarecem 
que as partes principais dessas páginas são: (a) uma introdução com informações básicas capaz de despertar o 
interesse pela tarefa; (b) uma proposta de trabalho; (c) a indicação dos passos a serem desenvolvidos; (d) uma 
sugestão de recursos a serem utilizados; (e) uma orientação sobre a organização das informações obtidas; e (f) 
uma conclusão, onde devem ser inseridos os resultados da aprendizagem. 
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comunidade virtual e solicitamos aos alunos, que já tinham adquirido uma intimidade com 

as tecnologias, que participassem na condição de coordenadores de grupos. Para nossa 

surpresa, no segundo dia de aula, 12 alunas mostraram interesse em ser co-autoras da 

intervenção; com elas nos reunimos para definir as linhas mestras do trabalho. A turma, 

nesta etapa com 56 alunos, ficou dividida em 12 grupos, uns com 4 outros com 5 alunos, 

sendo as aulas dadas alternadamente no laboratório e na sala de aula convencional. 

Enquanto seis grupos estavam no laboratório, trabalhando na e em rede, os outros seis 

ficavam na sala de aula planejando suas atividades. Na aula seguinte a situação se invertia.  

A webquest e a comunidade virtual não eram os objetivos centrais da intervenção; 

foram propostas como desafio que simulava uma situação possível a ser desenvolvida pelo 

professor em escolas equipadas com a internet. Com a vivência dessa situação esperávamos 

que os alunos redimensionassem o papel do professor, particularmente as que estavam na 

situação de coordenadoras. 

Escolhido o tema central da webquest, Informática Aplicada à Educação, o passo 

seguinte relacionou-se à definição dos doze sub-temas que seriam desenvolvidos pelos 

grupos. Foram eles: (a) Internet na Educação; (b) Informática na Educação de Pessoas 

Portadoras de Necessidades Especiais; (c) Robótica na Educação; (d) Projeto Logo; (e) 

Educação a Distância; (f) Hipertexto; (g) RPG na Educação; (h) Softwares Educativos; (i) 

Letramento por Computador; (j) Sites Educativos; (k) Interdisciplinaridade e Rede; e (l) 

Comunidades Virtuais – a rede na educação.  

Para auxiliar os grupos, utilizamos procedimentos didáticos: indicação de textos 

para leitura e reflexão (impressos e virtuais); apoio à busca de informações sobre os temas 

escolhidos; articulação do processo de aprendizagem colaborativa; sugestão de atividades 

de enriquecimento. Orientamos os grupos no uso de um editor de texto bem simples, 

disponibilizado pelo site no qual estávamos trabalhando (msn.com), que além de produzir o 

texto, permitia inserir imagens e criar hiperlinks. Assim, a maioria dos recursos gráficos e 

técnicos foi obtida na rede e utilizada nos trabalhos. 

Concomitantemente, desenvolvemos os passos metodológicos da pesquisa: 

observação participante do trabalho desenvolvido nos grupos, o que exigiu registros 

sistemáticos no diário de campo e encontros semanais com as coordenadoras para obter 

suas visões em relação à aprendizagem colaborativa; entrevistas com as coordenadoras; e 
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finalmente, estudo dos relatórios que iam sendo produzidos por essas personagens. A 

utilização desses procedimentos permitiu o recolhimento de informações que, depuradas, 

nos ofereceram respostas para as questões do estudo. 

Entre os dados mais significativos que encontramos nesta segunda etapa, citam-se: 

(a) do questionário de sondagem sobre o domínio da tecnologia - das 12 coordenadoras, 9 

delas trabalhavam na área da educação e 3 estavam apenas estudando; 8 possuíam 

computador em casa, sendo que 5 já usavam a tecnologia no trabalho; todas sabiam navegar 

na internet. Esta competência técnica auxiliou-as na coordenação dos grupos; (b) das 

entrevistas aplicadas no meio e final do semestre – todas se posicionaram favoravelmente à 

tecnologia. É importante salientar que essas entrevistas visavam a livre expressão em 

relação ao processo que estavam dinamizando, isto é, buscavam obter as percepções sobre 

o que estava acontecendo nos grupos e na turma como um todo. Analisadas as respostas, 

emergiram, segundo a recorrência, as seguintes categorias5: interatividade, comunicação, 

autonomia, auto-confiança, desenvolvimento pessoal, cooperação para a resolução de 

problemas, responsabilidade, união, sintonia, engajamento, interdisciplinaridade. Vale 

dizer que não foram feitas perguntas sobre essas categorias; elas emergiram 

espontaneamente em diferentes momentos, nas falas das entrevistadas. Assim, segundo 

essas alunas, o desafio de construir a webquest ensejou processos que integravam essas 

categorias; (c) dos dados contidos nos relatórios – todas falaram da motivação em participar 

como coordenadoras dos grupos. Neste sentido, registraram que buscavam: contribuir para 

o processo, maior aprendizagem, ampliar o contato com a tecnologia, maior competência. 

Quanto à participação dos colegas, a maioria delas (10) destacou o engajamento como o 

elemento fundamental do bom aproveitamento nas atividades. Salientaram, ainda, 

cooperação, espontaneidade, interação, compartilhamento de dificuldades como outros 

componentes que contribuíram positivamente no trabalho. Já em relação às aulas na sala 

convencional e no laboratório cabe destacar que a primeira foi vista como um local onde a 

espontaneidade, desinibição,  união e fluência nos debates se expressam com maior 

facilidade e o segundo como um espaço mais interessante, estimulante e proveitoso. Estas 

comparações denotam uma agudeza na percepção das características desses dois contextos. 

                                                 
5 A palavra categoria assume aqui o sentido de qualidade, isto é, de algo que emerge das relações entre as 
partes de um todo complexo (MORIN, 2000). 



 

 

13

13

No que diz respeito aos pontos positivos encontrados na construção da webquest, as 

coordenadoras registraram: maior, autonomia, novas formas de cooperação, participação 

ativa, maior união e integração, troca de conhecimentos e experiências, aumento do 

interesse pelo estudo, descentralização das tarefas, maiores expectativas, aumento da 

responsabilidade. 

 

Conclusões do Estudo 

 A primeira questão do estudo indagava como os alunos percebiam a inclusão das 

TIC na sala de aula. As percepções foram distintas, envolvendo: entusiasmo; curiosidade; 

medo e resistência, todas elas influenciadas pelos mitos relativos ao uso do computador na 

educação, que permeiam o senso comum, e o desconhecimento total ou quase total do 

manejo da tecnologia em tela. Assim, uns viram o computador e a rede como instrumentos 

que podem gerar conhecimento, outros, ao lado de sua curiosidade, sentiram-se impotentes 

diante da tecnologia e um terceiro grupo considerou-os dispensáveis. No início do processo 

de intervenção, a grande maioria dos sujeitos percebia a tecnologia pragmaticamente, isto é, 

tendo que ser dominada para garantir oportunidades no mercado de trabalho.  Aqui, 

também, se expressou uma visão ingênua dos alunos, contaminada pela ideologia neoliberal 

que incute nos sujeitos a responsabilidade pelo sucesso profissional (BELONI, 2002). 

 A segunda questão perguntava que competências esses sujeitos apontam como 

necessárias ao professor que resolve trabalhar com a internet. As respostas, retiradas da 

observação participante, entrevistas e relatórios que integraram a segunda fase do estudo, 

permitiram encontrar categorias, emergidas espontaneamente, que não estavam 

contempladas em nossa revisão de literatura. Neste sentido, afirmamos que a construção da 

webquest ensejou uma riqueza de percepções. Entrelaçando o embasamento teórico da 

pesquisa e os saberes dos alunos, podemos dizer que o professor redimensionado é capaz de 

criar um ambiente de aprendizagem no qual os atores, pelo diálogo aberto e interativo, 

partindo de problemas contextualizados, buscam soluções de modo cooperativo. Ao 

enfrentarem os desafios, são levados a perceber que soluções não dependem apenas de 

união e engajamento na tarefa, mas de um olhar mais abrangente sobre o que está sendo 

desvendado, o que implica em considerar os saberes de cada um (múltiplas visões) e 

conhecimentos de outras áreas (interdisciplinaridade). Nesta caminhada podem 
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compreender a importância de ser responsável pela sua aprendizagem, “saborear” a 

construção de sua autonomia, refletir sobre o significado um processo de desenvolvimento 

pessoal (formação contínua), adquirir mais confiança quanto às suas possibilidades como 

pessoa e profissional (autoconfiança), encontrar companheiros de tarefa com os quais 

estabeleçam um diálogo mais intenso, abrindo as portas para uma cooperação acadêmica 

profícua (sintonia). 

Finalmente, a terceira questão se projetava para o processo de redimensionamento 

do professor em face da presença das TIC no espaço escolar. Este processo, não foi fácil. 

No que tange ao domínio da tecnologia ficamos satisfeitas; as principais ferramentas foram 

apreendidas em um laboratório bem equipado, que permitia o trabalho em duplas no 

momento da aula e franqueava a permanência dos estudantes em outros horários, quando 

não estava sendo ocupado com atividades regulares. Esta competência tecnológica, 

defendida em nosso embasamento teórico, foi alcançada. Aprendemos com os discentes 

que a Informática em cursos de licenciatura só tem sentido quando se ancora em conteúdos 

relacionados a situações de ensino; a contextualização da formação docente tem sido muito 

enfatizada por diferentes autores, entre eles Nóvoa (1995). Quanto à reformulação das 

concepções sobre o que é ser professor na era do ciberespaco, nem todos os alunos 

conseguiram sair de sua visão (tradicional) de ensino. Um grupo significativo 

(aproximadamente 60%), porém, conseguiu perceber que a interface construcionista com a 

tecnologia permite ao homem reconhecer a sua própria inconclusão (FREIRE, 1994) e, a 

partir, daí romper as estruturas que o restringem, encontrando caminhos para ressignificar 

seu papel como professor e ser humano, independentemente se vai ou não usar a tecnologia 

no cotidiano de seu trabalho. 

Três depoimentos de coordenadoras na avaliação final da disciplina evidenciam que 

elas foram da tecnologia para além da tecnologia.  
Como professora a rede me trouxe informações de atividades em sala de aula; como posso interagir 
com meus alunos e uma nova visão de como a escola pode ser. Como professora posso somar com 
meus alunos, sendo mediadora e construtora. Trouxe-me muitas novidades. Aprendi muito e com 
isso acho que estou começando a crescer, pois construi algumas competências como aprender a 
trabalhar colaborativa e interativamente. Na escola criei com meus alunos um “conselho”, que se 
reúne uma vez por semana para decidirmos quais são as atividades extras, não de acordo com o que 
quero, mas dentro da realidade de cada um. 
 
Pela rede fui pesquisando e também elaborando o trabalho de forma que pude perceber que sou mais 
capaz do que imaginava; não domino a máquina na totalidade que ela me oferece, mas meu 
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conhecimento vem se multiplicando a cada dia. Estou criando dentro de mim um “hipertexto”, ao 
qual, a cada dia, acrescento alguma coisa. 

 
Na ONG onde trabalho pude criar com as oficineiras, que atendem aos menores carentes, um projeto 
interligando o trabalho de todas. Cada uma trabalhava sem ter idéia do que a outra fazia. Depois 
disso o trabalho começou a ganhar sentido e as crianças produziram, elas mesmas, uma peça 
contando suas próprias histórias de vida. 
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