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“O pescador faz suas redes com fios
  O Cientista faz suas redes com palavras.”
						Rubem Alves Rubem ALVES, 1993. p.93			
Uma consulta ao dicionário fará com que se encontrem pelo menos sete significados possíveis de serem atribuídos à palavra rede. Alguns deles fazem sentido no contexto da realização de nossa pesquisa. Por exemplo, a idéia de trama, de malha. A construção deste texto e da investigação que ele registra nada mais é que a articulação entre linhas, pensamentos que se entrelaçam por certos momentos nos questionamentos, nos nós desta trama de idéias e palavras que identificam o ato de pesquisar. Estes nós,  por sua vez,  mudam a direção do nosso pensamento e se ligam a outras possibilidades, numa tessitura sem pontas, sem início ou fim perceptíveis. Nesse sentido, o termo “rede” estará enfocando o próprio labor do pesquisador ao tecer as relações teóricas, entre o que se vê e o que não pode ser visto. Abordando um outro significado, podemos nos referir à própria rede mundial de computadores, a Internet. Esta se constitui numa complexa trama de computadores interligados. Cabos, fios, informações, conexões virtuais. Explorando um último sentido, incluímos a trama dos saberes docentes, múltiplos em origem, natureza e sentidos.
A razão da escolha do título “Nem tudo que cai na rede é peixe: saberes docentes possibilidades educativas na/da Internet”,  no qual se lê tal diversidade de significações, não reside apenas em explorar a multiplicidade de significados: trama textual, labor da pesquisa, conjunto de computadores interligados, saberes docentes, mas também de introduzir nossa discussão de forma consciente da complexidade dos fenômenos que vamos abordar: a mobilização dos saberes docentes e as possibilidades educativas na/da Internet. Definitivamente não são fenômenos simples, que possuam poucas e bem delimitadas relações com outros fenômenos, muito pelo contrário.

A MÃO ACIMA DO TECLADO, O ROSTO DIANTE DO MONITOR: O LUGAR DA REDE NO UNIVERSO DA AVENTURA HUMANA

Fosse este texto escrito por volta de 1460, sua discussão poderia estar em torno da invenção de Johann Gutenberg. Antes de seu invento já se imprimiam tecidos, cartas de jogar e estampas religiosas usando chapas de madeira inteiriças talhadas. Produziam-se, dessa forma rudimentar, alguns livros. A grande contribuição de Gutenberg foi a criação de tipos fundidos móveis e a adaptação destes a um processo de prensagem. Com isso, a produção de material escrito adquiriu qualidade, agilidade e quantidade.  Criou-se um mercado inédito: o de livros impressos. Só no século XV, calcula-se que foram impressos entre 15 a 20 milhões de volumes, numas 40 mil edições diferentes. IMPRESSÃO. In: ENCICLOPÉDIA Abril. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1972.v.6. p.2456-2464 Nesse contexto, um trabalho acadêmico poderia tecer reflexões sobre o que fazer com a grande massa de analfabetos, com aqueles que não poderiam comprar livros? Seria benéfico para a sociedade que todos pudessem ler?  Como ficaria o mercado de trabalho com o desemprego gerado com a obsolescência dos livros copiados à mão?
De uma maneira singular a Internet reedita a história da escrita como confirma Humberto Eco  A Internet é a revolução do século. Folha de São Paulo. São Paulo,  Mundo, p.8, 10 jan.2000. : 
A criação de Gutenberg produziu a livre interpretação da Bíblia, arruinou os calígrafos e causou a aparição de uma nova pedagogia, fundada sobre os livros e as imagens. Antes da invenção da prensa de Gutenberg uma criança não poderia ter manuscritos. Hoje, com a Internet, podemos saber coisas que nossos ancestrais levaram uma vida para aprender.
Em síntese, a prensa de Gutenberg contribuiu para a criação de uma nova sociedade, dada as dimensões e repercussões alcançadas pelo seu invento, tanto quanto a  Internet parece gestar novas formas de organização social, de atividades econômicas, de possibilidades múltiplas para a existência humana, incluindo o processo educativo. As questões que se colocam, nesse momento posterior a Gutenberg,  aparentam muitas semelhanças. Existe uma preocupação com a exclusão digital e com os analfabetos digitais, tanto no tocante aos equipamentos,  quanto às habilidades técnicas dos usuários. São controversas as  questões éticas ligadas à Internet em relação ao tráfico de armas, terrorismo e pedofilia, por exemplo. Depois de mais de 500 anos pode não se ter as tantas dificuldades para responder às indagações lançadas pela criação da prensa de Gutenberg, ou mesmo de compreender a configuração social e até econômica que se forma no contexto de sua criação. Em contrapartida, não encontramos a mesma facilidade para responder as indagações encontradas a partir da criação da Internet, seus usos educativos e os possíveis projetos de sociedade que a ela recorrem. 
A Internet é uma construção histórico-cultural  e conclusão de Bianchetti Lucídio BIANCHETTI, 2001, p.67, ao analisar aspectos históricos da NTICs, reforça essa idéia : “são as relações concretas estabelecidas entre os indivíduos concretos que levam à necessidade ou não de novas invenções e suas possíveis aplicações enquanto inovações tecnológicas.” A Internet preserva, contudo, um caráter ambíguo. Se por um lado é uma construção humana inserida na cultura e na história dos homens, por outro, gera nesta mesma cultura certas transformações que alteram sua dinâmica e que acabam por refletir na própria Internet, num processo interativo entre a tecnologia e o contexto. 
Os docentes como outras tantas profissões,  se vêem afetados pela presença das novas tecnologias. Além das implicações pedagógicas, as novas tecnologias trazem para o trabalho docente outras questões.  Para a presente investigação, o estudo de Bianchetti, já citado, se mostra esclarecedor quanto às alterações no mundo do trabalho. Para o autor , produziu-se um estado extremamente benéfico ao capital: maior produtividade com redução de custos, de espaço e de tempo de circulação. Para tanto, se demandou uma mudança nos “requisitos cognitivos e atitudinais” necessários ao trabalhador. Ao romper com a produção fatiada e aderindo cada vez mais a uma produção integrada através dos processos de interação e comunicação o autor entende que Lucídio BIANCHETTI, 2001. p.34: “a nova forma de executar e gerenciar o trabalho pressupõe um trabalhador capaz de assumir todas as fases do processo de produção.” 
Bianchetti também analisa que o conteúdo do trabalho adquire traços cada vez mais simbólicos exigindo do trabalhador maior capacidade de abstração. Finalmente,  ele argumenta que as mudanças,  em si já tão significativas,  requerem ainda do trabalhador  adaptações cada vez mais rápidas e num contexto que não apresenta contorno muito definido devido a inovações  quase que cotidianas. Ele registra que ibidem. p. 35 “nunca antes na história da humanidade a distância entre a inovação e a obsolescência foi tão pequena, seja dos produtos ou processos para construí-los e implementá-los.” Na concepção da presente pesquisa as possibilidades educativas na e da  Internet passam pela mobilização de saberes que são acionados em situação de trabalho, de exercício de uma profissão.
Considerando o papel da Internet como um componente da cultura e colaborador na produção dessa mesma cultura, incluindo aí possibilidades de profundas interferências no modo de ser e viver dos seres humanos, e os professores como produtores de saberes próprios ao seu ofício, nosso trabalho se dispôs a investigar professores que usassem Internet como recurso de ensino para responder a duas questões:
	Que saberes são mobilizados pelos professores no uso da Internet como recurso educativo?

Quais são as possibilidades educativas na/da Internet?
É importante esclarecer os termos destacados para que se situem corretamente as concepções que servem de base a essa pesquisa. O uso das preposições na  e da  quer destacar a idéia de que as possibilidades educativas não são exclusivamente intrínsecas ao meio apesar de nele se realizarem. Reconheço que a Internet possui como mídia Mídia do latim  maedia que significa meio. Portanto, “ meio” e “mídia” serão usados como equivalentes nesse texto. particularidades que, por sua vez, estabelecem certos limites que podem vir a colaborar no processo de utilização. Como bem definiu Toschi Mirza Seabra TOSCHI, 2002. p. 267 “mídia não se confunde com recurso, com equipamento, por mais sofisticado e atual que seja, mas refere-se a meio tecnológico portador de conteúdos e, portanto, de sistemas simbólicos.” Entretanto, este fato não é suficiente para afirmar que existem possibilidades educativas da Internet, conferindo ao meio uma autonomia absoluta. Tais possibilidades são fruto da interação entre as peculiaridades do meio (da) e de seus usos (na), nos quais estão implícitos aspectos simbólicos, culturais e históricos. Quanto à  mobilização, pareceu-me ser este o termo que melhor traduziria uma série de ações diferenciadas: construir, reconstruir, copiar, fazer uso, aperfeiçoar e tantos outros que evoquem os procedimentos dos professores no real exercício de sua profissão. Veja bem, que a proposta não é tratar de recursos de instrução ou de ensino. Educar possui um sentido mais amplo que a mera circulação da informação ou do conhecimento “A educação é um processo de humanização, que ocorre na sociedade humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos participantes do processo civilizatório e responsáveis por levá-lo adiante” (Pimenta, 2000. p.23). Este trabalho pretende alcançar questões que considerem a educação dos alunos. Daí a utilização do termo recurso educativo. 
ENTRE IDAS E VINDAS: O PERCURSO DA PESQUISA
	Para realização dessa investigação convidamos professores de uma escola particular de Uberlândia para o que chamamos de “Curso de Internet na escola”. O uso da palavra “curso” se deve à familiaridade dos professores, de uma maneira geral, com este tipo de atividade, já  que é freqüentemente usada em situações de formação continuada. Apesar do uso desse termo, foi esclarecido aos professores que não se tratava de um treinamento, mas que estaríamos discutindo a questão do uso da rede e, de acordo com as demandas do grupo, seriam apresentadas sugestões de atividades baseadas na Internet já existentes e utilizadas por outras escolas que seriam analisadas e discutidas pelo grupo e, talvez, utilizadas. 
 	A participação dos professores  nos encontros nomeados de “Curso Internet na escola” foi voluntária e nos reuníamos com intervalos irregulares dependendo da época e da disponibilidade dos professores/colaboradores. A maior parte dos intervalos entre um encontro e outro foi de 15 dias. Nossas reuniões aconteceram  fora do horário de trabalho, num total de 16 encontros no período de setembro de 2001 a dezembro de 2002. Trabalhamos com professores que atuam nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Contamos com quatro professores em 2001 e cinco em 2002.
O foco da discussão no primeiro encontro girou em torno da questão do acesso, através da rede, a qualquer tipo de informação sem nenhum critério moral ou ético, o controle dos alunos em acessos aos diferentes sites durante as aulas e a questão da Internet como fonte de pesquisa. Esta última foi o ponto alto da discussão o que indicou a necessidade de localizar uma sugestão de atividade baseada na Web que enfocasse essa questão. A sugestão encontrada, pela pesquisadora,  foi a webquest. O conceito Webquest, traduzido como “aventura na web”, foi desenvolvido pelo professor Bernard (Bernie) Dodge, San Diego State University. Trata-se, segundo Dodge de “uma investigação orientada na qual algumas ou todas as informações com as quais os aprendizes interagem são originadas de recursos na Internet, opcionalmente suplementadas com videoconferências”.  Bernard DODGE, 2001 O Instituto de Inovação Educacional (IIE), ligado ao Ministério da Educação em Portugal e a Escola do Futuro, em  São Paulo, são duas das instituições de língua portuguesa que atualmente divulgam o conceito, ministram cursos e implementam a construção de atividades que são publicadas na rede. O conceito foi apresentado, pela pesquisadora, através de exemplos de webquests publicadas no site do IIE. Houve interesse do grupo e muita curiosidade sobre a forma como se constrói uma webquest e resolvemos construir e aplicar este recurso, discutindo nossa experiência nesse processo. As técnicas e estratégias de coleta de dados foram: gravação em áudio dos encontros, entrevistas semi-estruturadas e notas de campo.
Diferentes elementos foram articulados na construção da metodologia da pesquisa mas a necessidade de objetividade nesse texto nos faz optar com indicar a metodologia como de abordagem qualitativa num enfoque Colaborativo. O termo “colaboração”, com o sentido de ação mútua entre pesquisador e universo pesquisado, aparece em trabalhos que tratam de “pesquisa ação colaborativa” como:  Pimenta, Garrido e Moura Selma Garrido PIMENTA, Elsa GARRIDO e Manuel Ariosvaldo MOURA, 2000.e  Schensul e Schensul Jean J. SCHENSUL e Stephen L. SCHENSUL, 1992. Dentre as situações apontadas por Elliot John ELLIOT, 1990. em seu trabalho, a que caracteriza o agente externo como formador de professores reflexivos e o agente interno como professor reflexivo parece se aproximar da concepção de colaboração pretendida nesta investigação. O papel do pesquisador é  o de facilitador, criando condições de desenvolvimento das capacidades reflexivas do professor, promovendo as capacidades de aprendizagem. Os professores são vistos como capazes de gerar suas próprias reflexões. Para o autor, o compromisso da pesquisa organizada sob esse ponto de vista não é gerar teorias críticas, mas estimular o processo de reflexão. Não presume que o diálogo encontre um consenso e que este,  por sua vez,  seja  base da ação coletiva. Elliot entende que a negociação é processo viável de funcionamento do grupo.

UMA TRAMA DE VIDAS, PENSAMENTOS E EXPERIÊNCIAS: OS SABERES DA DOCÊNCIA
Ao contrário de estar vinculado exclusivamente ao tempo e espaço restritos da sala de aula, o saber dos professores possui como fundamentos condicionantes o tempo e o próprio trabalho. O tempo que se alonga desde a experiência pessoal e escolar anterior à formação inicial (familiares ligados ao ensino, relação afetiva com crianças, experiências docentes bem sucedidas, relações afetivas com certos professores, como alguns exemplos)  até o percurso da carreira entendida como o resultado do diálogo entre o trabalho e o trabalhador, num processo de interação e transformação mútuas (reconhecimento de seu papel, de seus limites, aumento da confiança, domínio dos diversos aspectos do trabalho como liderança, gerenciamento).
O espaço da prática educativa não á apenas o lugar de aplicação da  teoria, mas de constituição dos saberes próprios a esta prática. É um espaço de formação e aprendizado. De formação porque tais saberes apesar de inscritos na experiência pessoal e profissional de cada professor são construídos num contexto de práticas sociais em que ocorrem as trocas coletivas, o diálogo. Note-se que os momentos do diálogo podem abarcar tanto as reuniões formais, as produções de informes sistemáticos como artigos, livros e outros, como as conversas de corredor, os comentários na hora do lanche. No diálogo, o professor constrói um sentido da experiência  e usa de uma linguagem, fazendo escolhas de termos e recursos, para comunicá-la aos demais. Assim são constituídos  seus saberes. Nesta perspectiva, faz sentido a concepção de saber apresentada por Tardif  Maurice TARDIF, 2002.  p. 196 
... pode-se chamar de saber a atividade discursiva que consiste em tentar validar , por meio de argumentos e de operações discursivas (lógicas, retóricas, dialéticas, empíricas,etc.) e lingüísticas, uma proposição ou uma ação. A argumentação é, portanto,  o ‘lugar’ do saber. Saber alguma coisa não é somente emitir um juízo verdadeiro a respeito de algo (um fato ou ação), mas é também ser capaz de determinar por que razões esse juízo é verdadeiro.
	Mais que dizer o que fazem, os professores podem dizer por que (motivos, intenções, julgamentos, escolhas) e como fazem. Não faz sentido, portanto, trabalhar em outra dimensão que não seja a do coletivo, pois nessa perspectiva,  os saberes assumem uma exigência de racionalidade e um caráter  social, tendo em vista que os critérios de validade para os argumentos são estabelecidos no âmbito das trocas coletivas. 
 Reconhecemos a constituição de uma consciência profissional manifesta por meio de racionalizações e intenções e graças a qual os docentes podem dizer discursivamente por que e como agem. Tal consciência envolve julgamento (baseado em valores, normas, tradições do ofício e experiências vividas) e argumentação mobilizados em função do cotidiano, da história pessoal e profissional, de suas necessidades e das condições em que executa seu trabalho. 
Seria muito pouco sensato defender a idéia de que toda ação docente é desencadeada exclusivamente por intenções, por racionalizações. É bem claro que no cotidiano não existe uma  relação tão linear.  Cunha CUNHA, Myrtes Dias da. 2000.  em sua investigação nos mostra que o processo de constituição dos professores “se configura nas relações  intersubjetivas”.  Seu estudo ressalta o valor do cotidiano no estabelecimento dessa configuração. Assim, é preciso ter em conta que muitas das ações dos professores têm conseqüências que parecem fugir-lhes do controle, não correspondem à intenção, aos objetivos, às escolhas e julgamentos que as precederam ou acompanharam. Determinadas competências, regras, recursos parecem ser incorporados ao seu trabalho através de uma consciência prática. Tardif Maurice TARDIF, 2002.  p. 213 destaca que “o saber-fazer do professor parece mais amplo que seu conhecimento discursivo”. 
Aceitando o saber como atividade racional de caráter discursivo e argumentativo, traços marcantes da consciência profissional, estaremos atentos na análise, para os registros de falas e ações dos professores em que explicitam razões, intenções, objetivos, julgamentos que justifiquem tais falas e ações. O próprio Tardif  Ibidem p. 208 enumera as formas que pode assumir essa atividade discursiva:  “raciocínio prático, encadeamento de informações, relato explicativo, justificação e racionalização a posteriori,etc”. Baseada, também, na consciência prática, em que as rotinas têm posição relevante,  nossa  análise estará atenta às regularidades da ação dos atores, bem como suas práticas objetivas.
O QUE SE PODE COLHER NO ARRASTO DA REDE
Um computador ligado à Internet representa, dentre outras possibilidades, o acesso à informações, um instrumento de comunicação, um recurso de ensino reunidos no que é hoje numa importante mídia. A concepção da Internet como mídia implica em  perceber as duas lógicas que podem envolver os seus usos como descreve Ponte, Oliveira e Varandas João Pedro da PONTE, Hélia OLIVEIRA e José Manuel VARANDAS, 2001. p.6: “A utilização da Internet pode remeter para uma simples lógica de consumo (da informação nela disponível) como envolver uma lógica de produção (de informação, de materiais, de documentos que podem ser transformados por toda uma comunidade de utilizadores)”. O foco central do professores/colaboradores sempre foi tentar entender a Internet apenas como um recurso de ensino voltado para a pesquisa estudantil, orientada ora  pela lógica do consumo, ora pela lógica da produção.  
Levando em conta essa oscilação e analisando as relações entre os dados, os focos em comum, as divergências, entre outros critérios, estabelecemos três eixos de análise: (a) O aluno como pesquisador e suas dificuldades no tratamento da informação (b) Uso da webquest e da pesquisa na Internet como recursos de ensino (c) Administração da própria aprendizagem por parte dos professores 
O ALUNO COMO PESQUISADOR E SUAS DIFICULDADES NO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Não foi graças ao advento da Internet que os educadores se deram conta das limitações dos alunos para pesquisar, suas dificuldades em localizar uma informação no texto, de selecionar informações relevantes, de articular ou estabelecer relações entre informações diferentes. A queixa quanto a estas deficiências e outras tantas da mesma natureza povoa há um bom tempo salas de aula, salas dos professores, reuniões de pais,  encontros pedagógicos e congressos de pesquisadores. 
	 A constituição do aluno como pesquisador se faz ao longo do processo escolar

Os professores/colaboradores sabem que não se trata de um problema pontual, cuja solução pode se dar a longo prazo. Por outro lado não evidenciaram saber estabelecer estratégias gradativas para a aquisição das habilidades necessárias à pesquisa (identificação e seleção de dados, estabelecimento de relações possíveis entre os dados, para citar alguns) e ao tratamento da informação (formato, características do suporte, lógica de organização das informações, recursos apelativos, dentre outros).
	 As dificuldades dos alunos com a leitura tanto em língua materna quanto em língua  estrangeira 
Muito se fala, tanto dentro das escolas quanto em outros espaços da educação no país, das deficiências de leitura dos alunos. O grupo de professores/colaboradores indicou saber considerar as dificuldades de leitura em língua materna.

O fato de o inglês ser um idioma presente de forma intensa na Internet foi uma questão pensada e discutida no grupo. Os professores/colaboradores sabem que, se por um lado é um atrativo e um desafio para os alunos, pode ser, ao mesmo tempo, um obstáculo. Embora trabalhando com alunos cuja condição social possibilitaria uma facilidade maior com a língua, alguns professores entendem sua presença como barreira. 
	Características dos alunos (faixa etária, características pessoais e do grupo) a que se destina a tarefa

Os professores demonstram em suas falas saberem ser preciso considerar para quem elaboram suas tarefas de pesquisa. Estão presentes, ao longo do trabalho, falas que indicam a relevância de ter em conta a faixa etária das turmas e suas características como grupo. A própria escolha das turmas nas quais aplicamos  as webquests revelam este saber. Mais que saber sobre estas características, as falas evidenciam que os professores sabem que estes são elementos com repercussões importantes no resultado do trabalho. Indagamo-nos, durante o processo de análise, se este saber  não pode encaminhar a prática dos professores  para uma ruptura com um procedimento tão comum nas escolas, o ensino por atacado. Parece-nos possível, neste sentido, a construção dos dispositivos de diferenciação como os entendidos por Perrenoud Philippe, PERRENOUD, 2000. p. 56. Parece-nos igualmente possível que a Internet, nesse contexto, se revele um recurso importante para a criação de outros reagrupamentos entre os alunos, novos recursos de comunicação e interação entre os envolvidos, outros espaços-tempos de aprendizagem e, sobretudo, novas formas de conceber o ensino/aprendizagem.
	Trabalhos de pesquisa copiados da internet pelos alunos 

Para a pesquisa em fontes impressas, já havia estratégias que permitiam aos professores perceberem cópias entre alunos, cópias  de textos de livros mais conhecidos ou mesmo cópia de enciclopédias  em função do vocabulário usado, da estrutura do texto. Para lidar com a Internet estas estratégias tiveram que ser reinterpretados para um novo suporte, não podendo mais ficar restritas a evidências contidas no produto apresentado pelo aluno, mas refletindo outros aspectos do processo da realização da pesquisa. Por isso, o saber mais amplo, de lidar com trabalhos copiados, se mostrou como um composto de vários saberes específicos: solicitação da tarefa de forma precisa e problematizadora; observação de pistas próprias do texto eletrônico; atenção a falhas quanto a falta de seletividade, divergência ou incorreção das informações. 
USO DA WEBQUEST E DA PESQUISA NA INTERNET COMO RECURSO DE ENSINO
Temos que reconhecer que  não tivemos, ao longo dos encontros, maiores chances de discutir formas de organizar o ensino, com uso da Internet, de maneira a alcançar progressos expressivos na aquisição de habilidades de pesquisa e de tratamento da informação, por parte dos alunos. Mesmo porque este não era o objetivo da pesquisa. Apesar disto, encontramos, na webquest, uma forma de organização da tarefa mais eficiente que as comumente usadas pelos professores/colaboradores. 
Intervenção no momento da aula:  resolvendo dúvidas dos alunos, fornecendo informações, lançando desafios
É importante destacar que os professores sabem que a intervenção requerida a eles na tarefa educativa teve sua natureza alterada. Entretanto, em nenhum momento, os professores/colaboradores indicaram um saber sobre formas de intervenção por meios midiáticos. Não se considerou, em tempo algum, a possibilidade de contato com os alunos e as diferentes formas de interação que a Internet poderia proporcionar. Os professores se mostram bastante ligados às formas de contatos limitadas pela presença do professor no mesmo ambiente físico que o aluno. Os recursos como chat, fórum e e-mails não foram levados em conta, apesar de todos os professores terem acesso a estes recursos em seu cotidiano como usuários de Internet. Pensamos que esta limitação possa estar vinculada ao fato dos professores não disporem de estratégias de como lidar, técnica e pedagogicamente, com este aspecto, como, por exemplo, criar listas de discussões na rede e moderá-las, explorar as ofertas das páginas comerciais ou criar chats. 
	Envolvimento do aluno na tarefa 

Várias falas e ações ao longo do trabalho evidenciam que os recursos que os professores  sabem usar são diversificados. Lidam com situações de estímulo à competitividade, mas podemos notar o esforço dos professores em gravitar em torno de termos e práticas mais contemporâneas como desafio e problematização. Eles parecem oscilar entre o discurso pedagógico do que é “correto” e a prática do que “dá certo”.
Os professores sabem que as características da tarefa têm um peso importante no envolvimento do aluno na sala de aula e seu interesse em realizar a atividade. Características, tais como a forma precisa da solicitação da tarefa ao aluno, foram muito comentadas. Observamos que as falas dos professores indicam que eles sabem que há diferenças nos modos e tempos de envolvimento com a tarefa, incorporação de novas metodologias e propostas por parte dos alunos.
	Administração do tempo na tarefa e os recursos disponíveis 
Saber administrar o tempo e os recursos de que dispõe foi um saber mobilizado diante de aspectos típicos do cotidiano escolar: as aulas distribuídas em módulos de 50 minutos; o calendário de dias letivos com recessos e férias; o tempo de que o professor dispõe para preparar e executar suas aulas; a quantidade de computadores disponíveis para cada aula; alunos que não possuem computadores em casa; a nossa própria cultura  em relação ao tempo. Os professores  sabem que para administrar o tempo é preciso considerar inclusive a visão social e cultural do tempo que permeia as atitudes de agilidade, rapidez e pouca concentração dos adolescentes e crianças
	As rotinas do cotidiano escolar 
O termo usado pelos próprios professores foi “tradição”. Entretanto, o termo “rotina” pareceu traduzir melhor este saber de que existem formas esperadas de comportamentos, padrões instituídos dentro da cultura escolar e que os professores precisam conhece-los, entender como eles se estabelecem e de que forma se fazem presentes na sua relação com os alunos. 

Notamos que o tempo não só contribui para o estabelecimento de rotinas como também está presente no desempenho dos alunos.  Sabemos que há entre eles uma variação de tempo na execução das tarefas. Desempenhos em tempos diferentes traduzem ritmos diferentes de aprendizagem, agilidade e habilidade
	Administração das diferenças de ritmo entre alunos
Os alunos, em qualquer situação de aprendizagem, apresentam ritmos variados. O uso dos computadores demanda dos professores novas formas de administrar estas diferenças. No grupo foram citadas algumas ações neste sentido, como criar certas normas de uso, como desligar a máquina de quem não atende às regras de trabalho estipuladas. Vemos, por estes indicativos, que não só existem possibilidades da Internet ser incluída como um recurso na criação de dispositivos de diferenciação, como já afirmamos, como também ela cria no seu uso esta demanda. 

	Avaliação do envolvimento e a aceitação da tarefa por parte do aluno
O uso de determinado recurso pressupõe o entendimento por parte do professor de seus limites e possibilidades. Por isso, os conhecimentos decorrentes da avaliação da webquest passaram a compor o campo de saberes dos professores colaboradores.O que os professores por vezes pareciam querer compreender era se a webquest seria um recurso capaz de envolver o aluno na tarefa a ser empreendida, se seria um recurso interessante e estimulador para os alunos. É interessante perceber que a prática de avaliar somente pelo produto se esmaece como um saber relevante. Parece haver, por parte dos professores, em certos momentos, uma  tentativa de alargar este exercício refletindo não só sobre o produto como também sobre o processo. Isso aconteceu, no exemplo acima,  quando o foco da avaliação da webquest se deslocou do trabalho que os alunos deveriam apresentar para a postura na realização.
	Comparação dos procedimentos de pesquisa na Web e em outros meios
Para avaliar um recurso de ensino além de conhecê-lo os professores sabem que estabelecer uma comparação com outros de domínio mais seguro, de uso mais freqüente é uma boa estratégia.

Encerrando este eixo de análise, numa comparação com o processo de mobilização observado para os saberes do eixo anterior, percebemos um movimento um pouco diferenciado. No primeiro eixo encontramos sinais de uma preocupação com o processo e não apenas com o produto. Entendemos que há um movimento de reorganização  da lógica dos professores em relação a este aspecto ligado à pesquisa estudantil. Neste segundo eixo, apesar de novas questões surgirem em função da especificidade da Internet, os professores continuam a recorrer à  lógica que já usavam na administração da sala de aula. Parecem querer gerir da mesma forma o processo de ensino usando apenas um recurso diferente. Presenciamos um movimento de acoplamento de um novo recurso dentro de uma lógica já usada. Como estamos tratando de fenômeno dinâmico, em alguns pontos podemos perceber uma progressão no sentido de uma outra lógica. Essa outra lógica inclui entender a aprendizagem como um processo, que precisa ser pensado em termos de seu percurso e não apenas de possíveis produtos. Tal lógica pode encontrar na Internet um instrumento plástico, dinâmico onde se consegue integrar todas estas características. A progressão a qual nos referimos tem um movimento muito mais lento que no primeiro eixo, mas perceptível. 

ADMINISTRAÇÃO DA PRÓPRIA APRENDIZAGEM POR PARTE DO PROFESSOR 
Seleção de meios, fontes e formas de aprendizagem (como aprender)
Aprender com o aluno
Os professores reconhecem que há um grande número de alunos que lidam com mais eficiência e  facilidade com o uso de computadores e podem aprender com esses alunos. Ao longo desta pesquisa não pudemos estabelecer dados que nos permitissem compreender os reflexos desta conduta, pouco freqüente por parte dos professores e que entendemos subverter a expectativa tradicional do professor com fornecedor de informações. O procedimento de aprender com o aluno torna,  de certa maneira, previsível uma alteração de papéis dos professores.
	Desenvolver uma conduta seletiva 

A quantidade e a variedade de conhecimentos demandada aos professores parece gerar uma estratégia de conduta seletiva que ameniza a ansiedade de ter que saber tudo em relação à Internet e que permite ao professor estar aberto a participar de atividades  envolvendo Internet. Mais que indicar que a necessidade de aprender, a disposição para aprender, este saber cria uma percepção de que o professor é agente da própria aprendizagem. Ele não é, como podem supor algumas propostas de formação continuada, dependente do querer de outros. Os professores sabem o que querem e o que precisam aprender e a lógica deste saber nem sempre coincide com a lógica dos especialistas e acadêmicos.
Aprender com outros 
Os conhecimentos sobre a Internet no cotidiano parecem difusos como a própria rede. As circunstâncias oferecem variadas opções de aprendizagem que incluem colegas, parentes,  técnicos e um amplo leque de outras opções. Parece que lidamos com um conhecimento sem raízes fixas e cuja aquisição percorre diferentes tempos-espaços de formação e variadas redes de saberes. Notamos um traço peculiar da Internet e que parece começar a integrar o cotidiano dos professores pesquisadores, uma atitude solidária, de trocas, de auxílio mútuo em sua aprendizagem. Vimos professores que não freqüentaram cursos específicos, mas que com o auxílio de colegas aprenderam determinados procedimentos. Estamos acostumados a ver esses verdadeiros circuitos de trocas em diversos lugares da rede, certas listas de discussão são exemplos claros desta afirmação. Nossa análise nos leva a pensar que esses mesmos traços, que a aprendizagem do professor passa a ter, poderão estar sendo transferidos para as sua prática em sala de aula, tanto no modo como propõe suas atividades junto aos alunos quanto na forma pela qual esperam que eles atuem. 

Definição de conhecimentos de domínio relevante (O que aprender) 
Estabelecer a própria necessidade de conhecimentos técnicos 
Os professores sabem que precisam de certos conhecimentos técnicos, sem pretender transformarem-se em técnicos. Os professores conseguem ver sua participação como fundamental,  mesmo que a falta de conhecimentos técnicos faça necessária a participação do professor de informática. Eles sabem que há um saber específico que lhes é próprio e tão importante quanto os conhecimentos técnicos, mesmo em se tratando do uso de tecnologia. Observamos que em diversas falas a informática aparece vista não como recurso, mas como uma disciplina. Isso nos indica que ainda há muito por investigar com relação ao papel da informática educativa e da figura do professor de informática ou do laboratorista no interior das escolas.
	Lidar com o desconhecimento do manuseio, as resistências e a demanda externa para o uso educativo dos computadores

A preocupação com o enfrentamento das novas tecnologias e o estado, momentâneo para alguns,  de completo desconhecimento ou mesmo de conhecimento muito reduzido são fatos entendidos pelos professores. Eles teceram considerações a respeito da necessidade de tempo para a incorporação do novo, de um investimento e de uma mobilização pessoais, além do envolvimento institucional, para que esta incorporação se efetive. Os professores sabem-se limitados por circunstâncias da própria existência e da profissão.Os professores reconhecem a riqueza dos recursos da computação, mas por outro lado parecem entender que o contato humano, que as relações e intervenções pessoais são insubstituíveis..
Não há nada como ver a molécula da glicose tridimensional no computador. É uma maravilha. Mas também não há nada que substitua o cheiro da jaca. (Milton )

Dominar conhecimentos pertinentes à própria disciplina e suas possíveis atualização
Os professores sabem que o domínio do conhecimento da própria disciplina é algo indispensável e que a Internet amplifica essa necessidade tanto pelo volume de informações quanto pela ocorrência de informações falsas ou distorcidas na rede. Algumas falas mostram claramente as marcações do lugar de cada disciplina muitas vezes indicando a pouca integração entre elas. O que assinala uma consciência de que há necessidade de maiores intercâmbios, de trabalhos interdisciplinares, embora eles não aconteçam.

Considerações Finais
Sem dúvida a concretude das condições de existência e de trabalho do professor não podem mais ser ignorados. Os saberes destes professores precisam ser levados em conta nas instâncias de reflexão sobre a formação inicial e continuada. A multiplicidade de saberes localizados por esta pesquisa indica o quanto é variado o repertório dos professores na ação e a importância do coletivo na mobilização destes saberes. Mas o que mobiliza professores para uma discussão sobre a Internet na escola? O que aprendemos nesta jornada é que não basta a possibilidade de enredar-se na novidade da tecnologia ou na trama social que parece prendê-los, gerando uma demanda que não lhes é própria. Sentar, calar, falar, ouvir e ser ouvido, não prescinde apenas de um assunto contemporâneo em pauta, mas  requer uma consciência de se expor, de conhecer e ser conhecido.
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