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Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

RESUMO  

Introdução: As tecnologias de informação e comunicação, potencializadas especialmente 

pela Rede Mundial de Computadores – Internet - estão presente em quase todos os segmentos 

da vida humana e, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio essa realidade não é diferente.  

Objetivo: artigo tem como objetivo identificar os aspectos favoráveis e desfavoráveis 

referentes ao uso da Internet no processo de ensino e de aprendizagem na área da Língua 

Portuguesa. Metodologia: Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projeto. 

Resultados e discussão :Nesses espaços, a Internet se apresenta como uma ferramenta de 

ensino relevante que pode ser utilizada em todas as áreas do saber. Não há como afastá-la do 

estudante e não se pode ignorar sua importância no processo de ensino-aprendizagem, pois ela 

abre caminhos para outras formas de conhecimento. Além disso, o artigo também apresenta o 

projeto Conhecendo a linguagem das redes sociais. São algumas estratégias de trabalho em 

que o docente poderá aproveitar as variações linguísticas comuns nos ambientes virtuais como 

ponto de partida para o desenvolvimento de competência e habilidades no uso da norma 

padrão da Língua Portuguesa.  Conclusão: Assim, a Internet é um recurso riquíssimo que 

poderá auxiliar o professor nas aulas de língua portuguesa, no entanto, ainda falta preparação 

docente para que esse recurso possa ser utilizado em toda sua plenitude. Cabe às escolas e aos 

professores buscar nessas tecnologias recursos para adaptar suas aulas às características dos 

alunos e, especificamente aos professores de língua portuguesa. Ao docente a 

responsabilidade  de elaborar atividades de todas as formas de textos produzidas pelos alunos 

com outras modalidades de linguagens e de estar preparados para o uso da forma culta da 

língua em situações diversas.   
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