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Resumo:
Mudanças significativas têm redimensionado as formas de pensar e agir na sociedade vigente. Como
consequência, as práticas educativas se conectam com esse novo pensar em busca de formas de aprender e
ensinar, que ampliem a formação/atuação do indivíduo no meio em que vive. Como sujeitos constituintes de
nossa história, temos acompanhado e participado desse processo de transformação vivenciado em todos os
setores da sociedade e levados a uma compreensão de que a noção de educação tem sido ampliada,
extrapolando os limites da sala de aula, na medida em que professores e alunos podem se apropriar de
diferentes tecnologias modificando, dessa forma, os modos de aprender e ensinar. Nesse contexto de
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mudanças e interconexões que vivenciamos como educadores, somos intencionalmente levados a buscar
formas de comunicação entre as práticas sociais e a educação. Faz-se necessário atentarmos para as
potencialidades do ciberespaço como um espaço de aprendizagem, como forma de ampliação do fazer
pedagógico. O presente projeto objetiva um estudo das possibilidades do ciberespaço no fazer pedagógico
dos professores de língua, a saber, língua portuguesa, língua inglesa e língua brasileira de sinais.

