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DOCÊNCIA, MULTIMÍDIAS E CIBERCULTURISMO 

OLIVEIRA, Iliane Aparecida i 

RESUMO 

Docência, Multimídias e Ciberculturismo são objetos de debates e reflexões na área acadêmica, sendo 

de alta relevância ser este assunto objeto de pesquisa. Será levado em consideração a história da 

informática, sua evolução e a implementação na área educacional e principalmente aspectos sociais e 

culturais apontados por Pierre Lévy no livro Cibercultura. 

Palavras Chave: Tecnologias, Docência, Multimídias, Ciberculturismo. 

1. INTRODUÇÃO 

A imaginação se tornou realidade e hoje não questionamos mais se a internet foi algo bom ou 

não para o desenvolvimento humano, ela faz parte do cotidiano e é irreversível pois dela dependemos a 

todo momento. 

Para Costa (2014, p.25) “as tecnologias de informação e comunicação estão dispostas ao homem 

desde que o mesmo começou a escrever nas paredes das cavernas, usando carvão e outras substâncias". 

A história descreveu a evolução do homem com seus registros tecnográficos, fabricação de 

instrumentos de pedra, organização social em clãs e aldeias, neste caminho evolucional ele marcou o 

seu progresso na formação de grupos sociais onde houve troca de conhecimentos adquiridos em 

costumes, crenças e hábitos sociais os quais hoje chamamos de cultura. Para sobreviver o homem 

precisou criar produtos e equipamentos e isto hoje é denominado de tecnologia, sendo que algumas 

foram revolucionárias para o atual estágio como: luz elétrica, fotografia, filme, cinema, telefone, 

televisão e o computador, porém, o invento que foi imprescindível para a rede e troca de informações 

foi o satélite. 

Nas teorias gravitacionais de Isaac Newton encontramos as primeiras ideias sobre satélite, tendo 

seus estudos seguidos por outros cientistas que foram despertados para a real possibilidade e utilidade 

do mesmo em órbita, o que se seguiu é que milhões foram desenvolvidos: satélites de comunicação, 

militares, astronômicos, meteorológicos, etc. 

Várias foram as descobertas na evolução da tecnologia que contribuíram para com a 

humanidade, algumas delas parece ter um peso maior por serem tão essenciais, no entanto, a soma de 

todas faz do mundo hoje uma "teia", ou seja, uma rede tecnológica global extremamente avançada. 
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Entrando no campo da astronomia, ciência que desenvolve máquinas que ocupam a atmosfera 

terrestre e o espaço, temos os satélites artificiais, ou seja, foram construídos pelo homem, e servem para 

mapear a superfície da terra, e além de fazer fotografias da geografia do planeta também são responsáveis 

por transmitir informações para todos os cantos do mundo e do universo. Sinais de rádio, televisão, 

internet, GPS, e telefone são transmitidos via satélite na órbita terrestre, sendo que a  ideia primeira de 

mapear a superfície foi ultrapassada para a utilização em guerras e também observar  território inimigo, 

detecção de mísseis, etc., mas eles se   consolidaram nos meios de comunicação sendo lançado por 

diversos países com tecnologia cada vez mais sensível e avançada, sendo que hoje todos os países do 

continente possuem satélites artificias em órbita, o que impulsionou o mercado da comunicação global, 

e nos trouxe a internet que foi criada em 1969 para fins militares. 

Segundo Ferreira e Fatudo (2015, p. 1 5) "os primeiros computadores foram criados durante a 

segunda guerra mundial com o intuito de auxiliar tropas militares no cálculo de trajetórias de mísseis" 

Esteve Jobs e Steve Wosniak em 1976 criaram o primeiro computador para uso doméstico, em seguida 

a IBM  em 1980 através da Microsoft avançou em investimentos para computador de uso pessoal, mas 

foi a Apple que em 1984 conseguiu lançar um computador mais fácil para manuseio por causa da 

interface gráfica, na sequência mais um lançamento que ficou muito famoso foi o Windows pela 

Microsoft. Contudo só com a teia mundial de computadores fonte de Tim Bernerslec numa linguagem 

de programação que permitiu navegação em sites e inserção de elementos gráficos como fotos, imagens, 

ilustrações e formatação básica de texto que houve um movimento maior para obter computadores por 

parte de usuários, principalmente com a chegada dos móveis, celulares e tablets. 

Segundo Costa (2014, p.32) "podemos entender a internet como uma rede de computadores 

conectados que compartilham informações entre si sobre músicas, leituras, jogos, notícias, negócios, 

ciências, é, portanto, uma fonte de informações e serviços". 

Este aumento de usuários acessando informações se deve também a queda no valor dos 

equipamentos eletrônicos. Martins Cooper é considerado o "Pai do Celular" representado pela Motorola 

e o smartphone se deve a Simon, com características de grande armazenamento de dados. 

Com a evolução da internet é impossível prever que área será mais impactada, considerando que 

ela já trouxe ao mundo uma nova conduta cultural. E nestes ambientes digitais, talvez, seja a área 

educacional aquela que teve alteração mais significativa. 

2. A TECNOLOGIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

Na área educacional com o surgimento da prensa e do jornal em papel, alguns educadores 

perceberam um veículo poderoso de transmissão de conhecimento e os cursos a distância começaram a 

surgir, sendo auxiliado em seguido por informações e aulas através do rádio, sendo o correio o veículo 

de entrega de material didático. Como em 1970 os computadores começam a se popularizar com o 
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surgimento dos computadores pessoais, com a internet ligada em satélite a conexão como via de 

aprendizagem e conhecimento avançou também na forma de EAD (Educação a Distância). 

Para Machado et al (2015, p. 13)  “com o avanço tecnológico das transmissões via satélite, ao 

mesmo tempo a ausência de democratização dessa tecnologia, surge a necessidade da adequação da 

modalidade de educação a distância para a antiga sala de aula da educação presencial"  

Em toda essa história evolucional e tecnológica o passado foi de várias novidades que ocasiona 

uma substituição seguidamente por algo ainda mais avançado e competitivo no mercado, mas, todos 

estes experimentos convergem e servem de alicerce para os atuais ambientes modernos virtuais de 

aprendizagem e as relações de  ensino. No tocante a educação, inicialmente,  foi deixado de lado 

pesquisas em enciclopédias as quais passaram a ser no próprio computador, softwares educacionais 

foram lançados com a intenção de reforço ou aprendizagem de determinado conceito, jogos eletrônicos 

com intuito de finalidade educativa. 

Neste contexto percebe-se a necessidade de inserir o computador dentro do ambiente escolar e 

pesquisadores brasileiros discutem o tema sob a coordenação do Professor Ubiratan d' Ambrósio, da 

Universidade de Campinas, São Paulo-SP (UNICAMP). Em 1981 foi realizado na Universidade de 

Brasília (UNB) 0 1 0 Seminário Nacional de Informática na Educação, com a presença de pesquisadores 

de várias partes do mundo, porém, a implementação do uso de computadores nas escolas púbicas veio 

só em 1997, com a criação do Prolnfo denominado Programa Nacional de Informática na Educação, que 

em 2007 passou a ser denominado Programa Nacional da Tecnologia Educacional, cuja finalidade foi 

promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de 

educação básica. E hoje estes programas levam às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais. 

 

3. AVANÇOS E MULTIMEIOS COMO SUPORTE DIDÁTICOS 

Com o avanço tecnológico foi possível unir em uma mesma forma som, vídeo, texto e imagem 

o que chamamos multimídia, isto se considera a  base para o sistema educacional tanto na esfera 

pedagógica quanto para o  docente como marco de educação de qualidade e progresso.  

Para Lévy (1999, p.67) o termo multimídia significa ''um princípio, aquilo que emprega diversos 

suportes ou diversos veículos de comunicação". Não tem como não perceber o impacto da internet na 

educação e cabe ao docente  buscar estas ferramentas com sabedoria. 

Vamos citar, numa sequência evolutiva, algumas ferramentas, salas interativas e possiblidades 

de uso: 

Slides- Pequenas fotografias ampliadas e projetadas com luz; 

Retroprojetor- Impressões transparentes e telas maiores; 

Data show- Multimídia acoplado ao computador exibe tela com sons de vídeos e imagens; 

Lousas Digitais- Permite ao Professor fazer ações na lousa com toque de dedo. 
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Computador Interativo e Lousa Digital- Criado pela Universidade de Santa Catarina integra 

computador, projetor e lousa digital; 

Aulas  - Usando a tecnologia do cinema é possível aula com mais realismo, excelente para 

estudar corpo humano, células, etc.; 

Salas de Multimeios - Compartilhada pelos Professores em forma de rodízio e agendamento, 

tendo neste espaço computadores, projetores, lousas interativas, tablets, etc.; 

Biblioteca Multimeios - União de espaço para fonte de conhecimento. 

Não podemos no esquecer das Tecnologias Assistivas, que ajudam pessoas com algum tipo de 

necessidade especial a se integrarem da forma mais natural possível ao cotidiano e  ambiente escola, 

com programas que digitam o que é falado e também leêm o conteúdo da tela do computador, etc. 

4. JUVENTUDE INFORMATIZADA PROFESSOR DIGITAL 

Docência e Multimídias passou a ser objeto de debates e reflexões na área educacional sendo de 

alta relevância  este assunto ser objeto de pesquisa, ambiente em que se  leva em consideração diversos 

aspectos sociais e culturais envolvendo professor e multimídias. 

O comportamento dos docentes frente às novas tecnologias resulta em comportamentos por 

vezes conflitantes: a resistência frente às novidades por alguns e por outro lado flexibilidade e abertura 

ao novo de outros que  inserem estas ferramentas ao seu cotidiano para obterem melhor qualidade, 

pessoal e profissional. 

Por muito tempo a sala de aula não mudou muito e a informática na educação é um processo 

importante e delicado considerado ainda campo de resistências, nota-se que se tornou impossível barrar 

os avanços tecnológicos quando estes há muito já foram incorporados ao cotidiano. 

Quem metaforicamente define o impacto tecnológico é Pierri Lévy (1999, p.21) que a define 

como: "a tecnologia seria algo comparável a um projétil (pedra, obus, míssil) e a cultura ou sociedade a 

um alvo vivo". 

Qualquer docente necessita ter no mínimo um pouco de conhecimento, reconhecer e enfrentar 

seus desafios frente às ferramentas digitais, sempre procurando conhecê-las, incorporando-as ao 

cotidiano escolar buscando melhoria na sua qualidade de vida e na interaçäo com os alunos. Vale 

ressaltar que a falta de investimentos, conhecimento e de treinamento por parte das instituições, 

principalmente públicas e de uma estrutura tecnológica básica acaba influenciando para que o exercício 

docente caia numa rotina que remete ao sistema de ensino tradicional, lugar em que alunos não querem 

mais estar. Segundo Pais (2010, p. 12) "temos a consciência de que vários conceitos circulantes no debate 

didático do uso da informática na educação se encontram em franco processo de consolidação"  
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O novo contexto educacional requer mudanças, debates, reflexões em vários sentidos destacando 

o aparato que o docente necessita para exercitar seu papel em ambiente favorável  para que seu caminhar 

seja um conjunto na mediação, no  estímulo o que  afunila em um crescimento mútuo junto aos alunos. 

Diante de diversos e complexos fatores este trabalho é um convite a refletir sobre a atuação 

docente com multimídias e também o papel cultural e social que estas transformações trouxeram ao 

cotidiano que segundo reflete  Lévy (1999) ”em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, poderíamos 

igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura”. 

Partindo do ponto de vista do professor devemos lembrar o quanto o novo ambiente lhe trouxe 

facilidades, acesso à  pesquisa, hoje campo fácil e fértil de informações tendo se tornado distante o tempo 

em que tinha que sair de seu espaço em busca de bibliotecas, livros, jornais revistas  o que era também 

oneroso. O uso de informações de fontes seguras enriquece o docente e faz dele um profissional capaz 

de despertar interesse nos seus alunos, uma vez que hoje a grande meta do ensino é colaborar para 

transformar o indivíduo ajudando-o a se tornar uma pessoa independente e autônoma, capaz de através 

do  ato da pesquisa buscar seu próprio conhecimento,  e o computador e outras ferramentas fazem seu 

papel na interação educativa e podem ser vistos como uma nova forma de troca ensino/aprendizagem, 

aprendizagem/ ensino. 

5. REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA A SALA DE AULA 

Num país grande em extensão como o Brasil deve-se reconhecer que existem cidades de difícil 

acesso e algumas  não se encontram interligadas, nestes lugares ainda é mais comum o analfabetismo 

digital, porém, grande maioria já  tem acesso.. 

 Para um bom trabalho didático deve o professor avaliar tudo isto antes de propor desafios e 

mesmo em redes que parecem sem utilidade educacional ou sua utilidade parece fútil, e uma vez 

adaptada acaba tendo relevância na aquisição de conhecimento, pesquisa  e interação e podendo trazer 

experiências enriquecedoras. 

Vamos vê-las: 

Celular: O celular tem sido um grande desafio em sala uma vez que grande maioria quer 

continuar conectado e cabe ao professor propor seu uso correto, estabelecer horários, formar grupo 

para desenvolver trabalhos ou até mesmo promover reuniões, em acordo em sala serve como fonte de 

pesquisa. 

Twiteer: assim como o instagram, possuem um poderoso recurso de indexação de assuntos 

chamado hashtags (precedido de #), neste endereço é possível pesquisarmos vários temas que estão 

sendo falados por pessoas no mundo todo por meio de um termo. Podemos então usar esse recurso 

para falar sobre determinado assunto, a exemplo insetos numa aula de ciência. Outra possibilidade é 

colocar a busca do twitter no projetor ou lousa, em vez de o aluno levantar a mão para fazer pergunta 

ela aparecerá na ela. 
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Google+: mais que uma rede social é um serviço que reúne todos os outros serviços da gigante 

do software on-line. Nele podemos organizar grupos de discussão e reunir amigos em círculos. Muito 

potente para a educação é o google hangouts. Esta permite a reunião de vídeo conferências. Uma 

possiblidade para alunos até de escolas diferentes discutirem pesquisas. 

Facebook: seu acesso é para maiores de 18 anos. Possibilita a criação de comunidades 

fechadas, possibilitando a extensão de conteúdo de sala de aula. 

E-mail: ambiente propício para o professor disponibilizar material, trabalhos e orientações para 

os alunos. Bem como também receber comunicação dos mesmos. 

Whatsapp: ideal para criação de grupos e na troca que pode ser entre professor/aluno ou viceversa e 

também para divulgação de trabalho. 

vídeo.Meet – Aplicativo de vídeo conferência, qualquer pessoa com uma conta no google pode criar 

uma vídeochamada e convidar até 100 pessoas para participar de uma reunião. 

Zoom – Também aplicativo de vídeo conferência para que as pessoas se encontrem virtualmente 

enquanto produz bate papos ao vivo.  

DOCÊNCIA, MULTIMÍDIAS E CIBERCULTURISMO 

O motivo principal deste trabalho é refletir práticas educacionais em relação ao docente, não nos 

esquecendo sua importância na área pedagógica, observamos que o professor vem de uma geração em 

que foi sendo incluído às tecnologias, seus alunos obviamente nasceram num circuito onde ela já estava 

instalada chamados de nativos digitais, aprendem discutindo, experimentando, sendo desafiados e o que 

se percebe nesses alunos é uma adaptação espontânea, diferentemente do professor, que as vezes enfrenta 

alguma dificuldade pois foram inseridos bruscamente a um novo formato cultural onde houve grande 

transformação na  inteligência coletiva. 

Devido a seu aspecto participativo, socializante, descompartimentalizante, 
emancipador, a inteligência coletiva proposta pela cibercultura constitui um dos 
melhores remédios para o ritmo desestabilizante, por vezes excludente, da mutação 

técnica. Mas, neste mesmo movimento, a inteligência coletiva trabalha ativamente 

para a aceleração dessa mutação. Em grego arcaicO, a palavra "pharmakon" (que  
originou "pharmacie", em francês) significa ao mesmo tempo veneno e remédio. Novo 
pharmakon, a inteligência coletiva que favorece a cibercultura é ao mesmo tempo um 

veneno para aqueles que dela não participam (e ninguém pode participar 
completamente dela, de tão vasta e multiforme que é) e um remédio para aqueles que 
mergulham em seus 28 turbilhões e conseguem controlar a própria deriva no meio de 
suas correntes (LÉVY, 1999, p.29). 

Todo este novo espaço criado pelas tecnologias influenciou atitudes e comportamentos e gerou 

questionamento sobre o "descarte" da mão de obra humana e hoje este  assunto  encontra-se numa parcela 
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um tanto mais amadurecida, ainda um pouco questionada mas percebe-se que houve soma não se 

esquecendo  que por trás da máquina há um universo humano e que fortalecimento de direitos tem sido 

questionado e conquistado através das mídias como educação, saúde e direitos humanos. 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um lado social, que não 
seria fundada nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais nem sobre 
relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros em torno de centros de 
interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento de saber, sobre a 
aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de colaboração (LÉVY, 1999, p. 
132). 

A natureza humana conduz a ambientes sólidos, estáticos para exercer o poder, no entanto o 

ambiente tecnológico não fornece meios que ofereça segurança ou estabilidade, quando está se tendo 

domínio de uma área ela se transforma, são constantes mudanças e muitas vezes impactantes "é o 

transbordamento caótico das informações, a inundação de dados, as águas tumultuosas e os turbilhões 

da comunicação, a cacofonia e o psitacismo ensurdecedor das mídias, a guerra das imagens, as 

propagandas e as contrapropagandas, a confusão dos espíritos" (LÉVY, 1999, p. 13). 

Porém, neste processo irreversível não pode o docente cruzar os braços no sentido de ignorar 

essa transformação, e sim aceitar usar as tecnologias por tentativas e erros, para desta forma fazer parte 

desta cultura transformadora, rica, acessível e se considerarmos em custo de acesso muito inferior aos 

modelos do passado. 

É nesse novo universo que o professor vai usar para fonte de pesquisar a trazer para sala de aula 

momentos de interaçäo,  prazer e estímulo, onde poderá também trabalhar novos valores. Para trabalhar 

com informática na educação de forma adequada deve-se considerar o computador, o software 

educativo, o professor e alunos. Considerando o computador uma ferramenta de interação e o software 

adequado oportuniza oportunidades de aprendizagem. 

O construtivismo propõe que alunos participem do seu aprendizado e isto vai exigir flexibilidade 

por parte do professor, nesta globalização o professor tem acesso a uma variedade obras, serviços, 

produtos, vídeos, informações que serve como instrumento de aprendizagem e busca de conhecimento, 

a exemplo trabalhar com pintura no computador onde a criança se depara com a uma miscigenação de 

cores, onde registra sentimentos e percepções do meio onde a brincadeira gera criatividade, melhora de 

coordenação fina, opção de lateralidade. As pesquisas também indicam que isto aumenta o potencial 

matemático. 

Na educação infantil é necessário um ambiente acolhedor; alegre, estimulante, e a internet vai 

ser fonte inspiradora para esses momentos dinâmicos e prazerosos através filmes, jogos, pinturas e 

músicas, "essa matéria é misturada, arranjada, transformada, depois reintegrada na forma de uma peça 

'original' no fluxo de música digital em circulação" (LÉVY, 1999, p. 144). 

O que se percebe é que a criança não vai com medo ou barreiras para o computador, antes disso 

é um ambiente aberto a descobertas e sob este aspecto o que se conclui é que o professor tem a aprender 

com aluno, o que pode fluir como um convite a flexibilidade. 
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MUNDO VIRTUAL, EDUCAÇÃO E SUAS COMPLEXIDADES       

 

De fato há uma nostalgia por parte de muitos pelos tempos idos, talvez por que a lentidão dos 

acontecimentos no passado  proporcionava ao ser pensar, avaliar e refletir sobre o que estava 

acontecendo, um conhecimento, um novo relacionamento. Na atualidade depare-se com muitas 

novidades em vários sentidos, mas realmente não há um tempo para refletir acerca deles, um imediatismo 

que tomou conta do cotidiano que muitas vezes causa medo, espanto e para alguns verdadeiras barreiras. 

“A terceira parte, por fim, explora o lado negativo da cibercultura, por meio dos 

conflitos e das críticas que sempre provoca. Nesta parte, trato dos conflitos de 
interesses e das lutas de poder que se desenrolam em torno do ciberespaço, as denúncias por 
vezes muito virulentas contra o virtual, as sérias questões da exclusão e da manutenção da 
diversidade cultural frente aos imperialismos políticos, económicos ou midiáticos” (LÉVY, 
1999, p.17). 

A tecnologia digital acabou impactando a nossa sociedade em várias esferas, criando assim uma 

nova forma de conduta e pensamento a isto Pierre Lévy dá o nome de Cibercultura reflexão de  sua obra 

com o mesmo nome. A interaçäo social se faz de forma tão exposta que altera comportamentos e a exata 

medida da individualidade. As pessoas encontram-se em mais de um lugar ao mesmo tempo e as famosas 

"selfies" nos mostra isto, “a cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 

de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 16). 

Ao mesmo tempo em que a internet nos isola, ela nos leva a encontrar pessoas distantes. Pessoas 

podem ser atacadas moralmente, fotos indesejadas podem levar a exposições indevidas, comentários 

preconceituosos, ofensivos. Todos estes citados e muitos outros problemas podem, muitas vezes, vir 

para a sala de aula com grandes responsabilidades de compreensão e acolhimento do professor e do 

apoio pedagógico e psicológico. 

No entanto, não é só em rede privada que há relatos de sucesso na implantação da informática 

nos espaços educacionais, dentre os desafios a capacitação do docente para atuar com aparato 

tecnológico é um deles. Não basta abandonar quadro negro e giz é preciso uma nova postura avaliando 

o processo metodológico. 

Outro problema, principalmente nas escolas públicas é a falta de verba suficiente para instalação 

e manutenção de equipamentos, treinamento do corpo docente, bem como falta de funcionário 

encarregado de cuidar e dar suporte aos profissionais usuários dos equipamentos. 

Algo que incomoda a área educacional, principalmente professores de língua portuguesa é o uso 

de uma linguagem paralela  criada nos meios tecnológicos de interação reduzida, sem cuidado e esta 

naturalmente vem para a escrita escolar, o que exige do professor estar sempre trabalhando a linguagem 

mostrando as diferenças da linguagem formal e informal e a sabedoria para utilizá-las em seus contextos 

próprios. 
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Ao avaliar o cotidiano do professor percebemos vivência e experiência única e tão distinta de 

grande maioria de profissionais, geralmente sobrecarregados de afazeres, no entanto, é preciso que saiba 

refletir com seus alunos, não apenas aceitar posturas incoerentes e inadequadas, muitas vezes, tão diversa 

daquilo que vem se conscientizando uma vida inteira, enfim, não deve se deixar vencer, mas ter força e 

paciência para com peso e medida interagir e ajudar seus alunos para que possam ser transformados. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um amplo estudo acerca da história da internet, sua evolução e seu encontro na 

área da educação. Inicialmente foi feito uma pesquisa descompromissada em vários ambientes 

educacionais uma vez que a pesquisadora passou por diversos estágios na área de Pedagogia como: 

UFMT nas aulas de filosofia e sociologia, no Colégio Estadual Eliane Digigov no ensino médio e 

fundamental e na Educação Infantil na Emeb Filogônio Corrêa, na internet, artigos. Nesta observação 

de caráter qualitativo é importante saber observar, identificar e discorrer sobre o processo de interação, 

de troca educacional e suas multimídias. 

Portanto, o interesse inicial deste trabalho transformou-se quando na realização de pesquisa se 

deparou com a obra de Pierre Lévy no livro Cibercultura (1999) momento em que houve a necessidade 

de unir a reflexão sobre o docente ao novo formato social, cultural trazido pelas inovações tecnológicas. 

Quanto à docência e multimídias percebemos que isto implica refletir diversos ambientes educacionais, 

onde é necessário urgência em dominar  as tecnologias. 

Na obra de Lévy (1999) houve um amadurecimento em relação ao assunto uma vez que este 

trouxe um aspecto diferente, mais abrangente considerando que seu estudo vai trazer o aspecto social e 

cultural do indivíduo onde o professor está inserido, refletindo um pensamento de uma nova cultura 

ciber. Os dados foram observados e selecionados na própria vivência dos ambientes acadêmicos e 

escolar que acabou por guiar a pesquisadora. 

 A pesquisa tem um objetivo e para alcança-lo necessário é deixar claro sua consecução. Para isto 

foi usado o método de dedutivo que partirá de uma premissa geral, e premissa específica que é 

analisar fatores históricos, sociais, culturais e neste caso foram ambientes educacionais, lugar 

propício para as transformações sociais ocorrerem. 

 Quanto ao tipo de pesquisa forma aplicadas características exploratórias, em livros e publicações 

científicas. 

O principal objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar maior familiaridade com 
o objeto de estudo. Muitas vezes o pesquisador não dispõe de conhecimento suficiente 
para formular adequadamente um problema ou elaborar de forma mais precisa uma 

hipótese. Neste caso, é necessário "desencadear" um processo de investigação que 
identifique a natureza do fenòmeno e aponte as características essenciais das variáveis 

que se quer estudar (FURASTÉ, 2014, p. 126). 
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Desta forma, utilizando o processo exploratório se esclarecerá e sistematizará as informações 

para num processo futuro fazer uma adequação deste trabalho em ambientes acadêmicos no sentido de 

levar informações na formação de docentes no uso de informática em sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo abordou a princípio a história da internet para situar e adequar este ao contexto 

educacional, mais precisamente ao professor com sua atuação junto ao aluno. Num segundo plano a 

abordagem cultural e as transformações decorridas neste processo. 

Um mundo virtual pode simular fielmente o mundo real, mas de acordo com escalas imensas ou 

minúsculas. Pode permitir ao explorador que construa uma imagem virtual muito diferente da sua 

aparência física cotidiana. Pode simular ambientes físicos imaginários ou hipotéticos, submetidos a leis 

diferentes daquelas que governam o mundo comum. Pode, finalmente, simular espaços não físicos, do 

tipo simbólico ou cartográfico, que permitam a comunicação por meio de um universo de signos 

compartilhados (LÉVY, 1999, p. 74). 

A internet não se posiciona em momento algum para ocupar o lugar do professor, antes disto, 

ela é uma ferramenta auxiliar que pode trazer muitos benefícios, dentre eles qualidade de vida, uma vez, 

que   poupa uso constante da voz, facilidades e diversidades de pesquisa e as inclusões de outros artifícios 

lhe tiram a sobrecarga comumente constante. 

De grande importância foi trazer o aspecto cultural, a transformação sofrida pela sociedade de 

uma forma geral e principalmente na educação e aos ambientes relacionados. É certo que o professor 

precisa se deixar envolver por este movimento, buscar conhecimentos, inovações, aperfeiçoar-se, estar 

à frente para saber conduzir o aluno. 

A internet foi criada para atender conflitos entre nações, guerras, no entanto seus benefícios na 

área educacional pode-se dizer que tornou-se um bem imensurável e outro fator a ser considerado é de 

que apesar de toda tecnologia existente o ser  humano continua sendo o bem principal no caminho da 

transformação e crescimento humano. 
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