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RESUMO 
 

Com as constantes transformações ocorrendo na sociedade atual, o fluxo de 

trocas de informação consiste através dos meios de comunicação, tais meios de 

comunicação visam atender a sociedade cada vez mais exigente e implicam em 

profunda transformações nos seus vários setores. O meio mais utilizado para a 

comunicação dentro do nosso paradigma de sociedade emergente é o 

ciberespaço, seu maior agente a internet é a base do fluxo de informações e 

estímulos, colaborando para a socialização de informações a fim de construir uma 

identidade do usuário em relação ao conhecimento. Assim este trabalho tem 

como objetivo fornecer uma visão significativa dos estudos realizados sobre a 

utilização da internet como meio educativo, fornecendo evidências que tornam 

clara como o processo de aprendizagem e construção do conhecimento é definido 

neste ambiente cheio de possibilidades, através de uma revisão sistemática da 

literatura que visa investigar, coletar e analisar quais e quantos são os estudos 

que estão relacionados com a área dessa pesquisa a fim de fazer um levantamento 

de suas evidências. 

Palavras-Chaves: Educação, Ciberespaço, Internet, Informação, 

Conhecimento, Aprendizagem.  

  



 
 

ABSTRACT 
 

With the constant changes taking place in today's society, the flow of information 

exchange is through the media, such media are aimed at meeting the increasingly 

demanding society and imply profound changes in its various sectors. The most 

used for communication within our society emerging paradigm is cyberspace, its 

largest agent Internet is the basis of the flow of information and stimuli, 

contributing to the socialization of information in order to build a user's identity 

in relation to knowledge. So this paper aims to provide a meaningful picture of 

the studies conducted on the use of internet as an educational environment, 

providing evidence that make clear how the process of learning and knowledge 

building is defined in this full of possibilities environment through a systematic 

review of literature that aims to investigate, collect and analyze which and how 

many are the studies that are related to this research area in order to take stock 

of their evidence.  

Keywords: Education, Cyberspace, Internet, Information, Knowledge, 

Learning.  
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INTRODUÇÃO  

 

A sociedade da informação, modelo atual de sociedade, é a realidade 

decorrente dos meios de comunicação, o sociólogo espanhol Manule Castells 

utilizou o conceito de uma sociedade que faz o uso das TICs (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) como elemento centralizador da atividade humana, 

para descrever esta sociedade (CASTELLS, 2001), a partir dessa ideia as 

tecnologias da informação e comunicação são a base para um mundo globalizado. 

No entanto, as tecnologias da comunicação estão associadas diretamente 

as grandes mudanças ocorridas nos séculos XX e XXI e são capazes de influenciar 

vários aspectos de nossa decorrente realidade. As tecnologias da comunicação e 

informação fazem o papel de captar a mensagem, processa-la e organizar para a 

consolidação das informações que nelas estão presente com o objetivo de integrar 

estas informações contidas nos vários setores da sociedade. Muitos autores citam 

que é uma nova forma de estrutura e organização da sociedade e do próprio 

sistema econômico: 

A evolução tecnológica e a transformação social sempre permaneceram 
estreitamente vinculadas sobretudo porque os novos conhecimentos 
gerados pela sociedade visam satisfazer novos objetivos e exigências, 
sejam eles institucionais ou políticos, materiais ou simbólicos, 
individuais ou coletivos. Destinam-se a uma aplicação prática que 
preenche expectativas da sociedade e ao mesmo tempo gera efeitos 
transformadores das condições de vida das populações, induzindo 
recomposições mais ou menos profundas no plano macro-social. 
(ESTANQUE, 2002, p. 18). 

Conforme o filósofo da informação francês Pierre Levy “precisamos pensar 

em pessoas como grupo, sociedades” (LÉVY, 1993, p.165), a partir desse ponto 

devemos relacionar a educação a construção da sociedade, o indivíduo que 

absorve informações não necessariamente gera o conhecimento, no entanto, a 

etapas para o processamento e a formulação do conhecimento passando a ser 

somente quando o indivíduo filtra e organiza estas ideias. 

Em suma, nem toda informação gerada e captada se torna útil, há 

mecanismos que distingue se um determinado dado torna-se válido ou não, para 

isso devemos considerar que a inteligência passa a ser compartilhada pela 

sociedade, todos que a compõe são seres inteligentes e possuem seus 
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conhecimentos, a colaboração e distribuição dos pensamentos por uma rede de 

conexões sociais disponibilizadas na internet definem o processo de assimilação 

dessas informações. 

Pode-se dizer que vivemos em uma nova era, a sociedade da informação, e 

esta utiliza as tecnologias da comunicação para lidar com as informações que são 

partes centralizadora dos relacionamentos humanos compondo aspectos da vida 

diária como o trabalho, a saúde, o lazer, a educação.  

 O desenvolvimento tecnológico está influenciando diretamente os 

processos de ensino e aprendizagem, ferramentas tornam-se úteis para o manejo 

das informações atuando no processo de mediação fazendo com que a 

implementação e execução de projetos voltados para a educação sejam de auxílio 

a construção do conhecimento. Com o avanço tecnológico e a incorporação de 

ferramentas como auxílio pedagógico a educação sofre uma quebra de paradigma 

permanente, começando a desenvolver modalidades para o ensino que 

consistente em utilizar meios não convencionais e com espaços de crescimento 

ligado as tecnologias. 

A Internet é o ambiente que apresenta novas formas de comunicação, é um 

ambiente crescente e vasto, utiliza a comunicação como elemento centralizado de 

novas conexões tornando mais próximo as pessoas e diminuído os espaços e 

tempos da mensagem a ser transmitida. Não apenas esses fatores, a Internet 

possibilita realizar comprar, pesquisar, trabalhar e até mesmo estudar por 

modalidades de ensino à distância.  

Esses fatores considerados apontam a internet como o maior agente do 

ciberespaço e é importante em nossas vidas, sendo um poderoso meio para o 

acesso a informação e cultura e um meio a mais para o processo de educar. Desta 

forma este trabalho tem como principal objetivo: 

 Investigar por meio de uma revisão sistemática como a utilização do 

ciberespaço contribui para a formação da aprendizagem utilizando a 

internet, como referência ao estudo. 

Também foram definidos outros objetivos que o estudo planeja executar: 

 Analisar como as informações são transformadas em conhecimento. 
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 Analisar o comportamento dos indivíduos nos ambientes virtuais, tanto o 

papel do professor quanto o papel do aluno. 

 Analisar como o processo de aprendizagem é caracterizado nos ambientes 

virtuais. 

Estudar os processos pela qual a informação passa para a formulação do 

conhecimento é a forma de compreender o porquê a aprendizagem na sociedade 

moderna está em constantes mudanças. Sobre a importância de uma sociedade 

que faz uso da comunicação como fator primário Werthein cita: 

É desejável promover a sociedade da informação porque o novo 
paradigma oferece a perspectiva de avanços significativos para a vida 
individual e coletiva, elevando o patamar dos conhecimentos gerados e 
utilizados na sociedade, oferecendo o estímulo para constante 
aprendizagem e mudança, facilitando a salvaguarda da diversidade e 
deslocando o eixo da atividade econômica em direção mais condizente 
com o respeito ao meio ambiente. (WERTHEIN, 2000 p.75). 

 

Com o avanço das diversas tecnologias, transformações foram ocasionadas 

nos diversos setores. O mundo vive uma dependência tecnológica que modifica a 

forma de se comunicar, relacionar e evidentemente a forma de aprender. Dentro 

do ponto de vista tecnológico, a ideia do processamento de informações 

permitido pelos meios de comunicação tem criado novas possibilidades para o 

desenvolvimento tecnológicos. As informações então são parte integrante das 

atividades humanas e estão dispostas a quantidades imagináveis e são 

amplamente utilizadas, o fato é que devido a baixo custo dos computadores e em 

grande parte a sua flexibilidade ao acesso aos dados na rede tornou-se popular a 

grande maioria das pessoas.  

O estudo do processo de aprendizagem dentro da Internet não tem um 

ponto de partida específico, as informações estão presentes em todas as partes, 

vai muito além dos números de usuários conectados, mas diz respeito a qualidade 

das informações e seu uso, como mencionado por Lévy o crescimento do 

ciberespaço não vai determinar o desenvolvimento da inteligência coletiva, mas 

o desenvolvimento da inteligência se torna propícia neste ambiente. (LÉVY, 

1999). Assim, é importante dentro do contexto atual, analisar as diversas 

discussão sobre o tema compreendendo o mecanismo de formação de indivíduos 

dentro de uma sociedade em rede. 
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1.  INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

O homem em seu prelúdio lutava contra elementos hostis e 

influenciadores da sua sobrevivência. O saber constituído nesse período era por 

meios observacionais e pessoais, através da espontaneidade, conseguindo 

compreender seu ambiente e relacionar-se com ele em busca da sobrevivência, 

essa experiência ao longo das eras tem dado a humanidade a capacidade de 

compreender inúmeros conhecimentos. 

A humanidade desde os primórdios sofre mudanças processuais 

significativas para a sua organização, essas transições afetam profundamente o 

seu comportamento. A Informação e o conhecimento constituem a base para a 

sociedade moderna, são os alicerces da Sociedade da Informação, cujas 

representações e perspectivas são acumulativas e gerenciadas através da história 

do próprio homem. 

Hoje, vivemos no período conhecido como: “(...) o advento da sociedade 

do conhecimento e a globalização” (BEHRENS, 2009, p. 67). Grandes mudanças 

em escala planetária estão acontecendo e o fato marcante é a velocidade que essas 

transformações ocorrem, modificando a organização social, econômica, cultural 

e entre outros eixos importantes no desenvolvimento da esfera social. Por a 

sociedade estar em constantes mudanças no cotidiano, surgem situações em que 

a informação e o conhecimento passam a ser dinâmicos e mutáveis. Para Lévy 

(1999) a informação está presente em âmbito global mas há uma troca interativa 

e direta entre pessoas no mundo inteiro, ou em uma esfera particular (regiões 

cujos membros estão em realidade distintas).  

Conforme Moran “Quanto mais mergulhamos na sociedade da 

informação, mais rápidas são as demandas por respostas instantâneas” 

(MORAN, 2009, p. 20). Com as mudanças desenfreadas e a constante aceleração 

das diversas situações apresentadas pelo paradigma social moderno, a 

informação e o conhecimento passam a ser produtos sem validade, sem 

durabilidade e vulneráveis as constantes mutações dependendo de novas 

descobertas e necessidades tecnológicas. Assim, a busca por respostas rápidas e 

a falta de critérios para aprofundamento dos resultados, geram o acúmulo de 
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informações sem qualidade, focando apenas na quantidade em vez da qualidade, 

assim o conhecimento passa a não ser em pleno sentido algo efetivo.  

Partindo deste ponto, informações são partes fundamentais dos trabalhos 

da humanidade e toda e qualquer atividade, tanto individual como coletiva 

demanda é afetada por um novo paradigma de comunicação vigente. Para 

pensarmos em informação, precisamos pensar nos meios pelos quais se 

concretizam sua transmissão, pois as tecnologias foram desenvolvidas para o 

homem atuar sobre a informação que está presente naquele determinado espaço 

de tempo. 

 

1.1. CONCEPÇÃO E CARACTERÍSTICAS  

 

Os termos informação e conhecimentos andam próximos, mas há uma certa 

diferença entre seus conceitos, a informação pode ser compreendida e 

interpretada de várias formas visto que podemos moldá-las de acordo com as 

nossas necessidades, objetivos e dentro do nosso meio cultural. 

A definição de informação considerada nesta pesquisa é a do cientista da 

informação Barreto (1998 apud BARRETO, 2005) que menciona que as 

informações são como “estruturas significantes com competências de gerar 

conhecimento no indivíduo, em seu grupo ou sociedade”. A definição passa uma 

visão clara de que o conceito de informação está ligado a representação da 

formação do conhecimento do indivíduo em seu meio habitual. Mas para evitar 

tal confusão vale mencionar que informação gera conhecimento, mas informação 

é um conjunto de dados que estão inseridos a um determinado contexto 

diferenciando de situação para situação, para os dados representarem 

informações precisam conter significados a fim de representar um novo 

conhecimento. Assim, a informação tende a ser compreendida, processada e 

compartilhada para o ambiente o compartilhamento de informação é de suma 

importância para a representação do conhecimento. 

Segundo Carvalho (2012) não é fácil definir o conhecimento, não é fácil 

conceituá-lo apesar de vivenciarmos e o sentirmos bem claramente. Para 

conceituar uma definição a conhecimento tem que entender que o estudo de sua 
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concepção é um fator histórico remontado a tempos antigos, estudado por 

filósofos gregos como Aristóteles, Platão, passando por Descartes e incluindo 

filósofos no período atual. 

O saber que é fundamentada através da intuição é conhecido 

popularmente como senso-comum, que em suma é em muitas vezes enganador 

visto que não tem provas científicas. Um exemplo enfático sobre o senso-comum 

foi o geocentrismo um modelo cósmico desenvolvido na idade antiga que 

consistia em a Terra girar em torno do sol, entre seus defensores estavam o 

filósofo Aristóteles e o cientista grego Ptolomeu. Este pensamento foi 

predominante na idade média, tal modelo foi desmitificado posteriormente 

através de pesquisas científicas estabelecendo um novo modelo o heliocentrismo, 

entre alguns pesquisadores destacam-se o astrônomo Galileu Galilei, o 

astrônomo Nicolau Copérnico e o filósofo e teólogo Giordano Bruno este por 

último apresentou um ideário sobre um universo infinito, através do senso-

comum que mais tarde em partes, foi algo provado. 

Mas, para entender a concepção de conhecimento há duas definições 

aparentemente opostas que devem ser analisadas: o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito. 

Carvalho (2012) menciona que o conhecimento tácito é empírico e prático. 

Em outras palavras é um conhecimento acumulativo gerenciado através da 

experiência de um indivíduo ao logo de sua existência, assim é difícil de ser 

explicado a outros. Para Cruz (2002) o tácito é o conhecimento acumulativo fruto 

do aprendizado e da experiência cultural de cada um e é considerado um 

conhecimento informal, assim o conhecimento tácito não pode ser formalizado 

opondo-se ao conhecimento explícito, que pode ser sistematizado ou 

formalizado. 

O conhecimento explícito é aquele que pode ser quantificado, articulado e 

armazenado. Para Cruz (2002) esse conhecimento é compartilhado com outros, 

para que esses possam desenvolver suas habilidades gerar mais conhecimento e 

passá-lo a diante. Já Carvalho (2012) o define como um conhecimento racional e 

teórico. Conhecimento explícito é considerado como um conhecimento formal 

em contrapartida ao conhecimento tácito. 
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 “Conhecer significa compreender todas as dimensões da realidade” 

(MORAN, 2009, p. 18). O Conhecimento não é apenas tácito ou só explícito ele é 

a soma desses dois tipos. Assim o conhecimento não pode ser fragmentado e 

independente, tem que ser “(...) interdependente, interligado, intersensorial” 

(MORAN, 2009, p. 18). 

Segundo o mesmo autor, o processo de interação é de fundamentação 

importância na construção do conhecimento, tanto interação interna quanto 

externa, através da comunicação é que se desenvolve incontáveis processos que 

tornam possível aprofundar o nível de sabedoria. Assim o conhecer está ligado ao 

social, ao ambiente cultural, aos relacionamentos com grupos e onde vivemos. As 

nossas vivências culturais interferem diretamente em algumas dimensões da 

nossa percepção. 
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2. EDUCAÇÃO NO CIBERESPAÇO 

 

O germinar do ciberespaço não impõem limites para a comunicação, 

destrava toda e qualquer noção de espaço que tenhamos e introduz um ambiente 

de trocas voltado para possibilidades reflexivas acerca do saber. 

 Segundo Moran “Aprendemos quando relacionamos, integramos” 

(MORAN, 2009, p. 32), integração mencionada aqui, não diz respeito ao ato de 

relacionamento pessoais e sim a meios tecnológicos que são usados no processo 

de aprendizagem, considerando que esses meios tenham a capacidade de 

articular diferentes combinações, como sons, música, texto. 

 A integração desses vários estímulos é parte fundamental do ciberespaço, 

que além de apresentar uma aceleração, contém uma troca de estímulos e de 

forma objetiva compõem um novo arranjo social. Podemos notar que a rede tem 

como elemento centralizador o apoio a inteligência coletiva e fornece um 

ambiente propício para o seu desenvolvimento. 

 Sobre Internet o mesmo autor menciona que é um novo meio de 

comunicação que está caminhando para ajudar a modificar as formas que são 

definidas hoje em dia para o ensinar e o aprender. 

As TICs desempenham papel fundamental em uma educação conectada, 

podem ser mediadoras de uma aprendizagem colaborativa, atendendo as 

demandas da construção e produção do conhecimento. Como o conhecimento é 

apresentado para a construção da identidade social o processo de educar via 

ciberespaço só pode ser desenvolvido pela participação de indivíduos no próprio 

ambiente, proporcionando a colaboração no acesso aos saberes. 

A Internet como ferramenta pedagógica apresenta inúmeros benefícios 

para a educação, tanto para professores e alunos. Conforme mencionado por 

Lorenzo (2013) a Internet é passível de discussões em grupos e individual e 

promove o intercâmbio entre alunos e professores beneficiando das trocas e 

partilhas de experiências.  

Sobre alguns benefícios pode-se caracterizar a utilização da internet como 

biblioteca, visto que contém uma imensidão de conteúdos como: livros, artigos 
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científicos, enciclopédia e vídeos educativos. Além da utilização da Internet como 

meio de pesquisa a internet também pode promover o estimulo a leitura e a 

escrita e principalmente a comunicação visto que há várias formas de se 

comunicar como a mensagens, utilização de fóruns e redes sociais com a 

finalidade de promover a troca de experiências entre pessoas conhecidas e 

desconhecidas em toda a esfera global. 

A educação no ciberespaço parte da ideia do todo, trazendo o ideário da 

rede, um universo conectado onde o conhecimento atua como uma teia dinâmica, 

assim as “redes constituem a nova morfologia social e de nossas sociedades, e a 

difusão da lógica de redes modifica, de forma substancial a operação e os 

resultados dos processos produtivos e de experiência, de poder e cultura” 

(CASTELLS, 2002. P. 565). 

  

2.1. CONCEITO DE EDUCAÇÃO 

 

Podemos mencionar que a educação é parte importante no 

desenvolvimento e desempenha um papel relevante na sociedade trazendo 

benefícios e avanços significativos e garantindo uma melhor perspectiva futura 

para todos. 

Ao conceituar a educação de uma forma simplória vemos que está 

relacionado com os costumes, hábitos e valores de uma comunidade que são 

transmitidos aos seus membros. A educação em um sentido mais amplo está 

relacionada com aquilo que pode ser feito para o desenvolvimento do ser 

humano. 

Para Moran a educação tem como foco  

(...) ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e 
ação, a ter uma visão de totalidade. Educar é ajudar a integrar todas as 
dimensões da vida, a encontrar nosso caminho intelectual, emocional, 
profissional, que nos realize e que contribua para modificar a sociedade 
que temos. (MORAN, 2009, p. 12)  
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 O processo de educar e ensinar são conceitos diferentes, como mencionado 

por Moran (2009) a educação além de ensinar ajuda integrar, e o ensinar está 

relacionado com a organização de atividades didáticas em áreas específica com o 

objetivo de os alunos compreenderem as áreas específicas. Para pensarmos sobre 

o conceito de educação devemos entender os paradigmas que a regem.   

 

2.1.1. PARADIGMA TRADICIONAL, NEWTONIANO-CARTESIANO  

 

 Os paradigmas ditos como tradicionais tiveram seu desenvolvimento no 

século XVII estendendo-se até meados das últimas décadas do século XX. 

Tiveram como base a fragmentação, redução e valorização da racionalidade, a 

favor da individualidade. Segundo Cardoso (1995) menciona que esses 

paradigmas sustentam o uso dos valores materiais em vez de valores existências, 

o ser. 

 Para entender esse paradigma, temos que observar o início da ciência 

moderna. A ciência em meados dos séculos XVI, cresceu desordeiramente e sem 

bases para o estudo e pesquisa, até então com pensamentos de grandes gênios 

foram modelando tal padrão de pesquisa, começando por Galileu Galilei, 

passando por Francis Bacon criador do empirismo da investigação a base para a 

ciência moderna, passando por René Descartes e Issac Newton.  

A partir das ideias de Descartes, iniciou o que conhecemos hoje como o 

Método Científico, que refere-se a um conjunto de regras que tem como objetivo 

desenvolver um procedimento a fim de produzir um conhecimento cientifico, dá 

margem que alguma dedução ou hipótese seja provada. Este modelo deu margem 

a conquistas científicas imagináveis até então, mas por outro lado tendeu “o 

homem a separar a ciência da ética e a razão do sentimento” (BEHRENS, 2003, 

p. 19) 

Descartes desenvolveu todo o seu trabalho no conceito do dualismo, 

divisão da natureza, matéria e pensamento. Foi capaz de distinguir dois 

conhecimentos: intuição e a dedução, para ele o conhecimento humano 

dependeria da razão e nunca da imaginação.  
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Para Capra: “O cognitivo cartesiano, como passou a ser chamado, fez com 

que Descartes privilegiasse a mente em relação à matéria e levou-a à conclusão 

de que as duas são separadas e fundamentalmente diferentes” (CAPRA, 1986, p. 

55).  Ainda sobre o paradigma cartesiano:  

O paradigma cartesiano teve sua origem história em Galileu Galilei, que 
introduziu a descrição matemática da natureza reconhecendo a 
relevância das propriedades quantificáveis da matéria Contaminado 
por esses estudos, Descartes (1596-1650) propôs o ‘Discurso do Método’ 
com os pressupostos: jamais acolher alguma coisa como verdade sem 
evidencias concretas; dividir cada um dos conceitos em tantas parcelas 
quanto possível para resolvê-las; partir da ordem dos conceitos mais 
simples para os mais complexos para conduzir o conhecimento; 
(BEHREBS, 2005, p. 18). 

 

Com esses conceitos de Descartes, Issac Newton consolidou o método 

racional e dedutivo assumindo a ótica mecanicista de que a matéria humana é 

como máquinas, e o seu funcionamento obedece a princípios mecânicos, surgindo 

assim o Paradigma Newtoniano-Cartesiano. Este paradigma parte da ideia de que 

para conhecer o todo é preciso haver uma divisão, fragmentá-lo e estuda-lo em 

partes distintas. 

 Embora a visão newtoniano-cartesiana fosse hegemonia, no século XVII 

recebeu uma forte imposição do movimento romântico, os pensadores 

românticos resgataram o pensamento aristotélico, pensamento que era régio 

antes do paradigma cartesiano ser desenvolvido. Mas apesar dessa forte oposição 

o paradigma newtoniano-cartesiano se delineou mais forte com o 

desenvolvimento de novas tecnologias em meados do século XIX, e os avanços e 

descobertas no campo da biologia.  

O método newtoniano-cartesiano definiu a fragmentação em áreas, 

influenciou a universidade a ser dividida em setores e cursos em disciplinas. 

Este pensamento também não ficou restrito as universidades, mas moldou a 

totalidade da escola. A reprodução do conhecimento, repetição dos conteúdos 

estavam presentes nas práticas pedagógicas, professores ficaram responsáveis 

pela transmissão do conteúdo enquanto alunos meros receptáculos do 

conhecimento, nenhum dos dois lados, alunos ou professores questionavam tais 

papeis. 
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Desde newton os físicos têm acreditado que todos os fenômenos físicos 
podiam ser reduzidos ás propriedades de partículas, matéria rígida e 
sólidas. No entanto, na década de 20, a teoria quântica forçou-os a 
aceitar o fato de que os objetos materiais sólidos da física clássica se 
dissolvem, no nível subatômico, em padrões de probabilidade 
semelhante a ondas. Além disso, esses padrões não representam a 
probabilidade de coisas, mas sim probabilidades de interconexões. As 
partículas subatômicas não tem significados, enquanto entidades 
isoladas, mas podem ser entendidas somente como interconexões, ou 
correlações, entre vários processos de observação e medida. (CAPRA, 
1996, p. 41) 

 

O avanço do campo da mecânica quântica em meados da década passada 

propôs contribuições significativas para a ruptura e superação do paradigma 

cartesiano, para Behrens a superação desse paradigma “(...) assentado nos 

princípios da física quântica, implica oferecer uma prática pedagógica com visão 

de totalidades, que propõe o conhecimento em rede, em sistemas integrados e 

interconectados” (BEHRENS, 2009, p. 92) 

 

2.1.2. PARADIGMA EMERGENTE, VISÃO HOLÍSTICA 

 

 A visão holística ou sistêmica baseia no todo, contrapondo-se à ênfase as 

partes e a compartimentalização do conhecimento. Portanto, o pensamento 

holístico quebra o determinismo ao longo dos séculos do pensamento 

mecanicista, mas não é um pensamento imediato, prefere uma busca pela 

perspectiva interdisciplinar. 

 O paradigma newtoniano-cartesiano criava um dualismo da razão-

emoção, copo-alma e assim por diante, a visão sistêmica propõe que: 

(...) homem e a mulher sejam vistos como seres indivisos, buscando a 
unicidade na aliança de razão e emoção e de corpo e alma. Como sujeito 
cognoscente, valoriza a reflexão, a ação, a curiosidade, o espirito crítico, 
a incerteza, provisoriedade e o questionamento concebe a produção do 
conhecimento com autonomia, com criticidade e com espirito 
investigativo. (BEHRENS, 2009, p. 93) 

 

 A concepção de totalidade da visão sistêmica leva a interconectividade 

entre os sistemas vivos, favorece a uma prática pedagógica que promove a 

interação e relação dos alunos com sua comunidade, com seu próximo e consigo 
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mesmos. Sobre o que deve ser contemplado pela visão holística em uma prática 

pedagógica Cardoso menciona que “Práticas que desenvolvem simultaneamente 

razão sensação, sentimento e intuição e que estimulem a integração intercultural 

e a visão planetária das coisas, em nome da paz e da unidade do mundo” 

(CARDOSO, 1995, p. 53) 

Desenvolver o imaginar por meio de atividades que promovam a 

aprendizagem é considerado um dos objetivos que um docente com visão 

sistêmica tem diferente da visão compartilhada entre os professores regidos pelo 

paradigma tradicional, onde a transmissão de conhecimento é mais importante 

do que estimulá-lo. Para a prática atender a visão holística, o professor precisa 

acreditar na reflexão do aluno. 

O pensamento sistêmico visa contemplar a interação e a 

interconectividade, uma ferramenta bastante útil é a internet pois com o devido 

“(...) critério pode tornar-se um instrumento significativo para o processo 

educativo em seu conjunto” (BEHREBS, 2009, p. 99), pois a internet leva a um 

número imaginável de pessoas a conexão em rede, passando a ser usuárias de 

conteúdo em um universo de informações, isso dar um novo significado na 

prática docente. 

Em plena ‘Era Digital’, a escola precisa estar adequada para os jovens que 

estão condizentes com essa nova realidade, os nativos digitais conforme Prensky 

(2001) são aqueles que já nasceram inseridos em um universo digital, em contato 

com as tecnologias como o computador, videogames e a internet. Tais jovens 

estão acostumados com as constantes mudanças da nova realidade e uma nova 

prática que estimulem a aprendizagem e que permita o desenvolvimento da 

inteligência coletiva. 

 Assim o papel do professor muda drasticamente em relação ao paradigma 

tradicional o foco não é mais em reproduzir no ato de transmitir o conhecimento, 

repassá-lo e sim no ato de “ ‘Aprender a aprender’ abrindo caminhos coletivos a 

de busca e investigação para a produção do seu conhecimento e do seu aluno” 

(BEHERENS, 2009, p. 71)  

A escola atual precisa adequar-se da nova realidade atual, procurando 

meios alternativos para que os nativos digitais possam se beneficiar das 
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constantes mudanças, utilizando a visão sistêmico para abranger todas as suas 

etapas. A escola precisa dialogar com o ciberespaço e inserir o aluno nesse 

ambiente rico, motivador interativo e colaborativo. 

 

2.1. CONCEITUANDO CIBERESPAÇO 

 

O termo Ciberespaço é originário do autor William Gibson, que foi inserido 

em seu livro de ficção científica Neuromance publicado em 1984, o romance 

introduziu conceitos de inteligência artificial bem como definiu o ciberespaço 

como um meio virtual onde computadores e usuários estavam interconectado 

formando uma rede global. 

Os estudos sobre o ciberespaço começaram bem antes da definição 

introduzida por William Gibson, começaram com estudos culturais e filosóficos 

provocados pelos impactos das tecnologias nas comunicações, podemos citar 

como um desses autores o teórico em comunicação Marshall McLuhan que 

conseguiu pensar além das condições atuais e imaginar um mundo conectado, 

conseguiu vislumbrar o que hoje conhecemos como internet. 

 Na obra “Os meios de Comunicação Como Extensão do Homem” (1964) 

Marshall McLuhan explica que a comunicação é parte central transmissão da 

informação e implica seriamente em como a mensagem é transmitida, visto que 

cada meio difusão tem suas próprias características, a mensagem não é mais 

importante que o veículo que ela é passada. 

Os meios utilizados paras as comunicações em meados do século XX eram 

lineares, unidirecional e que apresenta um único ponto de vista, podemos citar o 

advento da televisão (fins dos anos 50 e início da década de 60) como um meio 

de comunicação unidirecional, onde as informações são conduzidas pela 

perspectiva do locutor que faz o papel do transmissor, enquanto o interlocutor é 

apenas o assimilador das informações. Um novo paradigma midiático só seria 

desenvolvido anos à frente, que assumiram papel bidirecional ou multidirecional, 

e que ganharia força das massas sociais.  
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Diferentes dos meios convencionais de comunicação como o rádio e a 

televisão, o computador se manifestou com uma invenção extraordinária. 

Projetada para fins militares em meados do século XX, mas com o crescente 

desenvolvimento tecnológico as empresas enxergaram um meio de lucros e os até 

em tão computadores gigantescos tornara-se microcomputadores com o pretexto 

de auxiliar nas atividades diárias, profissionais e pessoais. Esse mercado hoje 

fatura grandes quantias de dinheiro graças a essa visão grandiosa sobre o futuro. 

Outra ferramenta que veio para revolucionar as comunicações e servir de ponte 

entre microcomputadores e pessoas foi a Internet, desenvolvida como pretexto 

militar durante a Guerra Fria com o nome de Arpanet, era utilizado pelo 

Departamento de Defesa Americano e depois se estendeu a âmbitos acadêmicos, 

as universidades, até ter seu uso irrestrito como conhecemos hoje em dia, assim 

a internet é um ambiente virtual bidirecional e permite a interação entre seus 

usuários. 

O meio pelo qual torna a comunicação um processo planetário e 

democrático e está sendo muito utilizado para tal fim é o Ciberespaço, 

chamaremos de ciberespaço ou por ventura de a rede. Dentro desta perspectiva, 

podemos considerar a rede como o meio globalizante para o avanço da 

comunicação reforçando mudanças significativas em vários setores da sociedade, 

facilitando a organização da diversidade em âmbito global, individual e coletivo. 

Pierre Lévy é um dos maiores entusiastas quando o assunto é a implicação 

das tecnologias na vida e no comportamento humano, em seu livro “Cibercultura” 

(1999) o autor compartilha de um olhar visionário e antropológico sobre o 

impacto das tecnologias digitais de informação e comunicação em implicações 

culturais. Lévy utiliza a seguinte definição para o ciberespaço: “Eu defino o 

ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial 

dos computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 94), ou 

seja, o processo de interconexão global entre computadores, dentro deste 

ambiente é possível ter uma forte e generalizada conexão de forma acelerada e 

tais mudança tornam pessoas que se consideram atentas em obsoletos quanto as 

informações que estão sendo divulgadas, já que não há como participar na criação 

das transformações. Ainda sobre a concepção de rede tratada por Levy:  
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O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica não penas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo que navegam e alimentam esse 
universo. (LÉVY, 1999, p.17) 

 

 O ciberespaço é um ambiente vasto em sentido virtual e físico então vamos 

adentrar no maior agente do ciberespaço, a internet, esta disponibiliza vasta 

tecnologia da informação em grandes quantidades a um grupo imenso de pessoas 

que podem se conectar no ciberespaço.  

Como principal canal de vinculação e informação o ciberespaço favorece a 

comunicação, como defendido por Lévy:  

O ciberespaço encoraja um estilo de relacionamento quase 
independente dos lugares geográficos e da coincidência dos tempos, (...) 
apenas as particularidades do ciberespaço permitem que os membros 
de um grupo humano (...) se coordenem, cooperem, alimentem e 
consultem uma memória comum, e isto quase em tempo real, apesar da 
distribuição geográfica e da diferença de horários. (LEVY, 1999, p. 49) 

 

“A perspectiva da digitalização geral das informações provavelmente 

tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e suporte de memória da 

humanidade a partir do início do próximo século” (LÉVY, 1999, p.95), Lévy prévio 

com exatidão que a rede seria o principal canal de comunicação e socialização e 

podemos afirmar que vivenciamos isso, em pratica o ciberespaço é o canal mais 

importante de disseminação de informações, pensamentos e de contextualizar 

ideias, que consegue transcender a barreira do meio físico e se esquematizar como 

um operador de virtualizador da informação. 

 O sociólogo espanhol Manuel Castells um dos autores mais citados 

quando o assunto é comunicação, defende a ideia de uma Sociedade em Rede.  

Castells menciona que a “Internet é mais que uma tecnologia, é um meio de 

comunicação, de interação e de organização social” (CASTELLS, 2003 p.255), 

como o principal agente do ciberespaço, a internet utiliza a interação para 

estabelecer a comunicação. 

Para Behrens (2009, p. 99): “A internet tem disponibilizado a tecnologia 

da informação a um grupo imenso de pessoas, que podem conectar à rede, 

passando a ser usuárias do universo de informações organizado no mundo 
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inteiro”. A internet é utilizada como ferramenta global e possibilita a quebra de 

barreiras do espaço e o tempo, não precisa de um relacionamento físico ou 

presencial, mas a sociedade é beneficiada com a intercomunicação possibilitando 

o relacionamento entre usuários como um todo independentemente na 

distribuição geográfica.  
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3.  REVISÃO SISTEMÁTICA 

A opção metodológica para a pesquisa caracteriza-se em pesquisa 

qualitativa e quantitativa de ordem bibliográfica sistemática. A abordagem 

qualitativa é caracterizada como: “[...] compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da 

produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos” 

(RICHARDSON, 1999, p. 90) A abordagem quantitativa tem como objetivo 

empregar um instrumento estatístico com análise do problema. Sobre pesquisa 

bibliográfica Lakatos e Marconi comentam: 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filmes e televisão. Sua finalidade colocar o pesquisador em contato 
direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 
assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que tenham sido 
transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. 
(MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 183) 

 

A pesquisa bibliográfica permite analisar questões já resolvidas, 

problemas já conhecidos e definir soluções, bem como explorar áreas onde não 

tem respostas fundamentadas ou que precise de um estudo mais aprofundado, de 

acordo com Lakatos e Marconi (2003) a pesquisa bibliográfica não é apenas 

repetir o que já foi escrito, mas analisar o tema com um foco diferente e com 

outras abordagens diferenciando da compreensão dos estudos anteriores, 

possibilitando outras conclusões inovadoras.  

Pesquisa sistemática tem como objetivo analisar as pesquisas disponíveis 

e relevantes para a realização da pesquisa, Conforme Corforto:  

(...) os resultados de uma revisão sistemática permitem identificar 
lacunas na teoria que podem ser exploradas por outros pesquisadores, 
mas que não foram identificadas em estudos semelhantes devido à 
superficialidade e falta de rigor na revisão bibliográfica. (CONFORTO, 
2011, p. 2) 

 

O levantamento sistemático da literatura descrito nesta pesquisa foi 

conduzido com o objetivo de conhecer as pesquisas e linhas de pensamentos 

sobre o tema que está sendo investigado, como se caracteriza o processo de 
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aprendizagem em ambientes na Internet e conhecer as principais linhas de 

pesquisas nesta área, selecionando os estudos primários (estudos mais 

relevantes). Coletar e interpretar os estudos mais relevantes na área a fim de 

analisar criticamente os dados desses estudos. 

 

3.1. QUESTÕES DE PESQUISA 

 

  Para coleta das informações as questões de pesquisa exercem papel 

fundamental em uma revisão sistemática e servem de guia e ajudam na 

identificação dos dados, com objetivo principal a pesquisa partiu da seguinte 

questão: 

 Quais processos que a informação passa para a 

construção do conhecimento na internet? 

Esta questão de pesquisa central visa contribuir para a análise das 

evidências. Visto que a informação pode ser definida como estruturas que 

contenham significado a fim de gerar algum conhecimento como já bem 

mencionado no Capítulo 1 a Internet dá um novo significado no processo de 

transmissão dessa informação no processo de aprendizagem a fim de estabelecer 

conhecimentos. 

Assim, analisar os processos que definem a interlocução entre usuários e 

informação são de fundamental importância para o ensino e aprendizagem na 

Internet. 

A partir desta questão central, foram desenvolvidas questões secundárias: 

 QS1: Quais ambientes na internet são utilizados para o 

desenvolvimento das pesquisas? 

 QS2: Que áreas do conhecimento são mais trabalhadas 

nos estudos? 

 QS3: Que resultados foram obtidos, com a utilização de 

um ambiente na internet para o desenvolvimento da 

aprendizagem? 
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A questões secundárias tem como objetivo facilitar na coleta dos dados 

sevem de guia e tem que ser elaboradas de acordo com a questão de pesquisa 

central. A QS1 tem como objetivo verificar quais ambientes que os artigos 

evidenciam em seus estudos, analisando as evidencias que apontam o uso do 

ambiente como processo de aprendizagem na internet. A QS2 tem como objetivo 

verificar as áreas do conhecimento mais trabalhadas nos estudos. A QS3 visa 

apresentar as evidências quanto ao uso dos ambientes para o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

 

3.2. EXTRAÇÃO DE DADOS E FONTES DE BUSCAS 

 

Para realização da busca foi adotada a busca manual em que constituiu em 

acessar sites de eventos acadêmicos e revistas conforme o Quadro 1, de início ao 

adotou-se como critério inicial para a busca dos artigos a leitura do título seguido 

da leitura do resumo, consistindo em analisar o tema que o estudo trata. 

Quadro 1 – Fontes de pesquisas 

SIGLA NOMES DAS FONTES DE PESQUISAS 

WIE Workshop de Informática na Educação 

RBIE Revista Brasileira de Informática na Educação 

WCBIE Workshops do congresso Brasileiro de Informática na Educação 

RENOTE Revista Novas Tecnologias na Educação 

 

Após verificar os títulos e os resumos, foram selecionados os primeiros 

artigos. Aqueles que não foram identificados pela leitura do título e de seu 

resumo, iniciou-se a leitura de seus resultados, com o objetivo de avaliar se 

estavam dentro do tema abordado pela questão de pesquisa central.  

Despois da etapa de leitura, foram aplicados os seguintes critérios para a 

inclusão e eventual exclusão dos artigos selecionados, a fim de coletar dados para 

as questões secundárias da pesquisa.  

Para cada critério foi incluído um ID com o objetivo de facilitar na 

referência dos critérios no decorrer deste projeto, adotou-se a seguinte sigla para 
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os critérios de inclusão “CI” seguido de seu número e para os critérios de exclusão 

a sigla “CE” seguido de seu número.  

Assim, foram aplicados os seguintes critérios para a inclusão dos artigos: 

CI1:  Estudos que referenciam a internet como agente principal, ou algum 

ambiente que tenha como base a internet como veículo; 

CI2:  Artigos e periódicos completos publicados em revistas, congressos, 

workshops e simpósios; 

CI3:  Publicados em Língua Portuguesa; 

CI4:  Estudos publicados no período de 2011 à 2015. 

 

Para a exclusão de artigos, foram adotados os seguintes critérios: 

CE1:  Estudos não publicados em Língua Portuguesa; 

CE2:  Estudos que apresentam relação com a questão central da pesquisa; 

CE3:  Estudos incompletos e resumidos; 

CE4:  Estudos pagos. 

 

3.3. ESTRATÉGIA DE EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

Para a extração das informações dos artigos foram utilizados dois 

formulários, o Formulário A e o Formulário B que tem objetivos distintos e foram 

anexados ao Apêndice. O Formulário A tem como objetivo a coleta dos dados 

gerais sobre os estudos que foram selecionados inicialmente, este formulário 

contém as seguintes características: 

Formulário A 

ID – Um identificador foi atribuído, para cada trabalho, com o objetivo de 

facilitar a referência a cada estudo no decorrer desta pesquisa. Será utilizado a 

seguinte sigla “EP” que significa “Estudo Pesquisado”, seguido do seu número de 

identificação. 
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Título – Título trabalho; 

Autor - Lista de autores; 

Ano -  Ano da publicação; 

Instituição – Instituição de ensino relacionado do artigo; 

Fonte -  Fonte onde o trabalho foi publicado. 

 

Formulário B   

 O Formulário B tem como objetivo principal, mostrar os artigos que foram 

incluídos, bem como os critérios utilizados para sua exclusão. Sobre a sua 

estrutura o formulário contém os mesmos tópicos do Formulário A, com a 

exceção do tópico “Exclusão” que define o motivo do porque o artigo ser excluído. 

Após a inserção dos dados no Formulário A, ouve uma leitura completa 

dos artigos a fim aplicar os critérios de inclusão e exclusão que foram definidos 

no Subcapítulo 3.3. Após a leitura completa e à aplicação dos critérios pré-

definidos preencheu-se o Formulário B com os artigos excluídos, os estudos que 

foram incluídos e excluídos serão apresentados no Capítulo 4. 

 Após a exclusão dos artigos, iniciou-se o processo de análise dos dados com 

o objetivo de coletar as evidências com base nas questões de pesquisa. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS  

 

 Como apresentado no Capítulo 3, a condução do trabalho foi desenvolvida 

através de uma busca manual acessando as fontes de pesquisas definidas, 

analisando o título do artigo, resumo e data de publicação. 

 Foram lidos 235 artigos no total, publicados entre 2011 e 2015, destes 

apenas 21 apresentavam com base na questão de pesquisa central apresentadas 

no Capítulo 3 – assim os 21 artigos foram considerados como estudos relevantes, 

conforme a Quadro 2. 

 

Quadro 2- Quantidade de Trabalhos 

Fonte de Busca Quantidade dos artigos 

WIE 59 

RBIE 46 

WCBIE 16 

RENOTE 114 

TOTAL 235 

 

O Gráfico 1 apresenta a quantidade de estudos considerados em relação as 

fontes de buscas. 
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Gráfico 1 – Trabalhos Considerados  

Percebe-se que houve a maior quantidade de artigos encontrados no 

Workshop de Informática na Educação WIE com a quantia total de 15 artigos 

lidos, sendo a base de dados com o maior número de artigos selecionados. 

O Gráfico 2 mostra os artigos por ano de publicação 

Gráfico 2 – Ano de Publicação dos Artigos 

Nota-se que a princípio ouve uma incidência alta de artigos publicados no 

ano de 2011 e no ano de 2013, as publicações dos anos 2012 e 2015, decaíram em 
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relação aos seus respectivos anos anteriores, mesmo assim fica evidente que no 

período de 5 anos de busca no Brasil houve uma baixa incidência de trabalhos 

publicados com o tema educação e o ciberespaço, essa afirmação fica passível de 

mais dados para uma conclusão efetiva, visto que a baixa incidência de artigos 

pode ser caracterizadas pelo critério CI4, duração de tempo estipulada de 5 anos 

para esta revisão sistemática. 

 Dos estudos selecionados foram aplicados os critérios de exclusão, 

conforme descritos no Capítulo 3, esses critérios tiveram como objetivo 

especificar quais artigos seria utilizado para a busca de dados, a fim de responder 

as questões da pesquisa. Dos 21 trabalhos selecionados foram realizados os 

critérios de inclusão e exclusão como descrito no Quadro 3 que mostra o total de 

artigos lidos, os artigos selecionados e quantos foram excluídos e incluídos. 

 

Quadro 3 – Total dos trabalhos pesquisados e selecionados, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão 

  

Antes de aplicar os critérios, conforme o Apêndice A existiam 21 estudos 

contabilizados, mas 11 desses estudos mostraram não ser adequados para a 

pesquisa, conforme o Apêndice B.  O Quaro 4 mostra os estudos excluídos e os 

critérios definidos 

 

 

Fonte 

de 

Busca 

Total de 

Artigos por 

fonte 

Artigos 

Selecionados 

 

Excluídos 

 

Incluídos 

WIE 59 15 8 7 

RBIE 46 3 2 1 

WCBIE 16 1 0 1 

RENOTE 114 2 1 1 

TOTAL 235 21 11 10 
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Quadro 4 – Estudos Excluídos 

 

Despois da exclusão dos artigos como definido nos Quadros 3 e 4, foram 

considerados apenas 10 artigos para esta pesquisa, onde foram empregados para 

responderem as questões desta pesquisa e excluídos 11 artigos que mostraram 

não ser relacionados com as questões de pesquisa central e as questões de 

pesquisa específicas. Alguns estudos foram classificados em mais de uma 

categoria, mas de acordo com as questões de pesquisa como mostra o Quadro 5 

Quadro 5 – Classificação das categorias dos estudos  

 

Sobre a análise das categorias ficou definido como critérios a utilização de 

um comentário relacionado as evidências que forem encontradas, junto de um 

trecho do artigo que a credencie. 

 

 

Fontes de 

Busca 

Excluídos Quantidades 

WIE EP02, EP04, EP05, EP06, EP10, 

EP12, EP13, EP14, EP15 

9 

RBIE EP17, EP18 2 

CATEGORIAS ESTUDOS QUESTÃO DE 

PESQUISA 

QUANTIDADE 

AMBIENTES EP03, EP07 EP09, EP11, 

EP16, EP19, EP20 

QS1 7 

ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

EP01, EP03, EP07, EP08, 

EP11, EPQ6, EP19, EP21 

QS2 8 

APRENDIZAGEM EP01, EP03, EP07, EP08, 

EP09, EP20 

QS3 6 
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4.1 AMBIENTES  

 

 Quais ambientes na internet são utilizados para o desenvolvimento das 

pesquisas?  

O objetivo desse questionamento era identificar e catalogar os ambientes 

mais utilizados e as suas características fundamentais, quanto a sua 

funcionalidade e como ele pode ser voltado para a aprendizagem. Com relação 

aos ambientes encontrados nos artigos, o Gráfico 3 os apresentam da seguinte 

forma.  

 Gráfico 3 – Ambientes utilizados 

 

Ainda sobre os ambientes, o Quadro 6 apresenta quais são e seus 

respectivos estudos. 

Quadro 6 – Classificação das Ambientes   

Ambientes Estudos Quantidade 

Facebook EP09, EP11 2 

Blogs EP07, EP16 2 

Redu EP03 1 

Facebook
2

Blogs
2

Twitter
1

Google+
1

Tumblr
1

Redu
1

Não Identificado
3

Ambientes

Facebook Blogs Twitter Google+ Tumblr Redu Não Identificado
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Google+ EP19 1 

Twitter EP20 1 

Tumblr EP20 1 

Não Identificado EP01, EP08, EP21 3 

 

 Cada ambiente é apresentado a seguir, de acordo com seus respectivos 

estudos, com uma breve descrição das evidências que os estudos apontam a partir 

de suas análises juntamente com um trecho do artigo que identifica tal evidência. 

 

Facebook 

 Estão presentes neste tópico os artigos que relatam a utilização da rede 

social Facebook como ambiente de aprendizagem.  

EP09: Relata o desenvolvimento da prática docente, utilizando o 

Facebook como um recurso para a aprendizagem. 

“Os depoimentos apontam para uma prática que tem sido utilizada para 

fins de avaliação de uma disciplina, que tem servido para socializar atividades 

entre os colegas da turma, os quais em sua maioria, são favoráveis ao uso do 

recurso, mas as discussões apontam para uma certa deficiência na interação entre 

professor e aluno. ”  

EP09: Objetiva o Facebook como ferramenta de apoio. 

“A pesquisa evidenciou as potencialidades do Facebook como ferramenta 

de apoio, principalmente no que se refere à interação entre alunos, por ser uma 

alternativa coerente e de fácil execução, uma vez que professores e alunos já 

conhecem a rede social utilizando-se para fins pessoais, o que garante maior 

participação e adesão entre os envolvidos.” 

EP11: Analisa o Facebook como um espaço de interação e aprendizagem. 

“... busca analisar como se dão as relações de graduandos de uma 

disciplinas específica que se utiliza de uma rede social – o Facebook – como 

ambiente de aprendizagem informal complementar ao processo de estudo 

presencial, explorando as inúmeras possibilidades de convergências de mídias, 
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realização de atividades e discussões acerca do processo de ensino e 

aprendizagem.” 

 

Redu 

 Neste grupo é apresentado o artigo que menciona a rede social educativa 

Redu, e sua utilização. 

 EP03: Relata a quebra dos limites de espaços e tempo. 

“(...) observa a participação de um maior número de pessoas tendo em 

vista que as mesmas podiam participar em qualquer horário e local, 

principalmente sem as limitações que a aula presencial apresenta.” 

 

Blogs 

 Neste tópico é apresentado os artigos que mencionam a utilização e 

benefício de blogs como ferramentas para a construção da aprendizagem. 

EP07: Apresenta evidência quanto ao uso de microblogs por parte dos 

estudantes. 

 “O mesmo foi muito utilizado para: i) trocar informações com os 

professores e colegas; ii) divulgar vídeos, sites e eventos relacionados à 

Informática na Educação; iii) expressar sentimentos e compartilhar novidades.” 

 EP16: Determina o benefício como ambiente. 

  “Concluímos, a partir dos dados relacionados aos dias e horários de 

publicações, que iniciativas implementadas pela web, como esta de utilização de 

blogs, aumentam o tempo de contato entre o aluno e a disciplina, à medida que 

permitem interações a qualquer dia e horário ainda que os sujeitos (alunos, 

professores e estagiários) não se encontrem na Universidade.” 
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Google+ 

 Este tópico tem como objetivo mencionar as características principais da 

rede social Google+. 

 EP19: Objetiva mostrar os recursos. 

 “Há várias formas de emprego da rede social Google+ que podem ser 

utilizadas para facilitar os processos de ensino aprendizagem. A forma mais 

básica é por meio do próprio perfil pessoal. A rede social, entretanto, apresenta 

mecanismos mais específicos, que podem funcionar melhor de acordo com o tipo 

de comunicação que se procura, como o uso de página ou de comunidades.” 

 

Twitter 

 Neste grupo relaciona a rede social Twitter, e a sua característica 

imediatista. 

 EP20: Analisa o fluxo de informações como imediatista. 

“O caráter instantâneo das informações e conversações que circulam pelo 

Twitter instauram uma outra concepção de movimento através do tempo; pode-

se dizer que assim instituiu-se, necessariamente, uma outra possibilidade para 

operarmos com o conceito de espaço e velocidade.” 

 

Tumblr 

 Objetiva apresentar o entrosamento da rede social Tumblr aos diversos 

campos de estudo. 

EP20: Relacionamento dos estudantes com outras áreas de estudos fora 

da sua formação. 

“Tais sujeitos não percebem sua formação profissional enquanto estanque 

e esquadrinhada em diferentes áreas de conhecimento, mas como uma rede, um 

rizoma onde todos os pontos podem levar a outros pontos. Assim, sentem-se à 

vontade para apropriar-se e compartilhar todo o tipo de “matéria” com inúmeras 

possibilidades de hibridações e conexões, sempre prontos a devorar o que lhes 
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parece um novo elemento possível para a composição de seus singulares modos 

de vida.” 

 

4.2 ÁREAS DO CONHECIMENTO  

 

Que áreas do conhecimento são mais trabalhadas nos estudos?  

 Essa questão tem como objetivo analisar quais as áreas do conhecimento 

são trabalhadas com o auxílio da internet, bem como a qual nível de ensino as 

pesquisas são correspondentes. O Gráfico 4 mostra a quantidade de estudo por 

áreas, a fim de responder esta pergunta. 

 

Gráfico 7 – Áreas do conhecimento 

 O Quadro 7 mostra a disposição dos estudos em relação a área do 

conhecimento em que está inserido. 

Quadro 7 – Classificação das áreas do conhecimento 

Área Estudo Quantidade 

Educação a Distância EAD EP01, EP21 2 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Educação a Distância

Pedagogia

Geografia

Português

Química

Design Gráfico

Não Indentificado
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Pedagogia  EP07 1 

Geografia  EP08 1 

Português  EP11 1 

Química  EP16 1 

Design Gráfico EP20 1 

Não identificado  EP03, EP09, EP19 2 

 

Houve maior incidência de artigos publicados na área de conhecimento 

relacionada a Educação a Distância com dois estudos publicadas, os restantes dos 

estudos apontam apenas para uma área do conhecimento e três estudos suas 

respectivas áreas não foram definidas ou não estavam descritas explicitamente  

Sobre os níveis de ensino a Gráfico 5 mostra a quantidade dos níveis de 

estudo 

Gráfico 5 – Níveis da educação dos estudos 

 

O Quadro 8 relaciona os estudos aos seus respectivos níveis de estudos da 

educação. 

 

Strict Sensu - Mestrado

Latu Sensu

Graduação

Ensino Fundamental

Não Indentificado

0 1 2 3 4 5 6
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Quadro 8 – Quantidade dos estudos por nível da educação. 

Níveis Estudos Quantidade 

Ensino Fundamental EP08 1 

Graduação EP01, EP03, EP11, 

EP16, EP20 

5 

Latu Sensu EP07, EP21 2 

Stricto Sensu 

(Mestrado) 

EP09 1 

Não identificado EP19 1 

 

A maioria dos estudos cerca de cinco artigos foram voltados para a 

graduação, isso evidência que os estudos são realizados com a perspectiva voltada 

para a área acadêmica, as disciplinas da graduação são trabalhadas a distância 

nesses estudos, onde é analisado como tal disciplina é trabalhado bem como o 

desempenho dos professores e alunos, os artigos também mostram como foi 

trabalhado as disciplinas analisando o método utilizado e o retorno por parte dos 

discentes. 

 

4.3 APRENDIZAGEM 

 

 Que resultados foram obtidos, com a utilização de um ambiente na 

internet para o desenvolvimento da aprendizagem?  

Essa pergunta tem como objetivo identificar nos trabalhos estudados os 

principais fatores que influenciam para aprendizagem dentro do contexto virtual, 

já que uma aprendizagem globalizante no ciberespaço precisa acontecer 

mediante a contextos geográficos, derrubando as barreiras entre o espaço e o 

tempo, usando a interação entre usuários para estabelecer partilhas significativas 

de informações.  

Segundo Lévy (1999) a comunicação no âmbito virtual é de certa forma 

mais interativa do que outros meios de comunicação, até mesmo pela perspectiva 

ampla e por ser um universo em expansão e incalculável. Assim, para a melhor 
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compreensão, essa questão de pesquisa foi dividida com o agrupamento das 

seguintes respostas: 

 1 – Interação 

 2 – Papel do professor  

 3 – Aluno 

 4 – Construção do conhecimento 

 

Quadro 9 – Questões da aprendizagem e seus estudos 

Questões da 

Aprendizagem 

Estudos Quantidade 

Interação EP01, EP08, EP20 3 

Papel do Professor EP03, EP07, EP08, 

EP09 

4 

Aluno EP01, EP08 2 

Construção do 

Conhecimento 

EP01, EP09 2 

 

 

Interação 

 Neste tópico é relatado os artigos que evidenciam o papel da interação na 

construção da aprendizagem. 

 EP01: Trata da interação em um ambiente virtual. 

 “A ideia que não existe interação no ambiente virtual pode ser 

desmistificada pelo trecho acima, quando diz: ‘é muito interativo apesar de ser 

virtual, ou seja independente da modalidade é possível que ocorram momentos 

de plena interação. Para tanto, os participantes precisam querer, estar 

disponíveis e mostrar interesse. Dessa forma, a interação se torna algo natural e 

não um ato forçado que exige participação de todos.” 

 EP03: Objetiva a aprendizagem colaborativa quanto a interação. 
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 “A aprendizagem colaborativa destaca-se pela participação ativa e a 

interação dos membros, tanto alunos como professores.” 

 EP03: Apresenta o ponto de vista dos alunos. 

 “Os alunos acharam positivo a ampliação do tempo de interação para além 

do tempo da aula presencial.” 

 EP08: Objetiva a aprendizagem como um processos de interação. 

 “Sendo a aprendizagem um processo de interação social e o conhecimento 

originário da interação entre sujeito e objetivo, a interatividade auxilia na 

construção do conhecimento, consistindo em uma forma de confrontar opiniões, 

suposições ou certezas sobre um determinado assunto no momento em que ele 

está sendo estudado.” 

 EP20: Interação sem limites geográficos. 

 “De fato, quando ‘estão na internet’ estão ocupando um espaço onde 

interagem e sociabilizam – assim como fazem na Universidade e em outros 

lugares. No entanto, ao ‘estarem na internet’ estão em espaço onde as diferenças 

geográficas e temporais perdem importância” 

 

Papel do Professor 

 Neste grupo serão catalogados todos os artigos que evidenciam o papel do 

professor no desenvolvimento da aprendizagem. 

 EP03: Analisa o papel do professor em uma rede social educativa. 

 “Na REDU o professor era visto pelos alunos como alguém que estava no 

ambiente para auxiliá-los no processo de aprendizagem, passando a assumir um 

papel de facilitador do processo de aprendizagem.” 

 EP07: Objetiva a aprendizagem colaborativa. 

“A aprendizagem colaborativa destaca-se pela participação ativa e a 

interação dos membros, tanto alunos como professores.” 

EP08: Objetiva a importância do professor. 
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“(...) a fundamental importância do professor presente nas construções 

dos alunos é ele quem irá detectar interpretações equivocadas e orientar 

atividades para que os alunos possam apropriar-se significativamente dos 

conceitos científicos, podendo realizar as associações com os conhecimentos já 

adquiridos em outras oportunidades.” 

EP09: Mostra o papel do professor como mediador. 

“(...) interação é um tanto prejudicial, pois há um certo protecionismo 

entre os colegas mais próximos, prejudicando aqueles que não possuem maior 

relacionamento com os demais e assim impendido o crescimento do grupo como 

um todo. Nesse ponto, aponta-se para a importância do papel do professor, que 

poderia direcionar essa interação, embora divergem das demais redes sociais, 

onde os indivíduos procuram agrupamentos de acordo com um certo vinculo já 

formado.” 

 

Aluno 

 Neste tópico será relacionado todas as evidências sobre o papel dos alunos 

no desenvolvimento da aprendizagem. 

 EP01: explica o papel dos alunos. 

“O aluno tem consciência que a aprendizagem pode ser adquirida por 

meios não presenciais, mas não diz os motivos de ter achado o bate-papo 

interessante. Deixa a cargo de o leitor interpretar se foi por parte dele do 

conhecimento adquirido ou da socialização causada pela atividade proposta.” 

EP08: Analisa o processo de aprendizagem em comparação a outras 

turmas. 

“Os alunos de uma mesma turma não constroem os seus conhecimentos 

ao mesmo tempo, cada um tem particularidades em suas construções. ” 
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Construção do Conhecimento 

 Neste grupo é relacionado as evidências dos trabalhos estudados quanto a 

abordagem da aprendizagem na construção do conhecimento. 

 EP01: Relaciona a troca de informações e a formulação do conhecimento. 

 “(...) a partir de diferentes intervenções e contribuições é que os sujeitos 

conferem ao discurso que está sendo estabelecido, se constrói uma relação e nessa 

troca de informações e compreensões acerca do que está sendo discutido, se 

produz conhecimento. ” 

 Ep01: Objetiva as características. 

“Uma das características para o favorecimento do processo de construção 

do conhecimento e das interações (sujeito-objeto e sujeito-sujeito) é a criação de 

novos ‘espaços’ de aprendizagem que necessita de suportes epistemológicos, bem 

como de suportes metodológicos potentes que orientem as práticas pedagógicas 

mediadas pelas tecnologias digitais.” 

EPo9: Define o conceito de colaboração. 

“O conceito de colaboração aqui tratado diz respeito à aprendizagem que 

ocorre e se desenvolve a partir da interação entre os indivíduo, numa proposta de 

construção do conhecimento movidas pela experiência partilhadas,” 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com a análise dos gráficos e evidências dos artigos no decorrer desse 

capítulo, foi possível realizar discussões sobre os resultados apresentados por 

eles. Foram lidos 235 artigos em língua portuguesa, dentre estes foram 

relacionados inicialmente 16 para a realização da pesquisa, mas apenas 10 

tratavam sobre o ciberespaço e educação. 

Foram definidas 3 questões para a seleção dos artigos, e foram definidas 3 

categorias para a análise dos dados: Ambientes, Áreas do Conhecimento e 

Aprendizagem.  
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Sobre a categoria Ambientes observa que 60% são redes sociais, o 

Facebook com 18 % foi a rede social que apresentou a maior quantidade de 

artigos, seguido do Tumblr 9%, a rede social Google+ 9%, a rede social educativa 

Redu 9% e do Twitter 9%. Quanto ao restante dos ambientes 18% eram Blogs que 

foram usados para facilitar o processo de ensino a distância, e 28% dos estudos 

não tinham identificação dos ambientes utilizados. 

Ainda sobre a categoria Ambientes os artigos mostram a disposição das 

várias redes sociais, a priori o Facebook pois esta rede social foi a que mais teve 

estudos evidenciados, sua principal evidência apresentada nos artigos é o 

desenvolvimento da prática docente, mostrando que uma rede social favorece a 

interatividade dos alunos por conter recursos que facilitam o processo de 

comunicação, com respeito a interação aluno-professor, cita que a interação 

ocorre com certa deficiência mas cabe ao professor compensar essa deficiência 

estabelecendo uma ponte de mediação entre o aluno e o conhecimento.  

Quanto a rede social educativa Redu o artigo mostra que as redes social de 

maneira abrangente tem a capacidade de quebrar os limites geográficos, 

independentemente da hora e local, a quebra de espaços e tempos as pessoas 

podem participar das discussões das aulas sem as limitações de um lugar físico 

presencial.  

Sobre a rede social Google+ define os recursos da mesma e cita que em 

uma rede social há ferramentas específicas e que saber escolher essas ferramentas 

da melhor forma facilita o processo de comunicação.  

Quanto ao Twitter, o artigo à evidencia como uma rede social imediatista, 

como características das redes sociais as mensagens são trocadas em constantes 

fluxos de informações cabe ao usuário corresponder a esta troca de informações.  

Sobre o Tumblr, o foco do artigo fica com a “apropriação” de 

conhecimentos de outras áreas por parte dos estudantes visto que é uma rede 

social com conexões hibridas.  

Sobre a disposição dos Blogs, os artigos evidenciam que há uma forte troca 

de informação por partes dos alunos e que os professores devem ter como papel 

facilitar o processo de mediação e organiza-lo da melhor forma para favorecer a 

construção do conhecimento nos alunos, visto que o ambiente pode ser utilizado 
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sem restrições de dias e horas, aumentando o tempo de contato com a disciplina, 

não se restringindo apenas as salas de aulas. 

A questão de pesquisa 2 teve como objetivo catalogar as áreas do 

conhecimento utilizadas nos estudos, a categoria Áreas do Conhecimento 

identificou que a Educação a Distância com 20% foi a área mais trabalhada e a 

característica mais marcante nos estudos sobre a educação a distância é mostrar 

que a interatividade em um ambiente virtual ocorre de forma plena e que a 

interação pode ocorrer de forma natural entre os participantes. Quanto aos outros 

estudos, mostram apenas uma área de atuação: Interdisciplinaridade 10%, 

Pedagogia 10%, Geografia 10%, Português 10%, Química 10%, e por final Design 

Gráfico com a mesma quantidade 10%, dois estudos não foram identificados, por 

não mostrarem com clareza as áreas dos artigos totalizando assim 20%.  

Ainda sobre a categoria Áreas do Conhecimento, foi apresentado os níveis 

da educação que os artigos correspondiam, a maior incidência foi na graduação 

com 46% dos artigos analisados, o Latu Sensu totalizou 18% dos estudos, o ensino 

fundamental registrou apenas 9% e Strict Sensu – Mestrado ficou com 9% dos 

trabalhos. 

A questão de pesquisa 3 teve como objetivo catalogar os possíveis 

resultados com a utilização de um ambiente virtual no processo da aprendizagem, 

para isso a categoria Aprendizagem definiu 3 características para a análise das 

evidencias a Interação, o Papel do Professor, o Aluno e a Construção do 

Conhecimento.  

A categoria Interação correspondeu a 27% dos artigos, evidenciou que o 

processo de interação pelos meios midiáticos em um ambiente virtual é de suma 

importância, pois a interação e algo ativo e passível de colaboração já que a 

aprendizagem é um processo de interação social entre os sujeitos vindo a auxiliar 

na construção do conhecimento. Também, por partes dos artigos analisados ouve 

uma confusão entre os termos interatividade e interação, os estudos relacionaram 

aspectos da interatividade como, a apropriação potencial de geração de conteúdo 

e a mediação por meio de uma ferramenta tecnológica existente dentro de um 

ambiente ao ato de interagir visto que a interação está relacionada a 

reciprocidade da comunicação com organismos humanos. 
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Na categoria Papel do Professor que correspondeu ao maior números de 

artigos 37%, as evidências apontam para um professor centrado na mediação do 

processo de aprendizagem, em vez de um professor transmissor de 

conhecimentos, como proposta de um novo paradigma o professor passa a 

exercer um papel diferente, o de apontar e direcionar o fluxo de informações de 

forma a facilitar o processo de aprendizagem e construção do conhecimento, com 

isso as relações educativas tomam perspectivas multidirecionais e dinâmicas, 

possibilitando a todos os alados, professores e alunos interagir no processo de 

aprendizagem rompendo os velhos paradigmas pedagógicos. 

Sobre a categoria Aluno que somou 18%, teve como objetivo relatar as 

evidências quanto ao papel dos alunos, os artigos aponta para uma conduta de 

quebra de paradigma pelos alunos de tecerem uma consciência de que os meios 

não presenciais favorecem a concepção da aprendizagem.  

Por fim, a categoria Construção do Conhecimento que registrou 18% dos 

estudos, objetivou relacionar os artigos que evidenciaram de forma efetiva o 

tema, dentre estas evidências apresentadas estão a relação entre trocas de 

informações e compreensão do tema juntamente com sua discussão levando a 

formulação do conhecimento, e que o estabelecimento de interagir pelo meio 

virtual tem favorecido ao processo de assimilação e construção do conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sobre os desafios encontradas nas pesquisas, o mais marcante foi procurar 

e relacionar os estudos. A procura dos estudos foi por meio de busca manual, o 

que exigiu certo tempo para tentar abranger o máximo de artigos que o tema 

abrange. Da seleção e análise dos artigos, poucos artigos lidos tiveram relação 

com o tema, apenas os temas relacionados a educação e o favorecimento do 

conhecimento no ciberespaço focando em seu maior agente a internet foram 

incluídos. 

 Apenas estudos em português e gratuitos foram analisados, estudos pagos 

foram achados, mas devido ao critério CE4 não foram anexados para a análise da 

pesquisa. 

 O trabalho efetuou uma revisão sistemática da literatura, analisando como 

as informações são transformadas em conhecimento na internet. Foram 

definidas 4 fontes de buscas, as buscas totalizaram em 235 artigos lidos. Os 

estudos selecionados foram 21 e ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão 

apenas 10 foram catalogados. Para a análise dos dados foram definidas três 

questões de pesquisa com o intuito de facilitar a extração dos dados e responder 

de forma satisfatórias as perguntas definidas no Capítulo 3. O processo da revisão 

foi catalogado quantificado e evidenciado, com o objetivo de facilitar a leitura dos 

resultados e especificar possíveis trabalhos futuros dentro dos temas educação e 

ciberespaço. 

 Com relação aos motores de buscas acadêmicos, o WIE foi o motor que 

teve maior números de estudos selecionados, no total foram 7 artigos analisados. 

Da totalidade dos estudos relacionados da pesquisa, os principais benefícios 

foram a interatividade, colaboração em grupo, a quebra dos limites de espaço e 

tempo dentro do contexto educacional o papel do professor e a atuação do aluno 

com respeito a aprendizagem. 

 Quanto as questões, a primeira questão de análise teve como objetivo 

identificar os ambientes utilizados nos estudos, encontrou-se uma variedade de 

ambientes em maior parte contabilizado por redes sociais, dentre elas o 



54 
 

Facebook, Twitter, Tumblr, Google+ e a rede social educativa REDU. Os blogs 

completaram os ambientes estudados. 

A segunda questão analisou eu áreas do conhecimento são utilizadas nos 

ambientes, e ficaram dispostos da seguinte forma: Educação a distância, 

Interdisciplinaridade, Pedagogia, Português, Geografia, Química, Design Gráfico.  

Por fim a terceira questão abordou a concepção do processo de 

aprendizagem nos ambientes virtuais, dividindo as evidências em 4 categorias, 

Interação, Papel do Professor, o Aluno e Construção do Conhecimento. 

Com a análise das evidências foi possível concluir que um ambiente virtual 

tem que conter ferramentas de comunicação para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem, dentro desse ambiente a interação é parte crucial no 

desenvolvimento das reflexões, além disso, a interação tem que ser algo recíproco 

aluno-aluno e entre aluno-professor. O professor como mediador do processo de 

aprendizagem participa no auxílio das partilhas de informações, deixando uma 

comunicação interativa em auxilio da aprendizagem entre ele a informação e a 

formulação do conhecimento por parte dos estudantes.  

A realização dessa pesquisa constatou que são poucos os estudos que 

abordam essa temática no Brasil, e que o tema educação e ciberespaço devem ser 

mais trabalhados visto que fazem parte do nosso modelo de sociedade atual, 

estudos com uma envergadura maior são de grade importância para traçar um 

perfil de uma sociedade que faz uso das tecnologias da comunicação e informação 

dentro do âmbito educacional. 

 Assim com a análise dos dados desta pesquisa futuramente pretende-se 

desenvolver um novo estudo a fim de compreender o papel da interatividade no 

desenvolvimento das aprendizagens, analisando as perspectivas dos discentes e 

docentes na formulação dos saberes dentro das redes sociais. Sobre ambientes 

virtuais, pretende-se desenvolver um modelo ou método para dar suporte ao uso 

docente das redes sociais e blogs, visando a favorecer uma aprendizagem 

colaborativa e interativa.  Sobre esta pesquisa, por fim, pretende-se resumi-la na 

forma de artigo para a sua eventual publicação em eventos ou revistas, e que 

venha a servir de base de dados para futuras pesquisas na área. 
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