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RESUMO

As novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) engendraram atitudes, hábitos e
comportamentos, culminando em nova expressão cultural, que (Lévy, 1999) denominou de cibercultura.
Ante esta realidade, a presente pesquisa teve como objetivo investigar a subjetividade no contexto da
cibercultura, enfatizando o processo de aprendizagem e as configurações subjetivas de alunos acadêmicos.
O trabalho contou com 32 sujeitos. Utilizaram-se entrevistas semi-estruturadas e análise de conteúdo das
respostas. Os dados revelaram que o contato com a internet produz transformações na forma de ser, de
sentir, de agir, de pensar, de estudar e de se relacionar dos alunos. Logo, novas formas de se lidar com o
conteúdo, a informação e o conhecimento estão sendo engendradas, proporcionando modificações no
processo de ensino-aprendizagem e no modo de ser e de existir dos discentes.
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SUBJECTIVITY AND LEARNING IN THE CONTEXT OF CYBERCULTURE

ABSTRACT

The new Information and Communication Technologies (ICTs) engendered attitudes, habits and behaviors,
culminating in new cultural e expression, which (Lévy, 1999) termed cyberculture. Given this reality, the
present study aimed to investigate the subjectivity in the context of cyberspace, emphasizing the process
of learning and set-tings subjective academic students. The work included 32 subjects. We used the
interviews and semi-structured content analysis of responses. The data revealed that the con-tact with the
internet produces changes in the way to be, to feel, to act, to think, to study and to relate the students.
Therefore, new ways of dealing with the content, in-training and knowledge are being engendered,
providing changes in the process of teaching and learning and the mode of being and existing students.

Keywords: Cyberculture, subjectivity, learning in the information age.
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A informação, o conhecimento, o dado, o símbolo, tudo trafega neste imenso aglomerado onde telefonia,
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televisão e informática se articulam para formar o que Dênis de Morais, citado por Dowbor (2000),
chamou de “infotelecomunicação”. Esta infraestrutura informacional criou modos de expressões culturais
nunca vistas. Lévy (1999) fala de uma nova cultura que se constitui frente este novo contexto, que não
distingue mais o local e o global, pois se constitui para além do mundo concreto e se estabelece tanto no
espaço virtual, quanto no mundo real.

Para expressar o sentido desta nova cultura, Lévy (1997; 1999) cunha o neologismo: cibercultura. Esta é
um conjunto de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Essa cultura dá forma a um novo tipo de
universal: o universal sem totalidade.

A cibercultura aponta para uma civilização da telepresença generalizada. A interconexão constitui a
humanidade em um contínuo sem fronteiras, cava um meio informacional oceânico, mergulha os seres e
as coisas no mesmo banho de comunicação interativa. Faz-se presente naquilo que William Gibson 1984
denominou de ciberespaço. Este designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha
entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural.

Segundo Cândido (1996) e Pellanda (2003), o ciberespaço é uma espécie ágora virtual. Nela todos podem
opinar, decidir e delegar com um nível de censura bem reduzido. Neste espaço estão presentes o princípio
integrador que coloca numa mesma paisagem seres vivos, natureza e máquinas. O ciberespaço é “espaço
de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”
(Lévy, 1999: p.92).

Vivendo neste mundo da velocidade, da cultura descartável, da informação, naturalmente, a forma de ser
das pessoas é amplamente afetada por todos os elementos da cultura digital. A maneira de ver, de sentir,
de perceber, de acreditar e de agir passa por transformações próprias a era da informação.

Este momento histórico-cultural da cibercultura produz novas configurações subjetivas, que repercute no
modo como cada sujeito representará o mundo e a si mesmo. O conceito de subjetividade aqui adotado
envolve multidimensões. Assim, não se refere a uma subjetividade particularizada, instituída, privatizada
que envolve, exclusivamente, as experiências subjetivas do sujeito, mas, pelo contrário, trata-se de um
processo dinâmico e constante que compreende a relação entre o coletivo e o singular, a cognição e os
afetos, as percepções e as crenças, o social e o privado. Conforme preposição de (Guattari, 1996);
(González Rey, 2003), sua construção é polifônica, envolvendo tanto dimensões individual como social. A
subjetividade é vista não como algo abstrato, mas como produção que se objetiva nas ações e práticas do
sujeito.

A subjetividade não é percebida mais como estática e imutável, mas como uma entidade flexível que se
modifica, transforma-se e aparece de diferente forma nos diversos momentos da nossa história. O
essencial para o sujeito é a possibilidade de construção da realidade, a partir da construção do significado.
Nesse sentido, “os sujeitos são práticas discursivas e o conhecimento é uma construção, não emana de
uma materialidade (...) o sujeito é construído juntamente com a construção de significados” (Gonçalves,
1998: p.145).

Martínez (2005) cita González Rey para definir a subjetividade como, a organização dos processos de
sentido e de significação que aparecem e se organizam de diferentes formas e em diferentes níveis no
sujeito e na personalidade, assim como nos diferentes espaços sociais em que o sujeito atua.

Guattari (1992) e Fonseca (2000) falam-nos de uma subjetividade polifônica e plural, isto é, produzida por
instâncias individuais, coletivas e institucionais. Para ele, a polifonia dos modos de subjetivação
corresponde a uma multiplicidade de maneiras de marcar o tempo e a existência do sujeito no mundo.

Para Nicolaci-da-costa (2005) a internet permitiu novas formas de experienciar o mundo. O sujeito
moderno pensa, age, sente, faz uso da linguagem, relaciona-se com os outros e consigo mesmo de modo
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diferente do de seus predecessores. Isso porque a web é um espaço de vida alternativo, no qual o sujeito
tecla para se comunicar, para construir personagens, para informar, para construir relacionamentos, para
registrar pensamentos, para dar sentido às suas experiências múltiplas e diversificadas.

Ao considerar processo de subjetivação do sujeito (Kastrup, 1999; 2000) compreende a aprendizagem
como um movimento de vaivém, como uma série de saltos do objetivo para o subjetivo e vice-versa,
unida à possibilidade de chegar ao que ela chama a essência do signo ou sua diferença.

Cruz (2004; 2008) diz que aprender na sociedade da informação é estar atento às variações contínuas e
às rápidas ressonâncias, mas isso implica, ao mesmo tempo, certa desatenção aos esquemas práticos de
recognição. Aprender é, antes de tudo, ser capaz de problematizar, ser sensível a variações materiais que
têm lugar em nossa cognição presente.

Assim, a aprendizagem tem como base seu caráter inventivo. Aprender é aprender a aprender, para
continuar aprendendo e inventando a si mesmo e o mundo. Aprender é fazer a cognição se diferenciar
permanentemente de si mesma, fazê-la bifurcar-se. A aprendizagem não cessa com o saber, não faz
obstáculo à continuidade do processo de diferenciação de si mesmo. Aprender a aprender é também e,
paradoxalmente, aprender a desaprender. Trata-se de aprender a viver num mundo que não fornece um
fechamento preestabelecido, num mundo que inventamos ao viver, lidando com a diferença que nos
atinge.

Para Gallo a aprendizagem se coloca para além de qualquer controle, podendo ser traduzida como “algo
que escapa, que foge ao controle, resistir é sempre possível”. (Gallo, 2003: p.81). O aprendizado
ultrapassa todas essas fronteiras, rasga os mapas e pode instaurar múltiplas possibilidades.

Por isso, o bom aprendiz não é aquele que aborda o mundo por meio de hábitos cristalizados, mas o que
consegue permanecer sempre em processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem permanente
pode ser dito como sendo de desaprendizagem permanente. Em sentido último, aprender é experimentar
incessantemente, é fugir ao controle da representação.

Moran (1997; 2001; 2003); Assmann (2000) destacaram as metamorfoses para se aprender na sociedade
da informação. Para os autores, novas estratégias de ensino-aprendizagem foram e estão sendo
engendradas com o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação no campo da educação.
Maraschin (2000) evidencia que o papel da escola e do professor não é ser divulgador das informações,
mas sim exercer a função de questionador que possibilite o aluno a chegar ao conhecimento. A escola da
informação e da memorização dar lugar à escola do questionamento e do conhecimento. A descoberta e a
construção de modos criativos de conhecimento, usando as múltiplas e variadas modalidades de
informação já disponíveis, devem ser o foco da educação escolar.

O grande desafio de professores e alunos é transformar o imenso volume e o intenso fluxo de informações
em conhecimento e em saber. A informação é um fator intrínseco a qualquer atividade, e esse fator deve
ser conhecido, processado, compreendido e utilizado pela consolidação de serviços, produtos e sistemas
de informações.

Franco (1998); Demo (2000) nos alerta para o fato de as pessoas estarem se entupindo de informações
que, muitas vezes, têm credibilidade duvidosa. Informação, sem uma mente que a analise, que a reflita,
que a compreenda e que a use adequadamente, é inútil para o crescimento intelectivo do sujeito.

Daí a importância fundamental do papel dos professores, no sentido de orientar seus discentes na forma
de se proceder com os a informação e com os conteúdos provindos da rede mundial de computadores.

METODOLOGIA

Sujeitos / amostragem
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A escolha dos sujeitos para a realização da presente pesquisa foi intencional. Fizeram parte da amostra 32
alunos dos cursos de Psicologia e de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe que já tinham cursado
ao menos o 4º período de seus cursos.

Instrumento

Foi utilizado roteiro de entrevista com sete questões norteadoras. Este instrumental foi aplicado com os
participantes dos grupos de discussão e com os alunos entrevistados individualmente.

Procedimento

O grupo de discussões contou com 20 alunos sendo estes subdivididos em quatro subgrupos com cinco
participantes. Cada grupo recebeu roteiro com sete questões que versavam sobre o uso da internet e seu
papel no processo de formação acadêmica. As discussões e debates foram gravados para posterior
transcrição.

A entrevista seguiu o mesmo roteiro de pergunta que foi trabalhado no grupo de discussão. Gravaram-se
as informações prestadas durante as entrevistas, que em seguida foram transcritas.

Análise dos dados

Os dados foram transcritos de modo a levantar informações que foram submetidas à análise qualitativa e
quantitativa. Cada entrevista foi protocolada, sendo denominada de EG1, EG2, EG3 e EG4 para as
entrevistas realizadas no grupo de discussão e EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10, EI11 e
EI12 para as entrevistas individuais. Os protocolos constam de resumo-sínteses compreendendo os
principais temas abordados durante a entrevista. Em seguida, utilizou-se do procedimento interpretativo
da análise de conteúdo, conforme Bardin (1997) e Fairclough (2001). A análise envolveu categorização
dos tópicos mais relevantes e incluiu o discurso dos sujeitos como fonte primária de argumentação.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Representação social da internet

O ambiente virtual da internet tem forma própria de se fazer ser percebido. Desse modo, a representação
social que vai se formando a respeito da rede é resultado de percepções, sensações, crenças e
sentimentos que são, inicialmente, expressos de forma individual, mas que, posteriormente, convergem
para uma construção coletiva.

Com base nessa compreensão, verificaremos que alunos acadêmicos compreendem o espaço virtual como
sendo positivo mais também negativo. Na tabela 1 há síntese com as principais representações dos
usuários da rede. (Ver tabela 1)

Tabela 1: Tipos de representação social da internet

Categoria F %
Fonte de apoio pedagógico 25 43,85
Ferramenta de pesquisa 16 28,10
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Instrumento de comunicação 6 10,52
Meio causador de dependência 5 8,77
Espaço caótico 3 5,26
Outros 2 3,50
Total 57 100,00

As informações obtidas revelaram que o ciberespaço é percebido de forma positiva. Dos entrevistados
43,85% dos alunos disseram que a internet representa para eles um espaço de apoio pedagógico. Essa
percepção é construída porque seus recursos são usados para ampliar o conhecimento, bem como
potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Outra compressão positiva diz respeito ao fato da
internet ser vista como ferramenta de pesquisa. Neste sentido, 28,10% dos entrevistados disseram
perceber a web como fonte essencial de pesquisa. Outros 10,52% dos alunos veem o espaço da rede
como sendo um instrumento de comunicação fundamental, visto que tem facilitado o acesso à informação
e à notícia, além de ter promovido uma melhor comunicação entre os estudantes. Há, por outro lado,
percepções negativas quanto à internet. Dessas compreensões apenas 8,77% dos entrevistados acreditam
que o espaço virtual é meio causador de dependência, porque muitos de seus usuários ficam dependentes
e restritos ao que é oferecido pela rede. De forma parecida, 5,26% das respostas dos alunos apontam
para o fato de a internet representar um espaço caótico, em decorrência da grande quantidade de
informações. Por fim, 3,50% dos alunos falaram que a internet é um espaço que padroniza.

Dos dados acima descritos, depreende-se que a soma de representações positivas totaliza índice de
82,47% das respostas emitidas pelos pesquisados. Por outro lado, tivemos apenas 17,53% dos alunos
indicando que a internet representa espaço negativo. Desse modo, pode-se deduzir que os alunos
percebem o ciberespaço de forma eminentemente positiva, cabendo destaque para a percepção da
internet enquanto espaço pedagógico.

Os relatos que se seguem expressam como os alunos interpretam o uso que fazem da internet. O relato de
EG2 evidencia seu fim pedagógico, “ela serve para pesquisa em outras áreas, para praticar a
interdisciplinaridade na sala de aula, para organizar material, para ampliar os conhecimentos, melhorar as
maneiras de ensinar”. EI5 também considera a internet como sendo “uma ferramenta que ajuda,
complementa o que é dado na academia. É uma ferramenta de apoio mesmo”. EI8 compreende a internet
como “um recurso a mais (...) No processo de ensino-aprendizagem. A internet é mais um suplemento”.
Por fim, EI7 sintetiza, dizendo que ver “a internet como um instrumento de apoio”.

Essas declarações demonstram que a internet assumiu lugar privilegiado no processo de
ensino-aprendizagem dos alunos acadêmicos. No momento atual, os alunos entendem que sua formação
acadêmica seria mais difícil sem os recursos do ciberespaço. Embora isso possa nos levar a compreender
que talvez nossos alunos estejam mais dependentes da internet, preferimos pensar que não se trata de
vício ou dependência, mas sim da incorporação de um novo recurso no cotidiano do processo de
ensino-aprendizagem.

Declarações foram feitas no sentido de compreender a rede como sendo um ambiente que potencializa e
maximiza o processo de ensino-aprendizagem. De forma contundente EI11 enfatiza “a internet maximiza
meu tempo”. Para outro entrevistado a internet “significa a diminuição do trabalho, agilidade mesmo, a
agilidade dos processos. A eficácia é muito maior (...) A internet tornou o processo muito mais ágil” (EI9).
Talvez seja por isso que, EI10 perceba a internet como tendo “muito mais pontos positivos do que
negativo, porque ela ajuda muito em todos os termos. Na pesquisa você vai encontrar diversos assuntos
tanto daqui do Brasil quanto de fora. Acho isso importante por causa desta carência que a gente tem de
material”.

Os dados apresentados indicaram que a internet representa um ambiente facilitador do processo de
ensino-aprendizagem dos discentes. Seus recursos fazem com que eles vejam e usem a internet como
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colaboração para suas atividades acadêmicas. A incorporação desse recurso no campo da educação é uma
estrada sem volta. Resta aos seus participantes – professores e alunos – encararem ativamente as
transformações trazidas pela rede mundial de computadores e utilizá-la em prol do aprendizado e da
formação acadêmica.

A influência da cibercultura na produção de subjetividade do discente

A internet influencia a forma de ser, de ver, de sentir e de perceber dos seus usuários, levando-os a
compreenderem o mundo e a si mesmos de modo diferenciado. A interação, os recursos de comunicação e
os procedimentos de aprendizagem e ensino gerado pela internet são elementos, que podem ser
sinalizados, segundo Guattari (1992), como fatores polifônicos que atuam na produção da subjetividade.

Na tabela 2 transformações subjetivas são apresentadas pelos os alunos que usam a internet.
Observou-se que 38,92% dos entrevistados se sentiram afetados pelo uso que fazem da internet. Para
eles, a rede de computadores mudou sua forma de ser. No entanto, a percepção de que essas mudanças
foram positivas correspondeu a 27,77% dos alunos pesquisados. Estes disseram que o uso da web atua
positivamente nas suas vidas, mudando sua forma de ver, de sentir, de agir, de se relacionar e até de se
motivar. Por outro lado, há a crença de que todas essas mudanças trazidas com a utilização da internet
tenham provocado uma situação paradoxal, da qual pouco se pode fazer para controlar seus efeitos. Dessa
forma, 13,88% das respostas sinalizaram que a internet perpassa uma relação de dicotomia, visto que há
quem veja apenas o lado bom que a internet pode oferecer, enquanto há outros que contemplam apenas o
lado mal da rede. De qualquer forma, as duas posições são sentidas como causadoras de transformações
para a vida dos seus usuários. Foi observado ainda em 13,88% dos pesquisados que a utilização da
internet desperta um sentimento negativo, produz a sensação de empobrecimento, de superficialidade e
de vazio. Por fim, há quem acredite que sua utilização não signifique nada, totalizando índice de apenas
5,55% dos entrevistados.

Tabela 2: Tipos de mudanças causas pelas internet

Categoria F %
Afeta a forma subjetiva de ser 14 38,92
Percepções positivas 10 27,77
Mudanças paradoxais 5 13,88
Sensações negativas 5 13,88
Não afeta a subjetividade 2 5,55
Total 36 100,00

Os dados apresentados vêm confirmar aquilo que já é consenso entre os estudiosos das novas tecnologias.
O contato com a internet produz transformações que se refletem sobre aspectos intra e extra-pessoal dos
usuários. Isso mostra que é impossível se estabelecer contato com um ambiente tão rico como é a internet
e sair ileso dele.

Para GE1 isso acontece porque na internet temos “um reflexo destes sentimentos que a gente tem na vida
real que se transfere também para o mundo virtual, a depender de como a gente está tratando”. Em outro
trecho este mesmo grupo evidenciou que a internet tornou possível, graças ao seu vasto campo de
saberes, de conhecimentos e de informações o “agenciamento entre estes saberes, construindo sua
própria subjetividade. (...) Todos afetam o seu conhecimento e produzem também outro tipo de
conhecimento, outro tipo de informação”. EI3 aprofunda ainda mais nossa análise quando diz que o uso da
internet “interfere no modo de se relacionar das pessoas. Eu vejo assim, que a pessoa que é um pouco
tímida, retraída pode utilizar a internet como um instrumento”.
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Esses relatos permitem inferir que o uso da internet passou a ter importância relevante na construção da
subjetiva, seus recursos têm produzido modificação de atitudes, de percepção, de sensações, enfim
promoveu transformação na subjetividade de seus usuários. Toda a complexidade do ciberespaço foi bem
sintetizada na fala de EI8 quando diz, “as pessoas fazem parte de um imaginário coletivo, que fica mais
acessível e globalizado também. É muito interessante, porque você tem a possibilidade de comunicação
com várias outras dimensões do ensino, mas termina estandardizando, termina padronizando as relações.
As formas de ver o mundo são mais padronizadas e isso enfraquece um pouco a cultura de diferenciações.
O pensar diferente fica meio problemático com a internet. É uma forma de produção em série, mas
também pode ser usada como resistência, tem os riscos, mas também os benefícios”.

Os relatos apresentados confirmam aspectos daquilo que Lévy (1999) chamou cibercultura, pois novos
comportamentos, novas crenças e atitudes passaram a ser produzidas em decorrência da utilização
internet. Os usuários assumiram modos diferentes ser, que requer atitudes, posturas e percepções novas.
Isso, produz subjetivação engendrada pelo ciberespaço.

Tabela conjugada 1: Reações geradas pelo uso da internet

Categorias
Reações positivas Reações negativas

F % F %
Sente-se satisfeito 5 7,70 Sente-se frustrado 14 21,55
Sente-se fascinado 4 6,15 Sente-se incompleto 9 13,85
Sente-se bem 4 6,15 Sente-se em meio ao caos 8 12,30
Sente-se apoiado 3 4,63 Sente-se impaciente 4 6,15
Sente-se motivado a buscar o
novo 2 3,07 Outros 8 12,30

Outros 4 6,15
Subtotal 22 33,85 43 66,15

Os dados apresentados indicaram que 66,15% dos entrevistados têm reações negativas quanto à
utilização da internet. Seu uso provoca em seus usuários certo desconforto. Há, em contrapartida, 33,85%
dos alunos pesquisados disseram que a utilização da internet lhes proporciona uma reação muito positiva,
já que seu uso deixa-os satisfeitos. O comparativo entre estas duas dimensões evidencia situação
contraditória, pois os alunos consideram o espaço da internet como sendo excelente fonte de apoio
pedagógico.

Os sentimentos de frustração e de incompletude, além da percepção de que a internet é um ambiente
caótico foram algumas das reações negativas mais enfatizadas pelos alunos acadêmicos. Isso só vem
confirmar a hipótese de que o ambiente virtual de fato é produtor de subjetividade e que as posturas
defensivas dos alunos são formas de proteção quanto aos efeitos da rede. O fato dos dados expostos
indicarem que são poucos os alunos que se sentem bem ou totalmente satisfeitos ao usar a internet não é
algo preocupante, pois é provável que isso esteja acontecendo, porque a fase de encantamento já tenha
passado (Cysneiros, 1999).

As grandes quantidades de informações disponibilizadas no ciberespaço já foram vistas como algo
fabuloso, só que o excesso de informação levou os alunos a se sentirem meio pedidos entre os milhares de
sites disponíveis na rede, como nos alertam (Morin, 2002); (Silva, 2003). Provavelmente, isso tem levado
os usuários a se colocarem de forma mais cautelosa, percebendo a realidade da era da informação sem
tanta empolgação.
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Ensino-aprendizagem no contexto da cibercultura: novos desafios

A sociedade da informação trouxe diversos desafios para a educação. A forma de construção do
conhecimento mudou. O processo de ensino-aprendizagem precisa se atualizar, de modo a incorporar os
novos recursos trazidos pelas TICs ao fazer pedagógico. Por esse motivo a atitude de professores e de
alunos deverão acompanhar essa evolução. Sintetizamos na tabela 3 as principais atitudes assumidas
pelos discentes quando utilizam fontes da internet.

Tabela 3: Atitudes frente às informações obtidas na internet

Categoria F %
Intercala fontes da rede com livros 16 32,64
Usa para pesquisar 13 26,55
Assume posicionamento crítico 8 16,32
Não copia conteúdos da rede 5 10,21
Copia conteúdos da internet 4 8,16
Outros 3 6,12
Total 49 100,00

É verdade que a internet se tornou uma espécie de biblioteca que tem ajudado a suprir a carência das
bibliotecas locais. Virtualmente, pode-se ter acesso a quantidades infinitas de informações o que é algo
fascinante. Todavia, a questão é saber o que os alunos estão fazendo com as informações que recebem da
internet.

Os dados encontrados revelaram que 32,64% dos alunos fazem uso frequente de informações da internet,
porém dizem ter o cuidado de intercalar conteúdos da rede com outras fontes de informação. O uso da
rede como fonte de pesquisa é prática comum entre 26,55% dos entrevistados. Porém só 16,32% dos
discentes declararam que assumem posicionamento crítico frente às informações que tem acesso. E
apenas 10,21% dos pesquisados afirmaram não copiar informações da rede, que respeitam os direitos
autorais. Já em contrapartida, apenas 8,16% dos alunos assumiram, abertamente, que copiam
informações da rede em suas atividades acadêmicas. Por fim, tivemos 6,12% dos alunos dizendo que a
utilização da internet ajuda a criar, só que seria necessário à orientação do professor, que muitas vezes
não há.

Os dados supracitados indicaram que 59% dos alunos mantêm contato sistemático com informações e
conteúdos vindos da internet. Entretanto, apenas cerca de 16% dos alunos assumiram ter uma postura
crítica frente aos conteúdos que usam. Isso nos faz pensar na necessidade da presença dos professores
como orientador nesse processo de aprendizagem. Para que os alunos possam desenvolver uma postura
ética e produtiva frente à construção do saber.

Obtivemos relatos que mostraram como o uso ampliado da internet tem facilitado seu processo de
ensino-aprendizagem. Segundo EG1, a internet pode ser útil nas suas atividades acadêmicas, conforme
seu relato, “precisava fazer um artigo há uns dois períodos atrás e eu não encontrava material para fazer
meu artigo, fui encontrar justamente na internet artigos e publicações de outras universidades que aqui
não tinham”. Em outro relato EG3 evidenciou “recentemente, fiz com um colega, uma pesquisa para
prática de ensino em inglês. A gente utilizou muito a internet para fazer essa pesquisa, porque a gente ia
aplicar questionários com os alunos de língua inglesa em Aracaju, só que estava muito em cima do tempo
para ir de escola em escola para ficar procurando os alunos, então a gente fez isso, pela internet através
do MSN, e-mail mesmos, do fórum do Orkut”. Tais relatos só veem evidenciar o quanto os recursos da
internet podem ser úteis nas atividades acadêmicas dos alunos.
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Todas essas informações nos fazem compreender que o uso da internet tem sido cada vez mais frequente
e importante no sentido de apoiar os alunos em atividades acadêmicas. Sabe-se que os desafios são
muitos. É importante acompanhar mais de perto o uso que os acadêmicos fazem da internet, também é
fundamental que os alunos aprendam a usar os conteúdos da internet de forma mais responsável. Vimos
que as tentações são muitas. Todavia, percebe-se certo amadurecimento neste relacionamento, já que há
uma compreensão e um entendimento de como se proceder adequadamente frente ao uso da internet, de
modo que, ela possa maximizar o processo de ensino-aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da presente pesquisa evidenciou que o ciberespaço, fruto da criação da rede mundial de
computadores, permitiu o surgimento de novas formas de interação entre as pessoas, de novos modos de
acessar-se e de obter-se informações, produzindo novas atitudes culturais. As possibilidades que foram
engendradas com o advento da internet alteraram a vida dos usuários em todos esses aspectos. Essas
transformações repercutiram pessoalmente, tanto que a subjetividade como no modo de ser e de aprender
do discentes.

O fato da internet apresentar pontos de vista diversos tem-na tornado uma possibilidade para que os
alunos possam ampliar sua visão de mundo. Tudo isso tem levado os discentes e, talvez, os professores a
repensarem seu papel frente ao processo de ensino-aprendizagem. Como nos lembra Lévy (1997) não dá
mais para ignorar o saber-fluxo que trafega nas infovias da internet.

No contexto da cibercultura, será necessário o desenvolvimento de uma atitude assertiva que amplie a
formação do educando. Assim, torna-se fundamental a criação de metas que estimulem a capacidade
reflexiva do aluno e proporcionem situações que valorizem a iniciativa dos estudantes, de modo que eles
se sintam cada vez mais autônomos e independentes no seu processo de aprendizagem.

As possibilidades engendradas pela a internet ao campo da educação podem ser infinitas. De fonte de
pesquisa a instrumento facilitador de comunicação, a internet passou a penetrar profundamente no fazer
pedagógico e na forma de ser e de pensar dos acadêmicos. E tudo isso tem reflexo na formação do aluno,
pois novas formas de aprender e de construir foram criadas. O saber tornou-se dinâmico, de forma que
Morin (2002) falou que, na era planetária, temos que aprender a navegar num mar de incertezas com
pequenos arquipélagos de certeza. Por isso, uma das maiores limitações apontadas pelos alunos usuários
da internet consiste em saber navegar no imenso mar de informações da internet. Assim, devemos falar
de um saber que não é estático, mas, pelo contrário, transforma-se constantemente.

Por fim, no contexto da cibercultura os alunos têm feito uso dos recursos da rede mundial de
computadores, tendo-se a compreensão de que a internet passou a ter um significado importantíssimo na
construção pedagógica dos acadêmicos. Há a convicção de que o uso da internet afetou profundamente a
sua forma de ser, de pensar, de agir, de se relacionar, de se motivar e de estudar. Acredita-se que
influências desse nível possam ter efeitos sobre a vida profissional, intelectual e pessoal dos alunos, com
reflexos que podem ser tanto positivos como negativos.
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