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Resumos
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (v.2 n.2): 155-164

TONGU, Eliana Dutenkefer. O Ciberespaço como Ambiente Interativo de 
Aprendizagem na Educação da Pós-Modernidade. Dissertação apresen-
tada ao Programa de Mestrado em Educação do Centro Universitário 
Nove de Julho, novembro de 2000.

Orientador: 
Prof. Dr. José Rubens Jardilino

Com base em pesquisas biblio-
gráficas e entrevistas virtuais  com 
profissionais acadêmicos de diversas 
regiões do Brasil, este trabalho tem 
como proposta verificar em que medida 
o ciberespaço – meio de comunicação 
virtual – pode se transformar num 
espaço de aquisição e construção de 
conhecimento. 

Para tanto, inicia a discussão  si-
tuando a emergência de novos espaços 
comunicacionais, num contexto de 
mudanças de paradigmas consideradas 
a partir dos atuais debates sobre a pós-
modernidade. As transformações advin-
das do novo tempo das altas tecnologias 
nos impõem a necessidade de redimen-

sionar conceitos como “informação”, 
“comunicação” e “conhecimento”. 

O processo educativo se coloca 
como aspecto central nesse redimen-
sionamento. É nossa convicção que, 
por meio de de características especiais 
de interação e simulação, inerentes 
ao ciberespaço, os indivíduos podem 
adquirir conhecimento e não apenas 
informação.

O estudo nos revela o surgi-
mento de uma nova cultura com o 
advento das inter-relações propor-
cionadas pelo ciberespaço, a qual se 
denomina cibercultura, que será capaz 
de influenciar toda a humanidade neste 
próximo milênio. 


