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RESUMO

RESUMO: Conforme aponta o sociólogo e pesquisador Pierre Lévy (2000)
a virtualidade não substitui a realidade, ela multiplica as oportunidades
para atualizá-la, ou seja, sobrepuja possibilitando interdisciplinaridades.
Isso posto, a presente comunicação propõe uma análise e discussão dos
benefícios oriundos da união entre a Geografia e o Ciberespaço para fins
de aprendizagem no contexto da sala de aula, buscando possibilitar a
informação direcionada de forma a não ser algo superficial e sim repleta
de significados. Esta pesquisa tem por objetivo desmistificar o
ciberespaço dentro do ambiente escolar e apresentar estratagemas que
possam levar os profissionais e interessados em educação estarem
abertos a essa união de forma didático-metodológica, permitindo que sua
prática seja um contínuo processo de construção, onde professor e aluno
se unem para produzir conhecimento, trazendo benefícios para ambos.
Para tal, empregou-se a metodologia de revisão bibliográfica utilizando-se
dos estudiosos ANTUNES (2001); LÉVY (1999); entre outros que
contribuem com as discussões acerca das temáticas propostas. Por fim,
considera-se que é de extrema relevância o docente estar atento às
transformações que ocorrem no mundo e que reflete diretamente dentro
da sala de aula, valendo-se do planejamento e direcionamento no uso da
tecnologia em prol de uma dinamização das aulas, tornando-as mais
produtivas e significativas.
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Educação, Ensino.
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