
70 REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, ANO V, No 7/2020

ARTIGO

RESUMO

Denis Dutra Marques

CIBERCULTURA: EXISTE VIDA NO
ESPAÇO VIRTUAL? A ESCOLA CATÓLICA 
NA ERA DA HIPERCONEXÃO

DENIS DUTRA MARQUES

Denis Dutra Marques é salesiano padre, graduado em Letras, Filosofi a 
e Teologia, com especialização em Psicopedagogia e Comunicação 
Social. Atualmente exerce a função de Delegado para a Comunicação 
Social na Inspetoria Salesiana São João Bosco de Belo Horizonte e 
Diretor de Pastoral dos Colégios Salesianos de Niterói-RJ.

contato: denis@salesiano.br

O artigo aborda a prática pastoral e seus efeitos no espaço virtual, afi m de inda-
gar, à luz da ciberteologia, quais são as contribuições do ciberespaço para a fé, a 
relação interpessoal e a cultura do homem contemporâneo. Embora ambiciosa, há 
uma certa pretensão de entender os conceitos de cibercultura e de ciberespaço 
como ambientes de relação humana, e por isso, também, espaço de pastoralidade. 
Concomitantemente, visa-se verifi car como o espaço virtual potencializa a relação 
de comunhão entre as pessoas, em especial as relações juvenis, cada vez mais di-
gitais. O artigo, oferece uma oportunidade de ler e interpretar o valor das relações 
pastorais, que se potencializam nas redes, e provoca uma atenção especial na mis-
são das Escolas Católicas de educar, formar e evangelizar cidadãos humanistas e 
conscientes mesmo na Era da Hiperconexão. Este artigo utiliza o método de verifi -
cação Ver-Iluminar-Agir, perpassando as áreas do conhecimento teológico-pasto-
ral, pedagógico e da semiótica, afi m de expressar a ideia de que o espaço virtual é 
um lugar, muito mais do que ferramentas digitais.
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Introdução

Cometeríamos um pleonasmo se come-
çássemos a argumentar acerca da impor-
tância da mídia, e seus desdobramentos, 
na sociedade contemporânea e, assim, 
apresentássemos uma lista de fatores que 
sustentem tal afirmação. Prova disso são 
os paliativos oferecidos para amenizar os 
transtornos causados pelo distanciamen-
to social, tão necessário em vista da pan-
demia de Covid-19. As pessoas, ainda que 
em casa, mantêm a sua rotina de trabalho 
e estudos participando de videoconferên-
cias, aulas online, etc. Sem perder o vín-
culo com a escola, alunos e suas famílias 
se esforçam para cumprir o cronograma 
de estudos. O fato é que estamos imer-
sos numa cultura midiática e, uma vez in-
seridos, nos tornamos efetivos usuários 
das vantagens e possibilidades que essas 
novas tecnologias nos oferecem. Desse 
modo, muito mais do que usuários, passa-
mos também a produtores de uma nova 
realidade, uma realidade simbiótica entre 
aquilo que já existia e aquilo que passa a 
existir. Isso é o Espaço Virtual.

Roger Silverstone (2012, p. 9), um teóri-
co das mídias, diz: “não podemos esca-
par à mídia. Ela está presente em todos 
os aspectos de nossa vida cotidiana. [...] 
É parte da textura geral da experiência 
que tratamos como corriqueiras e que 
devem subsistir para vivermos e nos co-
municarmos uns com os outros”.

Assim, um movimento geral de virtuali-
zação afeta hoje não apenas a informa-
ção e a comunicação, mas também os 
corpos, o funcionamento econômico, os 

quadros coletivos da sensibilidade ou o 
exercício de inteligência, a experiência 
de fé e a educação. A virtualização afe-
ta as relações humanas e sugere uma 
reinterpretação do ‘eu’, enquanto sujei-
to de transformação, como partícipe do 
‘nós’. Embora a digitalização dos con-
teúdos, as mensagens e a extensão do 
espaço virtual desempenhem um papel 
capital na mutação em curso, trata-se 
de uma onda de fundo que ultrapassa 
amplamente a informatização.

A máxima de Mcluhan (1964), “O meio é 
a mensagem”, sintetiza a revolução que 
a internet causou na civilização con-
temporânea e a metamorfose que ain-
da provocará. Essa famosa afirmação 
explicita a capacidade que as mídias e 
tecnologias possuem de moldar a forma 
como os seres humanos se comunicam, 
se comportam e se relacionam. Os meios 
de comunicação, que podem ser entendi-
dos como extensões dos seres humanos, 
geram consequências sociais e pessoais.

Por essa razão, as tecnologias digitais 
desenvolveram ambiente, linguagem e 
cultura próprias. Isso porque a cultu-
ra e a linguagem afetam diretamente 
o modo como os seres humanos se ex-
pressam e raciocinam, a cultura digital 
está mudando também a forma como 
pensam e vivem a fé. Só por afetar an-
tropologicamente e culturalmente, po-
demos afirmar que o espaço virtual é, 
sim, um ambiente onde há vida. 

As mídias, como ferramentas ciber-
teológicas, não devem ser tratadas 
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simplesmente como um ponto final de 
transmissão de informações, mas como 
um processo de construção da infor-
mação, através do compartilhamento 
de conceitos e verdades, que deve ser 
entendido como uma ponte que liga as 
duas margens de um rio. Portanto, não 
é mais como antes, quando havia um 
produtor e um consumidor, um enviava 
e outro simplesmente recebia. Hoje a in-
teratividade dos interlocutores torna o 
espaço virtual mais do que um ambiente 
real, torna um ambiente capaz de trans-
formar o modo como o ser humano pen-
sa, age e vive: um ambiente capaz de 
mudar a realidade.

Provavelmente chegaremos a um tem-
po em que questionamentos do tipo “O 
espaço virtual é ambiente real?” serão 
tão obsoletos quanto à dúvida da possi-
bilidade de se inventar a roda, haja visto 
que essa é uma dúvida exclusiva dos mi-
grantes tecnológicos.

Cibercultura: um panorama do 
mundo e do homem pós-modernos

Vive-se atualmente num mundo interco-
nectado pela rede mundial de computa-
dores, onde se tem a impressão que a 
Terra diminuiu de tamanho e o próximo 
pode não ser o vizinho do apartamento 
ao lado, mas o amigo que mora em outro 
continente. A sociedade humana sem-
pre foi tecnológica, pois desde o início 
o ser humano começou a manipular ele-
mentos da natureza, dando-lhes outros 
significados e funções, transformando-
-os em objetos que auxiliavam na con-
vivência humana. O filósofo canadense 

Herbert Marshall McLuhan, já na déca-
da de 1960, batizou esse fenômeno de 
“Aldeia Global”, sinalizando que as novas 
tecnologias eletrônicas tendem a encur-
tar distâncias e o progresso tecnológico 
tende a reduzir todo o planeta à mesma 
situação que ocorre em uma aldeia; um 
mundo em que todos estariam, de certa 
forma, interligados (MCLUHAN, 1964).

Tecnologia “representa todas as ferra-
mentas, técnicas, qualquer processo, 
equipamento físico ou métodos neces-
sários para fabricar produtos e capa-
zes de ampliar a capacidade de ação do 
homem" (VIDOSSICH; FURLAN, 1996, p. 
290). Por exemplo, no momento em que 
o homem utilizou uma pedra para golpe-
ar um animal, a pedra passou a ser tam-
bém um artefato humano, isto é, uma 
ferramenta que aumenta a sua capaci-
dade de ação do homem e que o auxilia 
em sua sobrevivência. Aqui, muito mais 
do que definir o tempo ou o momento 
histórico do período em que nos encon-
tramos, cabe-nos apontar os traços 
centrais dessa cultura, que extrapola 
o espaço e o tempo, e do homem como 
seu principal agente.

O que mais importa para compreender 
essa assimilação das tecnologias com 
expansão do universo de informação, 
que cresce a passos largos, e ao mes-
mo tempo se coloca ao alcance dos de-
dos, é o advento da internet. “Acesso é 
o traço mais marcante desse espaço 
virtual, que passou a ser chamado de 
ciberespaço, um espaço de acesso livre, 
informal, descentrado, capaz de aten-
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der a muitas das idiossincrasias – mo-
toras, afetivas, emocionais, cognitivas – 
do usuário" (SANTAELLA, 2007, p. 198) 
Esse espaço cibernético apresenta um 
fluxo cultural muito constante, irrestri-
to, altamente mutável e multifacetado, 
a isso chamamos cibercultura.

Primeiramente, precisamos compreen-
der que a cibercultura é muito mais do 
que uma cultura que faz uso de equipa-
mentos cibertecnológicos. Ela é um “con-
junto de técnicas (materiais e intelectu-
ais), de práticas, de atitudes, de modos 
de pensamento e de valores que se de-
senvolvem juntamente com o crescimen-
to do ciberespaço" (LÉVY, 1999, p. 17).

A constante expansão e a contínua 
transformação da cibercultura difi-
cultam uma definição de significado 
que fixe, ou meça o impacto que as 
novas tecnologias e o ambiente digi-
tal podem causar nas relações socio-
culturais da humanidade. O conceito 
“totalidade”, que expressa uma ideia 
de completude pela conformidade ou 
abrangência ao todo, cede lugar ao 
conceito de “universalidade”, aquilo 
que é comum ao universo inteiro, ou 
seja, “o universal da cibercultura não 
possui nem centro nem linha diretriz" 
(LÉVY, 1999, p. 112). É como se fosse 
um vazio sem conteúdo particular, 
mas que aceita os particulares, as 
individualidades de cada pessoa as-
sumindo a missão de interligar alea-
toriamente cada ponto particular e 
individual, independentemente do sig-
nificado que cada um desses pontos 

possa carregar. Não se trata de uma 
neutralidade, mas de uma universali-
dade que influencia o campo econô-
mico, político e cultural transforman-
do, efetivamente, as condições de 
vida em sociedade.

Contudo, trata-se de um 
universo indeterminado e que 
tende a manter sua indeter-
minação, pois cada novo nó 
da rede de redes em expansão 
constante pode tornar-se 
produto ou emissor de novas 
informações, imprevisíveis, 
e reorganizar uma parte da 
conectividade global por sua 
própria conta. O ciberespaço se 
constrói em sistemas de siste-
mas, mas, por esse mesmo fato, 
é também o sistema do caos. 
(LÉVY, 1999, p. 111). 

 
O Documento 85 da CNBB, que trata da 
evangelização da juventude, diz que di-
versos estudos apontam alguns traços 
que caracterizam a juventude contem-
porânea, todavia enfatiza que alguns 
desses aspectos não são exclusividade 
da juventude hodierna e que, nem sem-
pre, definem especificamente a parcela 
mais jovem da população (CNBB, 2007). 
Diante desse argumento, podemos in-
terpretar que aspectos como a relati-
vização de valores e tradições globais 
ou macrossociais, a fragmentação da 
identidade humano-pessoal e dos laços 
duradouros, bem como o aumento de 
doenças psicossomáticas, depressivas 
e da dificuldade de superar frustrações, 
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não são características exclusivas do 
homem contemporâneo, especificamen-
te conduzido a isso pela ascensão das 
mídias. Não são!

A proposição a qual chegamos é de que 
tais aspectos humanos, já existentes, fo-
ram amplificados, não criados, com a mi-
gração para a cultura cibernética. Des-
se modo, podemos inferir que as novas 
tecnologias não mudam as pessoas. As 
pessoas mudam por suas relações. O es-
paço virtual, por sua vez, facilita encon-
tros e relações, acelerando as mudanças 
e transformações que aconteceriam na-
turalmente sem a intercessão das mídias.

O jornal espanhol El País publicou, em 
abril de 2016, uma notícia com a seguinte 
manchete: “Solidão, uma nova epidemia" 
(CACIOPPO; CACIOPPO, 2016). Diante 
disso, poderíamos nos perguntar, será 
que existe solidão na era da conexão? O 
fato é que, apesar de haver um signifi-
cativo aumento das conexões cibercultu-
rais, e mesmo que o indivíduo tenha um 
grande número de seguidores, ou “ami-
gos”, nas redes sociais, não significa que 
as pessoas se sintam verdadeiramen-
te em sintonia com alguém. Segundo a 
matéria que “mais de uma em cada três 
pessoas nos países ocidentais sentem-se 
sozinhas habitualmente ou com frequên-
cia” (CACIOPPO; CACIOPPO, 2016, s/p). 
Esse número é preocupante e chama à 
atenção, pois nos faz pensar no papel 
social que o ser humano, como ser social, 
desempenha nos mecanismos influencia-
dos pela cibercultura. Nos faz pensar o 
papel da escola, que acompanha esse 

indivíduo, e nos questiona; não seria a 
escola uma rede social? A rede social, 
por exemplo, inventada sob o marketing 
de revolução nas relações humanas, ao 
mesmo tempo que abre as portas para 
uma comunicação em massa, fortalece o 
isolamento e a individuação.
Outrora os encontros aconteciam ne-
cessariamente em locais públicos e pra-
ças, hoje isso não é mais essencial. Há 
encontros de turmas inteiras que acon-
tecem no isolamento dos seus mecanis-
mos de acesso cibernético. No tempo 
das mídias móveis e da internet de luga-
res e coisas, as ferramentas digitais se 
tornaram extensões humanas, podería-
mos chamar de gaget humanos, ou até 
pior, pois para muitos, os dispositivos de 
acesso virtual são os seus mais fiéis, in-
separáveis e verdadeiros amigos. A epi-
demia da solidão é tão profunda e silen-
ciosa que geralmente os indivíduos não 
se percebem ilhados até que, por algum 
acidente de percurso, são desconecta-
dos e privados de conexão.

Como um ser de transformação, e por 
estar em constante adaptação ao seu 
habitat, à essa nova cultura, o ser huma-
no, cada vez mais mergulhado no espaço 
virtual, precisa ficar atento, não apenas 
à solidão, mas às outras possíveis epide-
mias que, com excessivo uso das ferra-
mentas digitais, podem ser contraídas. 
Uma matéria vinculada no site Terra afir-
ma que “a abstinência da rede (digital) 
provoca efeitos similares aos encontra-
dos em dependentes químicos" (CAVAL-
CANTI, 2015, s/p). Alguns podem até não 
levar isso a sério, mas o uso excessivo da 
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web pode causar doenças graves como o 
estresse e até a depressão.

Pessoas que não largam o celular e que 
teclam enquanto dirigem ou caminham, 
ficam ansiosas quando não podem aces-
sar a rede social digital e sempre colo-
cam a mão no bolso achando que o apa-
relho vibrou quando, na verdade, nada 
aconteceu. Essas manias podem ser sin-
tomas de algo muito grave. O chamado 
estresse digital indica falta de habilida-
de de lidar com as pressões do cotidiano 
atual, como a obrigatoriedade de estar 
sempre conectado e de saber logo so-
bre tudo que se passa no mundo, mas 
o grande problema é quando a falta da 
web passa a gerar um sofrimento inten-
so. Há sempre um bombardeamento de 
novidades que nos obriga a usar a in-
ternet o tempo todo, e, talvez, por cau-
sa disso parece impossível imaginar um 
mundo sem a internet.

As mentiras sempre foram um 
recurso de habilidade e, às 
vezes, de perfídia, para ganhar 
o controle da narrativa pú-
blica. Sabemos que, no fundo, 
a política e a vida social são 
conflitos de narrativas, e que 
muitas vezes os paradigmas de 
compreensão da realidade são 
definidos em função dos po-
deres do momento. A história 
da condição humana é de luta 
pela verdade, contra a men-
tira, a manipulação, a versão 
fabricada, os rumores. Quando 
o jornalismo se instituciona-

lizou como profissão, entre os 
séculos XIX e XX, colocou a si 
próprio um compromisso com 
a verdade. Mas sempre houve 
jornalismo ético e falso jor-
nalismo. Hoje, o que temos de 
novo são aceleradores tecno-
lógicos, a internet e as redes 
sociais, que permitem pôr mais 
rapidamente em evidências as 
contradições, as mentiras, 
embora também seja possível 
difundi-las bem mais depressa 
que antes. E por trás das ‘fake 
news’ há interesses muito PO-
DEROSOS (ABELLO, 2017, s/p).

Um mal antigo, como vimos na citação ao 
texto de Jaime Abello, diretor da Funda-
ção Gabriel García Márquez, a fofoca e 
a mentira, sempre presentes na história 
da humanidade, pela cibercultura ganha 
uma nova roupagem e robustecida grafia 
e chega até nós como o conceito de pós-
-verdade, ou em inglês fake news, que, 
pela tradução literal, significa ‘notícia 
falsa’. Algo aparentemente simples, mas 
altamente perigoso e que pode causar 
grandes equívocos irreversíveis, pondo 
em risco pessoas e diversos setores da 
sociedade, como no caso do linchamen-
to coletivo ocorrido em maio de 2014 na 
cidade do Guarujá, litoral de São Paulo. 
Por causa de uma notícia falsa compar-
tilhada inúmeras vezes numa rede social, 
que causou medo e indignação na popu-
lação, uma mulher foi confundida com 
uma suposta assassina de crianças e 
apanhou até a morte (ROSSI, 2014, s/p). 
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Ações particulares como essa, ora mais 
brandas outrora mais agressivas, alcan-
çaram o cenário político mundial após a 
eleição de Donald Trump à presidência dos 
Estados Unidos e a votação do Brexit, na 
Inglaterra, altamente influenciadas pelas 
fake news. Essas tornaram-se uma praga 
mundial, de ordem sistêmica, ganhando 
relevante necessidade de combate, reto-
mando o debate público, ensinando o ci-
dadão comum a checar antes de clicar ou 
compartilhar qualquer informação.

Sabemos que a economia é uma gran-
de potência e que muito influencia a 
vida das pessoas, das sociedades e das 
culturas. E quais são os impactos que a 
economia tem causado, ou sofrido, pela 
cibercultura? A grande novidade trazida 
à economia pela cibercultura é a econo-
mia virtualizada, que, assim como a eco-
nomia tradicional, gera seus impactos, 
negocia seus interesses e transforma, 
ou disforma, a sociedade. A economia 
contemporânea, sob influência da ciber-
cultura, é uma economia “desterritoriali-
zada”, sem raízes e incrivelmente global.

Foi revolucionário quando os aplicativos 
e jogos nos smartphones começaram a 
oferecer uma estratégia comercial cha-
mada freemium, possibilitando um rentá-
vel comércio de pequenos bens virtuais. 
Mas o que, talvez, ninguém poderia ima-
ginar é que, logo depois, os bits se tor-
nariam uma moeda tão forte ao ponto 
de influenciar bolsas de valores e todo 
mercado financeiro, como é o caso das 
criptomoedas como o bitcoin. Na as-
censão cibereconômica, a moeda, que 

é a base das finanças, “dessincronizou e 
deslocalizou em grande escala o traba-
lho, a transação comercial e o consumo” 
(LÉVY, 1996, p. 52).

Considerando as principais caracterís-
ticas da globalização, percebemos que, 
sutilmente, os meios de comunicação de 
massa, pela sua grande influência, tor-
nam-se agentes protagonistas de uma 
“hegemonia cultural” capaz de sugerir 
alterações tanto no campo educacional 
como no político, social e econômico, 
uma vez que as “indústrias culturais são 
para a economia mundial muito mais do 
que instrumentos para moldar imaginá-
rios”, são atividades econômicas alta-
mente rentáveis. 

O que nos desafia é a busca de uma 
nova relação de maneira equilibrada e 
positiva dessas dimensões que não de-
saparecerão e que continuarão a ter 
demandas próprias. “O local ainda con-
tinua a ser o espaço por excelência da 
constituição da subjetividade, pois é ele 
que é tangível e é nele que se desenrola 
o cotidiano da maioria dos seres huma-
nos”, apesar de termos a consciência de 
que ele sofre influência da cibercultura 
de modo crescente, assim como tam-
bém a influencia.

Ciberespaço: A novidade das 
novas tecnologias de informação 

Hoje entende-se sociedade como gru-
pos diversos, compostos por indivídu-
os díspares, que resultam de conflitos 
sociais, políticos e econômicos e que 
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formam suas redes de relacionamento, 
extraterritoriais, compostas, simultane-
amente, de suas consciências de iden-
tidades em vista de uma continuidade 
coletiva. Vale a pena ressaltar que essa 
definição trata de estudos sociais, não 
necessariamente relacionados ao cam-
po cibertecnológico, como diz Castells, 
“o social em redes digitais é a expansão 
ou a cópia de seu original”, o que nos 
faz entender que a significação do ter-
mo sociedade em rede é algo completo, 
provavelmente, tenha sido sempre com-
plexo, independente do nível tecnoló-
gico adquirido por dada sociedade em 
determinado momento histórico. 

Porém, é preciso considerar que redes 
sociais são fenômenos muito mais am-
plos do que redes sociais da internet, e 
que, por sua vez, também são mais am-
plos do que sites de redes sociais. Isso 
ajuda a traçar um caminho de compre-
ensão, no sentido de que toda e qualquer 
transformação social é provocada única 
e exclusivamente por seu agente prin-
cipal, o ser humano. Todavia, o saber, a 
maneira de pensar, o agir da humanida-
de acompanham a evolução tecnológica 
que as mudanças de época possibilitam, 
como no caso da transição da internet 
eletrônica para a internet fotônica.

O advento da Web 2.0 possibilitou a 
transferência de dados através da emis-
são de luz, numa velocidade e quantida-
de antes inimaginável. Isso caracteriza o 
advento da banda larga, o que hoje, nos 
possibilita a experiência de teletrabalho 
e estudos on line. 

Não só a internet se tornou mais veloz, 
mas as relações e os processos huma-
nos também. O acesso mais facilitado 
às informações permite que o indivíduo 
saiba muitas coisas ao mesmo tempo, 
mas isso também não garante um co-
nhecimento profundo. Além disso, há 
menos comprometimento com o que é 
duradouro, as relações são mais efême-
ras e o “para sempre” dos relacionamen-
tos conjugais tornou-se um detalhe de 
um tempo que pode acabar logo. Mais 
do que evolução tecnológica, a Web 2.0 
trouxe uma revolução na estrutura so-
cial da humanidade.

Tal inovação tecnológica pre-
cipita transformações sociais 
e culturais, assumindo valores 
extratécnicos e alterando quali-
tativamente as arquiteturas 
sociais, conferindo-lhes forma-
tos e práticas de interações até 
então inexistentes. (felice, 2017)

Diferente do social presencial, o so-
cial da fibra ótica é um social atempo-
ral e sem distâncias geográficas, que, 
pela mobilidade de acesso trazida pelo 
avanço tecnológico como grande novi-
dade, possibilitou o surgimento de uma 
temporalidade sincrônica, por meio da 
difusão de interações contínuas e uma 
duração permanente.

Quanto aos sites de relacionamentos so-
ciais, fruto exclusivo dessa internet de-
nominada web 2.0, são apenas softwares 
sociais, plataformas digitais, criadas para 
facilitar a comunicação entre pessoas 
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sob mediação dos dispositivos de mídias e 
interfaces dialogáveis “mantidos pelo sis-
tema e não necessariamente pelas inte-
rações” (SANTAELLA, 2013, p. 273). Dessa 
forma, algo importante que precisa ser 
levado em consideração é que “as redes 
são constituídas pelos participantes que 
delas se utilizam, pois, sem eles, as redes 
não poderiam existir”. Portanto, como 
podemos perceber, os sites de relaciona-
mento sociais não são os protagonistas 
dessa conexão em rede, mas amplificam 
essas conexões no ciberespaço, de modo 
a aumentar a visibilidade das relações hu-
manas no ciberespaço.

O espaço virtual está em contínua mu-
dança, é como se fosse um organismo 
vivo em movimento rumo à expansão, 
à transformação ou à superação de si. 
Hoje já se fala em Web 3.0, uma “web se-
mântica aliada à inteligência artificial por 
meio da qual a rede deve organizar e fa-
zer uso ainda mais inteligente do conhe-
cimento já disponibilizado online” (SAN-
TAELLA, 2012, p. 37). O ser humano será 
cada vez mais poupado do sacrifício de 
pesquisar por algo de seu interesse na 
internet, pois as informações requeridas 
entrarão num processo de refinamento 
tal que seus resultados serão disponibi-
lizados conforme o perfil do usuário. A 
internet deixará de ser um mundo de do-
cumentos para ser um mundo de dados 
que descrevam pessoas.

Além disso as páginas poderão 
ser lidas não só por pessoas, 
mas também por máquinas. 
Outro aspecto da Web 3.0 é o 

uso de gráficos animados, áudio 
e vídeos de alta definição, 3D, 
e muito mais, tudo isso dentro 
do browser. Em síntese: grande 
parte dos web sites vai se tor-
nar web services.

Isso é tudo muito interessante, pois, a 
palavra “cibernético”, para quem viveu 
nas décadas de 1970 e 1980, pode soar 
como algo futurístico, ligado à robótica, 
e que não fazia parte da realidade hu-
mana. Talvez, o desenvolvimento desse 
conceito no imaginário dessas pessoas 
se deu devido aos filmes de ficção cien-
tífica que sugeriam um mundo, num fu-
turo bem distante, bastante diferente 
do que era a realidade. Um mundo em 
que seres humanos e máquinas intera-
giam naturalmente, objetos de inteli-
gência artificial que ajudavam os seres 
humanos em atividades que iam desde 
tarefas corriqueiras do dia a dia de um 
lar ao auxílio de pesquisas científicas 
fundamentais para a sobrevivência da 
espécie humana. Será que esse futuro 
chegou? Para o filósofo francês Pierre 
Lévy (1999, p. 17) sim:

O ciberespaço é o novo meio 
de comunicação que surge 
da interconexão mundial dos 
computadores. O mesmo termo 
especifica não apenas a infra-
estrutura material da comu-
nicação digital, mas também o 
universo oceânico de informa-
ções que ela abriga, assim como 
os seres humanos que navegam 
e alimentam esse universo. 
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Três princípios básicos orientam o cres-
cimento inicial do ciberespaço, segundo 
Lévy (1999). O primeiro é o da interco-
nexão, uma das ideias mais fortes na 
origem do ciberespaço, pois, nesse con-
texto, a conexão, por ser um bem em 
si, é sempre preferível ao isolamento, 
e por evidenciar esse movimento que 
conduz à uma comunicação universal. É 
uma revolução silenciosa acontecendo 
e transformando a nossa realidade, já 
que sugere que cada aparelho eletrô-
nico possua sua própria “identidade” e 
isso implica que “o menor dos artefatos 
poderá receber informações de todos 
os outros e responder a eles [...]. Junto 
ao crescimento das taxas de transmis-
são, a tendência à interconexão provo-
ca uma mutação física da comunicação 
(LÉVY, 1999, p. 127)”, ou seja, não há 
mais uma via exclusiva para a conexão, 
ela está em todo o lugar, espalhada no 
ar, de modo que todo o espaço é um ca-
nal interativo. Isso aponta para uma ci-
vilização da telepresença generalizada. 

Para além de uma física da 
comunicação, 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. 
A interconexão tece um 
universal por contato (lévy, 
1999, p. 127).

Outro princípio que caracteriza o cibe-
respaço é o desenvolvimento das co-

munidades virtuais que, por se apoia-
rem no princípio da interconexão, o 
prolonga. “Uma comunidade virtual é 
construída sobre as afinidades de in-
teresses, de conhecimentos, sobre 
projetos mútuos, em um processo de 
cooperação ou troca, tudo isso inde-
pendente das proximidades geográfi-
cas e das filiações institucionais (LÉVY, 
1999, p. 127)”. Diferente do que muitos 
pensam, as relações estabelecidas em 
ambientes virtuais não são frias e nem 
excluem emoções fortes, nem permitem 
aos seus participantes absterem de 
suas responsabilidades individuais. Do 
mesmo modo, as relações estabeleci-
das em ambientes digitais não excluem, 
ou muito menos substituem, os encon-
tros físicos. É preciso deixar claro que, 
na maior parte do tempo, as relações 
on-line se estabelecem mais como um 
complemento ou um adicional às rela-
ções físicas.

As comunidades virtuais, formadas no 
ciberespaço, se expressam na constru-
ção de laços sociais que compartilham 
interesses comuns e superam fronteiras 
territoriais e institucionalizadas. Essas 
comunidades acontecem exclusivamen-
te sob a ótica do compartilhamento dos 
saberes, sob a aprendizagem coopera-
tiva e sob processos abertos de colabo-
ração, sem esse aspecto de relação ou 
conexão mútua não há como conceber, 
nem ideologicamente, tais comunidades. 
“O apetite para as comunidades virtuais 
encontra um ideal de relação humana 
desterritorializada, transversal, livre" 
(LÉVY, 1999, p. 130).
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E por fim, o último princípio básico que 
orienta o ciberespaço é a inteligência 
coletiva, que indica a finalidade última, 
ou talvez o sentido final que sustente 
as conexões em comunidades virtuais 
(LÉVY, 1999). Todos reconhecem que o 
melhor uso que podemos fazer do cibe-
respaço é colocar em sinergia os sabe-
res, as imaginações, as energias espi-
rituais daqueles que estão conectados 
a ele. [...] Cada um dentre nós se torna 
uma espécie de neurônio de um mega-
cérebro planetário ou então desejamos 
constituir uma multiplicidade de co-
munidades virtuais nas quais cérebros 
nômades se associam para produzir e 
compartilhar sentido? Essas alterna-
tivas, que só coincidem parcialmente, 
definem algumas das linhas de fratura 
que recortam por dentro o projeto e a 
prática da inteligência coletiva”.

Sem sombra de dúvidas, a inteligência 
coletiva é o resultado mais significativo 
que o ciberespaço nos oferece, todavia, 
corremos o risco de transformar a in-
teligência coletiva em frações de ideias 
que convêm a pessoas e grupos especí-
ficos, contradizendo tudo aquilo que ori-
ginalmente constitui a interconexão em 
comunidades virtuais. Mas não podemos 
permitir que tais desvios influenciem ou 
contradigam a importância dessa inte-
ligência compartilhada, pois podemos 
pensar modos de organização dos gru-
pos humanos, estilo de relações entre 
os indivíduos e os coletivos radicalmen-
te novos, sem modelos na história e nas 
sociedades animais.
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