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RESUMO 
 

 

Esta dissertação investigou a inserção e uso das tecnologias educacionais no que 
diz respeito à rede social on-line Orkut, como uma extensão da sala de aula, 
notadamente para debates. Com essa experiência realizada em uma disciplina de 
uma instituição pública de ensino superior brasileira, buscou-se ir além do emprego 
do ambiente para entretenimento e lançar um olhar sobre o Orkut como uma 
ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa 
fundamentou-se no conceito de comunicação para Paulo Freire e no de cooperação 
escolar para Célestin Freinet. Metodologicamente nesta dissertação foi adotada a 
categoria da pesquisa qualitativa, o método é uma combinação de estudo de caso 
com pesquisa-ação. A técnica foi à aplicação de questionários, a coleta de dados foi 
presencial e os tipos de dados foram primários. Por fim, apresentam-se, então, 
prognósticos sobre o futuro das redes sociais on-line e por fim sugere-se a formação 
de redes sociais on-line universitárias. 
 

Palavras-chave: Orkut, educação on-line, educação permanente, 

colaboracionismo e debate 



 

ABSTRACT 
 

 

This dissertation investigated the insert and use of the education technologies in the 
on-line social net Orkut, as an extension of the classroom, especially for debates. 
With that experience accomplished in a discipline of a Brazilian public institution of 
higher education, it was tried to go beyond the use of the atmosphere for 
entertainment and to look Orkut as a tool of assistance to the process of teaching 
and learning. The research was based in the Paulo Freire´s communication concept 
and in the Célestin Freinet´s school cooperation concept. In this dissertation, in 
methodological terms, was adopted the category of the qualitative research. The 
adopted method was a combination of case´s study with research-action. The 
technique was the application of questionnaires, the collect of data was personal and 
the types of data were primary. Finally, introduces, then, prognostics about the future 
of the on-line social nets and finally suggest the formation of academicals on-line 
social networks. 
 

Keywords: Orkut, on-line education, permanent education, collaborationism 

and debate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atribui-se a extraordinária evolução humanística e tecnológica dos antigos 

gregos e dos romanos às suas viagens pelo mundo, até então por eles conhecido, e 

às decorrentes trocas de mercadorias e conhecimento que faziam a partir dos portos 

de terras estrangeiras. Enquanto isso, civilizações antigas como as dos aborígenes 

australianos praticamente não evoluíram, simplesmente porque não houve 

intercâmbio econômico, tecnológico, cultural e, sobretudo, dialógico entre eles e 

outros povos. Embora não seja objeto de estudo desta dissertação especular sobre 

o que levou esses povos a esse isolamento, podemos dizer que enquanto para os 

aborígenes as barreiras geográficas constituíam barreiras reais, já para os antigos 

romanos as barreiras também existiam, mas não eram intransponíveis.  

Se falarmos de civilização ocidental, podemos dizer que se na Idade Média o 

trabalho de coleta, sistematização dos conhecimentos esparsos foi um trabalho 

realizado pelos religiosos escribas em seus mosteiros, cujo acervo era em grande 

parte inacessível pela população da região, hoje esse é um trabalho que está sendo 

realizado por milhões de anônimos, em várias línguas, voluntariamente e 

colaborativamente pela internet1. Podemos dizer que ao longo de toda a história 

encontramos em comum o fato de que grande parte da cultura e do conhecimento 

humano produzido, bem antes dos antigos gregos, aborígenes australianos, homens 

medievais e internautas, é um trabalho predominantemente “de autores” (anônimos) 

e não de apenas “um autor” (nominal). Para educandos em uma sala de aula típica, 

a presencialidade é inibidora é toda vez que estão sendo pouco co-autores, eles 

estão sofrendo um processo de condução.  

A colaboração intelectual entre as pessoas sempre esteve presente; a internet 

apenas potencializa esta característica, porque sempre houve e é cada vez maior a 

necessidade humana de realizar intercâmbios de idéias e de promover trocas 

culturais. Hoje, trabalhos científicos em desenvolvimento como a cura da AIDS, do 

câncer e o seqüenciamento do genoma humano são alguns dos trabalhos mais 

                                            
1 Geralmente usados como termos sinônimos, existe uma diferença entre “internet” e “web”. 

Internet é uma rede de computadores dispersos por todo o planeta, que troca dados e mensagens 
utilizando um protocolo comum, unindo usuários. Isto é, internet é a estrutura física de rede em si. Já 
web é a interface gráfica hipertextual que facilitou o acesso da internet e estendeu seu alcance ao 
público em geral. Isto é, a web compreende fotos, textos, gráficos como em uma página de revista 
impressa.    
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notórios realizados não por um, mas sim coletivamente por vários pesquisadores em 

vários países. Publicações científicas sempre serviram para divulgar os avanços da 

ciência. Pesquisadores das mais diversas áreas sempre tiveram a necessidade de 

se comunicar para aprimorar suas próprias descobertas; a diferença é que hoje eles 

podem fazer isso com agilidade, de forma on-line. Quando o trabalho é em rede e 

colaborativo, pode-se partir daquilo que já foi descoberto para ser aprimorado. Tal 

atitude evita que haja perda de tempo tentando se descobrir algo já realizado. Em 

termos amplos a colaboração e co-autoração, em particular, têm fortes referências 

no processo dialógico. 

Instituir comunidades é algo natural ao ser humano, tendo em vista que 

somos seres sociais. Entretanto, no passado, essa aspiração era dificultada devido à 

falta de meios tecnológicos que permitissem às pessoas estabelecerem facilmente o 

contato. Com o advento da internet, as possibilidades de interação se 

potencializaram. Através dela, contatamo-nos para conversar, tirar dúvidas, fazer 

perguntas, participar de ações políticas e sociais, utilizar serviços bancários, 

estabelecer trocas comerciais, intercâmbios culturais através de várias ferramentas 

específicas para esse fim, como chats, fóruns, ferramentas de interação 

instantâneas e redes sociais on-line2 como o Orkut. Inclusive, a inserção natural dos 

jovens nestes ambientes é tal que pesquisas recentes (2008) revelam que estas 

redes estão superando os sites pornográficos em popularidade entre os jovens com 

idade entre 18 e 24 anos.3 

Caótica por princípio, a questão que se debate a respeito da internet é sobre 

como canalizar as buscas individuais por conhecimento, qualquer que seja ele, para 

a construção de um saber coletivo para o bem comum, onde também se possam 

explorar as possibilidades de inovação. No entanto, a interatividade é uma 

possibilidade muito antiga. Basta dizer que quando um leitor mandava uma carta 

para um, jornal no século XIX, ele estava praticando a interatividade. O próprio ato 

de trocar cartas é interativo. O que a tecnologia faz é facilitar os processos de 

interação. Isso tudo tem tornado o colaboracionismo uma tendência mundial. Assim 

sendo, pode-se dizer que toda vez que formamos uma comunidade e, na 
                                            
2 Freqüentemente, ambientes como o Orkut são chamados apenas de “rede social”. No 

entendimento adotado neste trabalho de dissertação, preferiu-se usar a acepção de “rede social on-
line” para melhor diferenciar a rede social presencial daquela que se estabelece via Internet.  

3 Cf.: Redes sociais superam pornografia em popularidade, diz estudo. Disponível em: 
http://computerworld.uol.com.br/mercado/2008/09/18/redes-sociais-superam-pornografia-em-
popularidade-diz-estudo. Acesso em: 25/09/2008. 
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impossibilidade do encontro presencial, usamos a web4 como ambiente facilitador, 

estamos formando, na verdade, uma comunidade on-line em um site. Em termos 

semânticos, faz-se necessário um esclarecimento: “site” e “home-page”5 não são 

termos sinônimos, embora muitas vezes sejam aplicados dessa forma, até em 

trabalhos científicos. 

Considerando a aprendizagem colaborativa como uma estratégia, podemos 

perceber as inúmeras possibilidades pedagógicas quanto à utilização da internet: 

pode-se em uma disciplina de História, por exemplo, estimular os educandos a 

contatar povos em conflito. Educadores e educandos podem usar a internet para 

transmitir e combinar tarefas de casa, trabalhos escolares, informações e prazos. 

Nos trabalhos em grupo, a comunicação on-line6 facilita tanto o trabalho, quanto a 

organização do grupo. Os trabalhos realizados em sala de aula podem ser 

fotografados e publicados em um site na internet. E no mesmo endereço, os 

educandos podem ter acesso a mais materiais referentes aos assuntos tratados em 

sala de aula. Isto é, nós podemos usar a internet para evitar conflitos potenciais 

entre produção de conteúdo e distribuição.   

Poderíamos enumerar aqui três grandes princípios fundamentais da web: 

liberdade, descentralização e colaboração. Toda a ferramenta criada que estiver de 

acordo com estes princípios tem grandes chances de dar certo. Estamos 

testemunhando uma grande revolução tanto no fazer quanto no pensar a internet, na 

qual as ferramentas de auto expressão e colaboração causam um impacto cada vez 

maior. As ferramentas wikis já representam mais de um terço de todo o tráfego na 

web7. Do ponto de vista técnico, contribuiu para isso o aumento de largura de 

banda8 na base instalada.     

                                            
 

5 “Site” e “home-page” não são palavras sinônimas. Um site é uma ou um conjunto de 
páginas em hipertexto, que podem conter textos, gráficos, fotos e vídeos. Já home-page é tão 
somente a página inicial, principal, de um site.  

6 Encontra-se a palavra on-line grafada também junta – online – e separada, sem hífen on 
line. Preferimos a forma hifenizada, constante no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, 
editado pela Academia Brasileira de Letras, também no Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss e 
na versão integral do The Random House Dictionary of English Language.  

7 MENESCAL, Adriano. O vôo mais alto em 2005? Webdesign, 12/2005, ano 2, nº 24, São 
Paulo: Editora Arteccom, p. 40. 

8 Banda Larga: Diferentemente da conexão discada, que usa obrigatoriamente linha 
telefônica, a conexão de banda larga tem muito mais espaço para transmitir dados, seja usando 
meios diferentes – ondas de rádio, satélite e cabo de TV – ou mesmo a própria linha de telefone, que, 
neste caso, tem muito mais “entradas” habilitadas pela companhia telefônica. Os principais meios 
para conexão usados pela banda larga são: ADSL, Wireless, satélite e cabo.    
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Outro aspecto importante que a internet nos trouxe diz respeito ao melhor 

aproveitamento do tempo em sala de aula, em benefício da reflexão crítica, análise 

interdisciplinar e conjecturas coletivas. Não é mais necessário que o educador 

dedique muito tempo a explicar detalhadamente aquilo que, em teoria, os educandos 

podem encontrar facilmente na internet, com a vantagem da pluralidade de opiniões; 

bem como vídeos, áudios e imagens sobre o tema, além da possibilidade de 

informações adicionais em outras línguas.  

Dessa forma, em um ambiente escolar onde as novas tecnologias de internet 

são usadas, não se constitui, hoje, a principal função de um educador dizer “o que é” 

o tema, apesar desse aspecto ainda ser importante, mas sim tecer com os 

educandos a relação entre o tema principal e os secundários, as semelhanças e 

diferenças de opinião e, sobretudo, a contextualização do tema com o momento 

presente, isto é, no exato momento em que a aula acontece. Vele salientar que 

conteúdo por conteúdo não é difícil encontrar, mas a contextualização local, a 

atualização e a reflexão crítica coletiva só determinado grupo de educandos e 

educadores que vivem sob as influências daquele contexto sócio-econômico e 

cultural específico poderá fazer. Cabe também ao educador, em conjunto com seus 

educandos, analisar a validade e a necessidade das informações encontradas na 

internet. Isto é, na educação moderna a possibilidade de debate entre educadores e 

educandos é a principal razão para um estudante freqüentar uma sala de aula. 

Parte-se aqui do pressuposto de que um computador conectado à internet, 

quando bem usado, é uma importante ferramenta pedagógica. O problema é que 

para os países em desenvolvimento essa possibilidade ainda não é generalizada; 

são países onde ainda se enfrenta o problema da ausência de bibliotecas escolares. 

Somado a isso, ainda há um problema de mentalidade de boa parte dos gestores 

educacionais a ser resolvido pelo letramento digital, pois quando a escola possui 

computadores é uma prática torná-los praticamente indisponíveis aos alunos e não 

haver preocupação com a capacitação dos professores para o uso das máquinas. 

Em contrapartida, quando as máquinas não são usadas exclusivamente nas 

secretarias das escolas, são trancadas em laboratórios de informática cuja utilização 

pelos educandos é cerceada e coibida. Inclusive, tem-se verificado que em muitas 

instituições de ensino, inclusive superiores, gestores ou funcionários encarregados 

de gerir os laboratórios de informática têm tomado a atitude, cuja legitimidade é 

questionável, de bloquear ferramentas de internet com as quais os educandos 
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poderiam ter acesso a informações e ao diálogo. Por exemplo, a rede social on-line 

Orkut tem sido constantemente vítima desses bloqueios unilaterais e autoritários. Tal 

atitude exemplifica o preconceito que a escola formal possui contra os meios de 

informação9. A função da escola é pegar as interpretações e representações e dar-

lhes significado de acordo com a realidade. Mais do que falar de “fatos”, é preciso 

falar das razões que levam aos fatos.  

O processo de ensino-aprendizagem acontece sempre auxiliado por alguma 

tecnologia (seja organizacional, ferramental ou simbólica). A grande questão que se 

coloca diante de nós em termos de ensino-aprendizagem é que o conhecimento 

sempre esteve em rede (não me refiro aqui apenas àquele que está na rede, mas 

sim àquilo que podemos chamar de conhecimento entrecruzado). Dessa forma, 

sabemos que os conhecimentos e as ciências sempre estiveram conectados (como 

em um grande hipertexto) dando origem a interdisciplinaridades que, por sua vez, 

dão origem a novas ciências nascidas no encontro de outras que as antecederam. 

Mas o problema é que essa rede sempre encontrou e ainda encontra obstáculos, 

seja por questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, pessoais ou 

simplesmente burocráticas, que não permitem que o conhecimento tenha um 

intercruzamento pleno, para que se possam estabelecer conjecturas. Assim, tudo já 

poderia estar “em rede na rede”, isto é, entrecruzado na Web. Esse é o nosso 

desafio. 

Cursos de uma mesma instituição de ensino superior poderiam estar 

conectados, e as universidades por sua vez também poderiam estar interligadas 

através de redes sociais on-line, a fim de manterem constantemente canais abertos 

ao diálogo, de modo que o compartilhamento de informações e a colaboração 

evitem que alunos, professores e pesquisadores “tenham sempre que reinventar a 

roda”. Obviamente, de certa maneira, isso já é feito há muito tempo. Pois a troca de 

idéias entre cientistas é a razão de ser de publicações científicas, de congressos e 

seminários. A própria invenção da Internet foi motivada para permitir que cientistas 

pudessem colaborar e compartilhar informações. O que estamos falando aqui é 

                                            
9 Nesta dissertação, condizente com o conceito de comunicação para Paulo Freire, tentou-se 

não usar o termo "comunicação" de forma indiscriminada. É por isso que aqui neste trabalho não foi 
usada a expressão “meios de comunicação”, mas sim “meios de informação”, tendo em vista que não 
é sempre que os ditos meios (TV, rádio, telefone, dentre outros) servem ao propósito da 
comunicação. Também por esta razão, preferiu-se chamar alguns ambientes de internet como Orkut, 
fórum e MSN Messenger não de “mundo virtual”, mas sim de “ambientes on-line” ou “ferramentas de 
interação”. 
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sobre como o uso de ferramentas de internet, já bastante usadas pelos jovens em 

seus relacionamentos interpessoais, podem ajudar professores e estudantes 

universitários a ampliarem as possibilidades de colaboração, tendo em vista que a 

ciência evolui através dos debates e das controvérsias. Isto é válido, sobretudo, no 

tocante às redes sociais on-line, categoria na qual o Orkut se inclui. Estas redes 

podem ser usadas como um padrão para que sistemas (indivíduos ou grupo de 

pessoas) diferentes possam se comunicar entre si e nos mostra a possibilidade de 

pensar formas de organização que vão muito além do que permitem as estruturas 

puramente hierárquicas. 

Sendo assim, a presente dissertação se destina a apresentar os resultados e 

as reflexões obtidas sobre o uso do Orkut, onde, a priori, os jovens já estão 

inseridos, se projetam e se sentem identificados, como uma extensão da sala de 

aula. Para que a partir daí possa-se pensar em políticas públicas em educação que 

possam servir de norteadoras para futuros projetos em que o meio tecnológico e de 

sociabilidade não possam ser desconsiderados.  

Pretende-se demonstrar, também, uma aplicação prática do ambiente, além 

dos estereótipos, com resultados efetivos, através da experiência obtida no 

semestre 2007.1 com a disciplina de TAVE – Técnicas Audiovisuais de Ensino, 

oferecida pelo DEPED - Departamento de Educação da UFRN para educandos, 

neste caso, dos cursos de Química (predominantemente), História e Ciências 

Sociais.  

Diversas foram as turmas procuradas para a realização desta pesquisa (parte 

estudo de caso, parte pesquisa-ação), com aplicação de questionário anônimo (com 

questões objetivas e subjetivas) no final, mas apenas a turma 1 – 20071 concordou 

em participar. Sendo assim, pode-se dizer que ela escolheu participar e não que foi 

escolhida à revelia.  

Na primeira semana de aula, os educandos foram convidados a participar da 

comunidade aberta para discussão. Na disciplina, matricularam-se 50 educandos, 

mas efetivamente apenas 28 educandos freqüentaram, dos quais 24 se inscreveram 

na comunidade. Por razões óbvias, quem fazia parte do Orkut, mas não estava 

efetivamente inscrito na disciplina, pode observar, mas não participar das 

discussões. O que significa que a comunidade estava moderada.  

Nesta pesquisa, utilizamos como referencial de análise o conceito de 

comunicação de Paulo Freire, na medida em que a comunicação só se efetiva a 
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partir da possibilidade de entendimento do outro. E do outro poder interagir, se 

assim ele quiser. Comunicação não é tecnologia, nem muito menos relacionamento; 

é a busca conjunta de significados e co-participação no ato de pensar. Foi também 

possível tecer uma relação entre a rede social on-line Orkut e o conceito de 

cooperação de Célestin Freinet, no que concerne ao Livro da Vida que em termos 

práticos, se trata de um caderno no qual os educandos registram suas impressões, 

sentimentos e pensamentos, de formas variadas, e que acaba por representar um 

registro de todo o ano escolar de cada classe. 

 No primeiro capítulo intitulado “A comunidade”, analisa-se a necessidade 

humana de se comunicar e de se viver em sociedade; no segundo, “O ‘virtual’”, é 

feita uma análise de cinco temáticas da web predominantemente em discussão e 

sua relação com o Orkut. O terceiro capítulo, “Comunidades on-line”, aborda o Orkut 

em si e sua condição “em rede”. Em seguida, no capítulo intitulado “Conectando 

saberes para além da sala de aula” se descreve a experiência obtida com o uso do 

Orkut na disciplina e sua correlação com o conceito de “comunicação”, segundo 

Paulo Freire. Para efeito de comparação, investigaram-se dois casos de uso fóruns 

em plataformas típicas de Educação a Distância, a colaboração e a produção on-line 

na escola e a metodologia empregada na pesquisa: categoria qualitativa, o método, 

uma combinação de estudo de caso com pesquisa-ação, a técnica uma aplicação de 

questionários, a coleta presencial de dados e os tipos de dados primários. Além 

disso, busca-se tecer algumas conjecturas acerca do Orkut como “Livro da Vida”, 

com base na concepção de cooperação de Célestin Freinet. Também se examina o 

trabalho do educador em um ambiente de extensão on-line e se discute a tendência 

de incorporação dos blogs pelas redes sociais on-line.  
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2 A COMUNIDADE 

 

O ser humano sempre foi sociável. Desde os primórdios da humanidade, a 

formação de grupos foi uma estratégia adequadamente utilizada para que homens e 

mulheres pudessem se reproduzir e sobreviver. A ligação do homem com a 

sociedade parece que é anterior ao homem e que já foi um dos pilares em que se 

constituiu nossa humanidade. Sendo assim: 

 
(...) se expressa tanto na gênese de seu sistema de valores e das 
relações normativas aceitas como em suas atitudes no sentido das 
disposições de ação, nos estereótipos que dominam seu 
pensamento etc. Simplificando, afirmamos que o indivíduo é uma 
formação histórica ou, dito de outro modo, é um produto das 
relações sociais. Trata-se de uma formulação de Marx e esta teoria 
do indivíduo humano pertence às descobertas mais originais do 
marxismo. (SCHAFF, 1995, p. 100).  

 

Ao longo do tempo tem havido muita discussão no que concerne ao conceito 

de comunidade, desde as primeiras discussões a respeito da transição da 

gemeinschaft (comunidade caracterizada pela vida em aldeias) para a gesellschaft 

(sociedade caracterizada pela vida social e nacional). Normalmente, a idéia de 

comunidade relacionada ao senso comum é ampla, diversificada e, ao mesmo 

tempo, um tanto imprecisa. Pode-se dizer que uma comunidade se constitui de um 

grupo de pessoas que se relacionam pessoalmente, com comportamentos, valores e 

interesses parecidos. Pessoas que vivem sob um mesmo governo e ligados pelo 

mesmo legado histórico-cultural. Normalmente, a idéia de comunidade também é 

associada a um componente territorial, ou seja, um espaço físico. Podemos, 

igualmente, aplicar a idéia de comunidade a um sentimento de pertença e uma 

predisposição à cooperação. Para Max Weber, o conceito de comunidade, baseado 

em observações empíricas, pode ser fundamentado como uma ligação emocional, 

afetiva ou tradicional, orientando-se, assim, para a ação social. 

 
Chamamos de comunidade a uma relação social na medida em que 
a orientação da ação social, na média ou no tipo ideal – baseia-se 
em um sentido de solidariedade: o resultado de ligações emocionais 
ou tradicionais dos participantes. (WEBER apud RECUERDO, 2001, 
p. 1). 
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Assim sendo, pode-se dizer que a sociedade é um conjunto de diferentes 

formas de comunidades humanas. Não faltam visões distorcidas acerca daquilo que 

possa ser considerado desenvolvimento tecnológico e a relação que mantemos com 

ele enquanto humanidade. Concepções não científicas menos baseadas em 

evidências e muito mais baseadas em opiniões pessoais, boa parte das quais 

proferidas por supostos especialistas, oferecem à sociedade opiniões 

ideologicamente construídas como se fossem informações. Neste sentindo, a 

manipulação de informações é prejudicial ao processo dialógico. Entretanto, 

podemos, através da educação, transmitir às pessoas uma visão científica diante do 

mundo e das declarações de outros interlocutores, permitindo uma compreensão 

crítica do mundo e dos discursos a respeito desse mundo. Ao assumir tal atitude, 

iremos evitar que visões ingênuas e nocivas a respeito do desenvolvimento 

tecnológico e da sociedade sejam apreendidas como verdades: 

 
É fato que grande parte desse processo de mudanças e velozes 
transformações que todos estamos vivenciando é decorrente de dois 
fatores principais: a globalização e o desenvolvimento tecnológico. 
O mundo como conhecemos hoje faz parte desse processo ou 
advém dele. A globalização está presente na realidade e no 
pensamento, desafiando grande número de pessoas em todo o 
mundo. O desenvolvimento da tecnologia acelerou o processo de 
globalização e vice-versa, promovendo um ciclo contínuo e 
irreversível capaz de alterar culturas, sociedades e o próprio 
homem. O Orkut faz parte da globalização e da evolução 
tecnológica. (TELLES, 2006, p. 35-36). 

 

Na verdade, a história da humanidade é, em grande parte, a história da busca 

pela melhoria de sua existência através do trabalho coletivo. Era essa a idéia que 

estava incutida nas primeiras comunidades socialistas no século XIX:  

 
O projeto dos primeiros socialistas, adeptos do comunismo, era 
construir uma sociedade dentro da sociedade, uma comunidade de 
produtores imediatos associados em oficinas e fábricas, cooperando 
como consumidores e administrando suas próprias atividades. A 
intenção era edificar essa sociedade de produtores associados em 
completa independência com relação ao mundo burguês; ela 
deveria simplesmente desviar-se da emergente ordem capitalista e, 
em grande medida, industrial. Todavia, assim que a nova sociedade 
burguesa desenvolveu suas instituições políticas - primeiro a 
burocracia e o exército permanente e a seguir o parlamento 
popularmente eleito - não mais pôde ser mantida uma postura de 
distanciamento e independência. Já não era mais possível 
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asseverar, como fizera Proudhon, que a reforma social não poderia 
resultar da mudança política. (PRZEWORSKI, 1989, p. 19-20).  

 

Empenhamo-nos nesses esforços coletivos para prolongar nossa existência 

na Terra. Desenvolvemos a tecnologia para não desaparecer: 

 
O homem muda o mundo para se satisfazer. O que mudou muito foi 
a possibilidade de realização de seus desejos, mas seus desejos 
continuam. Porém o homem é insaciável, ele está sempre criando 
novos desejos. Nós não precisamos mudar. Nós mudamos o 
mundo. As necessidades humanas são as mesmas desde que o 
homem começou a existir.  A tecnologia é um instrumento de poder, 
ela começa com a história da burguesia. O desenvolvimento 
tecnológico não cria um novo homem, o homem desenvolve a 
tecnologia para não mudar. O desenvolvimento tecnológico não 
transforma o homem. Atualmente a técnica propicia coisas que o 
espírito humano busca há muito tempo. (ANDRADE, 2007, site). 

 

As criações emergem justamente quando tratamos determinado tema em 

comunidade e não apenas com o auxílio de um somatório de individualidades. Em 

linhas gerais, a ciência sempre foi feita de maneira coletiva, mesmo quando 

motivada por fins militares (como foi o caso da internet) ou pelo bem da humanidade 

(como foi o caso da vacina contra a pólio). Sendo assim, pode-se dizer que a 

produção de conhecimento sempre é um trabalho coletivo, não importando as 

razões que a motive. Os cientistas constroem conhecimento sobre o mundo 

reunindo a contribuição de outros pesquisadores e o aprimora através de um debate 

aberto, em um processo de troca permanente. Nesse processo, um curso de 

Mestrado ou Doutorado é primordialmente o trabalho de campo realizado pelo 

pesquisador. A dissertação ou tese escrita é tão somente um relatório, mediante o 

qual seus pares possam ler e saber os detalhes sobre, por exemplo, a metodologia 

empregada. Todos nós estamos sempre dependendo das referências, dos diálogos 

e dos conhecimentos produzidos por nossos contemporâneos ou por aqueles que 

nos precederam. É por isso que é tão importante a relação que se dá entre indivíduo 

e sociedade: 

 
O indivíduo é por definição, singular. Sua liberdade, no entanto, 
depende de ele ter consciência não só da sua singularidade (da 
diferença), mas também daquilo que ele tem em comum com os 
outros (a universalidade). E mais: os indivíduos concretos, livres, se 
sabem criaturas finitas, mortais, mas isso não é razão para se 
desprezarem, pois existem num movimento de constante auto-
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superação, em direção a algo que os ultrapassa, quer dizer, é 
graças a ele que as sociedades humanas podem caminhar na 
direção de uma maior universalidade. (MARCUSE apud KONDER, 
1998, p. 21). 

  

É nesse sentido que a internet se ajusta tão perfeitamente ao trabalho 

científico. Entretanto, a tendência que historicamente tem se observado é a de 

sempre se eleger uma personalidade icônica, isto é, alguém que incorpore, 

materialize e personifique o resultado do trabalho como sendo de apenas uma 

pessoa ou de um grupo, àquilo que na verdade vem sendo produzido por muitos, de 

diferentes áreas ao longo da história. Mesmo não sendo nosso objetivo aqui, não 

podemos deixar de dizer que tal atitude representa um viés da eterna luta da 

“vaidade” contra a “verdade”. Observemos o caso da Wikipédia10, onde milhares de 

verbetes enciclopédicos construído coletivamente. Pois, se em termos do passado 

pré-internet, já era difícil sustentar a idéia de que existe trabalho rigorosamente 

autoral, agora mesmo é que essa idéia não tem sustentação. Dessa forma, hoje 

mais do que nunca, o trabalho intelectual tornou-se não mais “autoral”, mas sim “de 

autores”. A capacidade de sermos produtores graças à internet é assim descrita por 

Andrade: 

 
A internet não isolou as pessoas, muito pelo contrário: facilitou os 
contatos. Ela recupera a bidirecionalidade. A capacidade de ser 
produtor. Pois, a apropriação do conhecimento é capitalista e o 
advento da internet representa um baque contra isso. Nós usamos o 
computador predominantemente como uma máquina de datilografia, 
uma grande enciclopédia e um correio mais rápido. Quando 
deveríamos, na verdade, ser produtor de conhecimento. Quebrar a 
estrutura dos “meios de comunicação”. Implementar uma rádio, uma 
revista, um blog que dê poder. Educar para os meios, não significa 
rejeitar, mas sim refletir sobre os meios. Tudo passa pela 
conscientização do cidadão.  A web permite, mas não garante que 
haja diálogo. (ANDRADE, 2007, site). 

 

                                            
10 A Wikipédia (http://wikipedia.org) revolucionou o conceito de enciclopédia. Não apenas em 

relação ao formato, já que se encontra alojada na Internet, mas também quanto à elaboração e 
acessibilidade para os usuários. É gratuita e livre, e qualquer pessoa interessada pode colaborar para 
torná-la mais extensa. A idéia por trás desse ambicioso projeto é criar enciclopédias livres em todos 
os idiomas, graças à colaboração dos internautas. A Wikipédia tem esse nome graças ao Wiki 
(pronuncia-se “wiquie”). O qual é usado para identificar um tipo específico de coleção de documentos 
em hipertexto ou software colaborativo usado para criá-lo. Permitem que sejam editados 
coletivamente com uma linguagem de marcação muito simples apenas através da utilização de um 
navegador web. A expressão “Wiki wiki” significa “super-rápido” no idioma havaiano. 
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Desenvolvimento tecnológico não é quando as inovações acontecem apenas 

para uma minoria que monopoliza o acesso. Mas sim quando a maioria tem acesso 

àquilo que irá facilitar sua vida. Inovações apropriadas e acessíveis acontecem 

quando isso é levado em consideração. Inclusive, podemos dizer que assim como a 

invenção da roda, uma tecnologia só se desenvolve quando todos têm acesso a ela. 

E nisso todos deveriam ter interesse; afinal, a tecnologia é um esforço para diminuir 

os esforços.  

O desenvolvimento tecnológico pode ser dividido em duas vertentes: caráter 

amplo e questão técnica. Esta última diz respeito à produção de técnicas e 

ferramentas. Em muitas escolas ainda persiste esta interpretação. Partindo desse 

pressuposto, poderíamos afirmar que não tem sentido investir no desenvolvimento 

da tecnologia usada, por exemplo, nos fogões elétricos, se grande parte da 

população para a qual o fogão teoricamente se destina não tem acesso à 

eletricidade. Talvez o mais útil para uma população assim seja investir no 

desenvolvimento de fogões que tenham uma tecnologia que permita economizar 

lenha ou carvão.  Isto é um exemplo de uma inovação apropriada e acessível. O 

problema é que “têm se dado muito valor à inovação tecnológica e pouco ao uso. 

Dessa forma, a tecnologia se transforma em um emblema de poder.” (ANDRADE, 

2007, site). Neste sentido, pode-se dizer que o homem vive do “imperativo 

tecnológico”, que pode ser traduzido como o “estado no qual a sociedade se 

submete humildemente a cada nova exigência da tecnologia e utiliza sem questionar 

todo novo produto, seja portador ou não de uma melhora real” (REVILLA apud 

TAJRA, 2001, p. 43). Sendo assim, o ser humano não deve viver em função das 

inovações tecnológicas, sem refletir esses impactos sobre sua vida.  

Nisso, as periferias do mundo se parecem: na urgência de resolução de 

problemas básicos, dos quais partilham amargamente, seja de um bairro afastado 

de Paris, Luanda ou em Natal. Uma escola do bairro de Mãe Luíza, em Natal, a 

priori, precisaria muito mais de livros impressos do que de iPods11, sem demérito 

destes últimos, é claro. Afinal, como diz Andrade: 

 
Novas tecnologias para a educação do homem: não o homem 
“média estatística” ou o homem da elite, mas o homem brasileiro, o 

                                            
11 O nome iPod se refere a uma série de players de áudio digital projetados e vendidos pela 

Apple Computer. Como a maioria dos players portáteis digitais, o iPod pode servir como um 
armazenador de dados, quando conectado a um computador. 
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cidadão do povo que freqüenta a escola pública e com quem o 
Estado tem uma dívida de quatrocentos anos.(ANDRADE, 1993, 
site). 

 

Hoje, quando se fala em tecnologia, pensa-se em chips de computador e em 

tudo aquilo que convencionamos chamar de novas tecnologias. Mas, não podemos 

generalizar e considerar tecnologia só aquilo que é alta tecnologia ou “tecnologia de 

ponta”, tendo em vista que um abridor de latas, comum, foi e ainda é uma tecnologia 

importante. O mesmo se aplica para a Tecnologia Educacional, já que, para ela, o 

giz e a lousa representaram um avanço e tanto para a Educação. Mas não se pode 

conceituar o uso das tecnologias educacionais tendo por base apenas algumas 

técnicas. Sendo assim, a Tecnologia Educacional: 

 
É uma maneira sistemática de elaborar, levar a cabo e avaliar todo o 
processo de aprendizagem em termos de objetivos específicos, 
baseados na investigação da aprendizagem e da comunicação 
humana, empregando uma combinação de recursos humanos e 
materiais para conseguir uma aprendizagem mais efetiva (PONS 
apud TAJRA, 2001, p. 44).  

 

Neste trabalho, entende-se o computador e os outros elementos norteadores 

da informática, por exemplo os softwares, como sendo “meios educativos”, o qual 

constitui uma das áreas da Tecnologia Educacional. Segundo a concepção de 

Andrade: 

 
Não devemos correr o risco de tomar a parte pelo todo. Sem dúvida 
alguma, estas técnicas fazem parte da Tecnologia Educacional por 
se constituírem em práticas decorrentes de teorias científicas, mas 
não são toda a Tecnologia Educacional.(...). Acreditamos que a 
única definição aceitável de Tecnologia Educacional está contida no 
adjetivo (educacional) que delimita o uso da tecnologia, esta, 
originada de ciências físicas, matemática, sociologia, psicologia, 
enfim, de quaisquer áreas do conhecimento. Talvez ainda caibam 
algumas observações sobre o que não é a tecnologia dentro da 
educação. Não é Tecnologia Educacional o estudo dos valores da 
sociedade que orientam a prática educativa e moldam os Sistemas 
de Ensino através das leis ou da tradição. Não é a Tecnologia 
Educacional, o conhecimento científico no qual se nutre. Também 
não é Tecnologia Educacional, a prática aleatória, baseada no bom 
senso ou no ensaio e erro, por inspirada e eficiente que sua 
casuística demonstre. (ANDRADE, 2006, site). 
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Porém, para que a Educação funcione, é preciso transformar as políticas de 

governo em políticas de Estado. Mas, para isso, é preciso mobilização e ânsia por 

inovação. Isso acaba com o problema da descontinuidade nos projetos 

governamentais, com a sensação de que é preciso sempre começar do zero: 

 
Para que as novas tecnologias não sejam vistas como apenas mais 
um modismo, mas com a relevância e o poder educacional 
transformador que elas possuem, é preciso que se reflita sobre o 
processo de ensino de maneira global. Para isto, é preciso antes de 
tudo que todos estejam conscientes e preparados para a definição 
de uma nova perspectiva filosófica que contemple uma visão 
inovadora de escola, aproveitando-se das amplas possibilidades 
comunicativas e informativas das novas tecnologias para a 
concretização de um ensino crítico e transformador de qualidade. 
(KENSKI, 1998, p. 133). 

 

A Internet não criou nada de novo. Assim como tudo o que existe, incluindo o 

ambiente universitário, ela está sob influência do meio social e cultural; bem como 

do poder econômico e político. Sendo assim, a Internet não constitui, como querem 

pensar alguns, um mundo paralelo ao nosso. Ela faz parte dele de forma 

indissociável. O que obviamente não significa que seja inofensiva em si; muito pelo 

contrário, o que vemos em inúmeros sites é tão somente a reprodução naquele meio 

de informação daquilo que acontece em nosso meio social. Mais do que isso, pode-

se dizer que os meios de informação são meios de controle social. Sobre isso, 

Andrade nos diz que:  

 
Os “meios de comunicação” não são o espelho do real. Esses meios 
deixam de ser de comunicação para se tornar um meio de controle 
social. Ela se realiza através da troca produtiva. E a troca produtiva 
é educação. A comunicação é inevitável e não improvável (como diz 
Luhmann). Ela é inevitável, apesar dos obstáculos. E esses 
obstáculos para a comunicação são as relações de poder. Uma 
prova disso é a língua. Pois os símbolos se estabelecem dentro de 
um princípio de isomorfismo para que as pessoas se comuniquem. 
(ANDRADE, 2007, site). 

 

A internet também não inventou o conhecimento enciclopédico (para o mal ou 

para o bem). Em se tratando do mal, também não inventou o estelionato, a falta de 

segurança em transações financeiras, desrespeito aos direitos autorais, plágio, 

adultério, pedofilia, xenofobia e o racismo. A novidade é que a internet deu 

amplitude a tudo isso. O que já por si só é muito. O tão propalado “namoro virtual” 
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nada mais é do que o namoro presencial tradicional, realizado por outros meios. Por 

isso, podemos dizer que uma rede social on-line, como o Orkut (ver anexos 1 e 2), é 

uma reprodução da arquitetura reflexiva presente na sociedade, sem as 

desvantagens comunicativas provocadas pelas distâncias geográficas.     

Dentre todos os meios de informação, a internet é o que mais tende a 

fragmentação da informação; ou se, fragmenta nossa capacidade de interagir com 

outras pessoas. A fragmentação é importante apenas inicialmente, afinal ela faz 

parte do processo comunicativo, pois: 

 
A fragmentação é importante no início. Mas chega o ponto que em 
vez de ajudar, ela atrapalha. E a fragmentação atinge sua forma de 
pensar. Dessa forma, podemos dizer que a fragmentação é uma 
opção ideológica, uma arma da classe social dominante para que as 
pessoas não percebam o todo.(ANDRADE, 2007, site). 

 

Como a web é hipermidiática, isto é, tem a não linearidade do hipertexto, é 

multimídia e interativa, é um espaço de convergência de meios de informação por 

excelência.  Sendo assim, há uma maior facilidade de nos perdermos no momento 

em que navegamos por ela e buscamos conhecimento no sentido amplo do termo.  

A conseqüência disso, muitas vezes, é o agravamento da falta de 

sistematização das informações que tentamos encontrar. A falta de sistematização e 

conseqüente fragmentação em atividades de cunho intelectual também não é uma 

novidade. Ela está presente quando alguém se propõe a escrever um livro, e nunca 

o termina. Quando alguém começa a ler vários livros ao mesmo tempo, sem terminar 

nenhum deles. Assistir a filmes, deixando-os pela metade. Sempre que alguém 

começa a aprender a tocar um instrumento musical, aprender uma arte marcial ou 

uma língua estrangeira e desiste nas primeiras aulas, não está sendo sistemático. 

Desta forma, e sendo assim projetos de aquisição de conhecimento vão 

fracassando, tendo em vista não entenderem a própria formação como um processo 

contínuo para toda vida. Tudo isto pode ocorrer não só no âmbito individual, mas 

também governamental, representando um desperdício de tempo e dinheiro.  

Devemos, no entanto, admitir que as novas tecnologias acentuaram esse 

problema, pois possibilitam a facilidade de pular de uma informação para a outra, 

sem antes ter assimilado os estágios iniciais de forma didática. A tentação de dar 

clique após clique é muito sedutora; a internet não criou nada de novo, apenas deu 

amplitude ao que já existia: a fragmentação da informação.   
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Tudo isso nos permite dizer também que hoje é pouco provável que exista 

excesso de informação, como tanto se têm propalado. Não só por que a capacidade 

humana de absorver informação não aumentou de um século para outro, como 

também por que novos conhecimentos dão lugar a outros. Se hoje falamos em 

linguagem binária e linguagem de programação, em termos de informática, 

praticamente não há mais necessidade de se estudar latim e código Morse. Isso 

porque a utilidade da informação se atualiza para o homem à medida que o tempo 

passa. A necessidade gera conhecimento (a invenção do computador) que gera 

necessidade (contas de e-mail). Sobre a pertinência ou não da mídia na escola, 

Andrade nos alerta: 

 
Devemos usar a mídia na educação? Nisso há dois tipos de 
professores: os que usam a mídia em suas relações pedagógicas e 
sabem disso e os que usam a mídia em suas relações pedagógicas 
e não sabem disso. A mídia se tornou organizadora de nossa vida. 
(ANDRADE, 2007, site). 

 

Ao participar de um jornal estudantil ou “fanzine”, mesmo os fotocopiados, o 

educando passa a perceber que ele não está isolado. Ele vive em um mundo 

complexo e interdisciplinar. Ao falar da escola, Andrade nos questiona: 

 
A escola serve para formar o cidadão ou o trabalhador? Ao formar 
apenas para o trabalho, se estabelece apenas uma relação 
meramente instrucional e técnica. Isto é, o educando sai preparado 
para o mercado, mas um péssimo cidadão. Quando se prioriza a 
formação para a cidadania, além da instrução, há também um 
processo educacional. Onde está explícito também o cultivo da 
pluralidade, democracia e negociação. Neste caso, a pessoa é 
capaz de pensar sobre sua profissão e dar um componente ético.  
(ANDRADE, 2007, site). 

 

Ao refletir sobre os problemas da escola nas páginas do jornalzinho, os 

educandos projetam e relacionam as condições do cenário escolar no cenário 

externo. Andrade (2007, site) nos diz que a escola tem duas funções básicas: 

 

• Explícita: formar o cidadão; 

• Implícita: instrumento de poder. 
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Além disso, podemos ainda desdobrar essas funções em outras três 

(ANDRADE, 2007, site): 

 

• Passar o acervo do conhecimento humano aos educandos; 

• Criação de habilidade à vida social; 

• Passar a visão de mundo da classe dominante na busca de 

hegemonia. 

 

O valor de uma nota obtida depende muito mais do nível de exigência de uma 

avaliação do que propriamente do estudante. Se um professor puder e quiser 

reprovar uma classe inteira ele tem meios para isso, por mais que a matéria tenha 

sido dada e aprendida pela turma.  

O sucesso é relativo, mas a colaboração é absoluta. Méritos à parte, obter o 

primeiro lugar em algo significa ser o melhor apenas em um grupo específico, não 

do universo do todo. Em um determinado tempo e sob influência de uma 

determinada circunstância, a qual é diferente para cada pessoa. Em outra 

circunstância, provavelmente a ordem dos fatores teria sido outra. Isso nos mostra 

os perigos de quando uma circunstancialidade tem a pretensão de almejar ser uma 

definição. 

O orgulho e o culto ao individualismo são atitudes totalmente ilógicas e 

irracionais irresponsavelmente alimentados pelas forças do mercado, pois por mais 

que nos vangloriemos e nos envaidecemos, há sempre alguém mais rico, ou mais 

bonito, ou mais inteligente do que nós. Na verdade, um aluno aplicado deveria 

competir apenas com ele mesmo. Deveria receber o boletim e apreciar o belo 

trabalho que foi feito e tentar melhorá-lo porque se existe uma concorrência leal é só 

aquela que é travada contra nós mesmos. Na verdade, a única motivação para 

estudar a ser levada em consideração deveria ser para nos tornarmos pessoas 

ainda melhores. 

A educação atual, à mercê de diversas influências; boa parte das quais 

personalistas, pecuniárias, excessivamente pragmáticas e egoístas; se depara com 

essa dicotomia entre competir e cooperar. É preciso enxergar a escola, de um modo 

geral como ela é, bem como a instituição de ensino superior, em particular: 
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A universidade é um espaço de gestação de uma nova sociedade. E 
cabe a nós enfatizar isso. Os educandos não são clientes de uma 
instituição de ensino superior. Na verdade, a sociedade é que é 
cliente.(ANDRADE, 2007, site). 

 

Vivemos em um tempo no qual não são poucas as pessoas que estão 

demasiadamente centradas em si mesmas. Sobre isso, SCHAFF (1995, p. 103) nos 

diz que “as relações entre indivíduo e sociedade oscilam hoje – pelo menos 

teoricamente – entre dois extremos, o individualismo e o totalitarismo”. Também para 

ele, “o homem moderno não pode existir fora da sociedade e deve, por isso, aceitar 

determinadas regras”. (SCHAFF, 1995, p. 103). 

Sabemos que o antônimo da colaboração é a competição, a qual significa a 

vantagem de um ou mais indivíduos em detrimento de todos. Uma vez que para que 

alguém possa vencer, outro precisa perder. Neste sentido, as atividades esportivas 

praticadas em milhares de competições ao redor do mundo encontram sua máxima 

exposição em eventos como Olimpíadas e Copa do Mundo. Mas o “espírito olímpico” 

tão propalado pela mídia não constitui, como nunca constituiu, um congraçamento 

da humanidade em torno de um ideal de paz e harmonia. E, estimuladas por 

tocantes campanhas publicitárias onde se busca vender de tudo, as pessoas 

estranhamente acabam “comprando” essa idéia como se ela fosse algo verdadeiro. 

Pois o “espírito olímpico” se constitui tão somente na pura competição, na qual 

atletas e países busca reivindicar para si uma supremacia esportiva difícil de ser 

comprovada pelo seu caráter circunstancial. Assim vejamos: 

 
A competição sadia não existe. A competição é um fenômeno 
cultural e humano e não constitutivo do biológico. Como fenômeno 
humano, a competição se constitui na negação do outro. Observem 
as emoções envolvidas nas competições esportivas. Nelas não 
existe a convivência sadia, porque a vitória de um surge da derrota 
do outro. O mais grave é que, sob o discurso que valoriza a 
competição como um bem social, não se vê a emoção que constitui 
a práxis do competir, que é a que constitui as ações que negam o 
outro. (MATURANA, 1998, p. 13). 

 

Nos países subdesenvolvidos a contemporaneidade tem sido marcada pela 

transposição sem adaptações da cultura do individualismo que é estimulada por 

diversos seguimentos da sociedade, como se fosse uma espécie de atalho para se 

alcançar o desenvolvimento econômico. Essa ideologia predatória, pode ser bem 

representada através do famoso conceito de “o vencedor fica com tudo” tão caro ao 
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capitalismo americano e em ditados como “Be the shark, not the bait” (“Seja o 

tubarão, não a isca”). É bem possível que essa interpretação errônea possa ter 

vindo de uma interpretação equivocada e literal da Teoria da Evolução de Charles 

Darwin na qual nos fala da sobrevivência dos mais aptos as alterações do meio e 

não necessariamente dos mais fortes. A indução ideológica acontece em grande 

parte motivada pela mistificação, pois: 

 
O poder da ideologia dominante é indubitavelmente imenso, mas 
isso não ocorre simplesmente em razão da força material 
esmagadora e do correspondente artesanal político-cultural à 
disposição das classes dominantes. Tal poder ideológico só pode 
prevalecer graças à vantagem da mistificação, por meio da qual as 
pessoas que sofrem as conseqüências da ordem estabelecida 
podem ser induzidas a endossar, “consensualmente”, valores e 
políticas práticas que são de fato absolutamente contrários a seus 
interesses vitais. (MÉSZÁROS, 2007, p. 472). 

 

Neste sentido, a consolidação do culto ao ego atua de forma a aprofundar a 

dicotomia entre o individualismo e o senso de comunidade. Algo que deixa 

transparecer nas estatísticas que indicam o sucesso de vendas dos livros de auto-

ajuda, nas inúmeras cirurgias plásticas que são realizadas a cada ano e em 

programas de TV congêneres ao estilo que celebrizou “O Aprendiz” 12. Há, inclusive, 

livros com o título de “Você é a sua melhor marca” 13 e “Você é o seu melhor 

produto” 14; bem como uma revista muito popular entre os estudantes e profissionais 

de Administração, chamada egocentricamente de “Você S.A.”15, a qual incrivelmente 

lançou uma edição especial sobre educação16 e, inclusive, possui em seu site uma 

“comunidade virtual” 17 destinada à troca de idéias entre os leitores da publicação, 

esquecendo-se de que não há nada de comunitário na egolatria, um exercício de 

“redundância do nada”. Em suas páginas, a revista não poupa estratégias de 

mercantilização de seus leitores. Ela chega, inclusive, a afirmar categoricamente no 

título de uma reportagem que “Você é um produto”, onde afirma categoricamente: 

 

                                            
12 Cf.: http://www.rederecord.com.br/frameset.asp?prog=119 
13 Cf.: RAMALHO, Jussier. Você é a sua melhor marca, 1ª edição, São Paulo: Editora 

Campus, 2007. 
14 Cf.: LUSTBERG, Arch. Você é o seu melhor produto, São Paulo: Editora Futura, 2007. 
15  Cf.: http://vocesa.abril.com.br 
16 Cf.: Você S.A. Educação. Disponível em: http://vocesa.abril.com.br/sumarios/09118.shtml 
17  Cf.: http://grupos.abril.com.br/grupo.asp?grupo=3416 
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É, sim. Mas, se quiser fazer sucesso no mercado, precisa acreditar 
nisso de verdade – e agir. Como? Conhecendo seus pontos fortes, 
seus compradores e fazendo propaganda para as pessoas certas. 
Você é um produto no mercado de trabalho – e deve acreditar nisso, 
se não quiser ficar encalhado na prateleira. Traduzindo da 
linguagem do marketing para a linguagem da sua carreira: sem se 
enxergar como um produto, dificilmente você conseguirá um 
emprego do qual goste, onde consiga usar o que tem de melhor e 
no qual encontre uma fonte permanente de aprendizado. Nessas 21 
edições da VOCÊ s.a., temos repetido conceitos como: você é a sua 
marca, você é o seu projeto, você deve saber se vender, você deve 
administrar a sua própria marca. È isso mesmo, e mais que isso. 
(SOMOGGI, 2000, p. 44 e 45). 

  

Para o filósofo Herbert Marcuse, a burguesia só pode propiciar aos indivíduos 

uma igualdade abstrata, isto é, os serviços e as mercadorias estão expostos para 

quem quiser obtê-los. Mas também uma desigualdade concreta, pois apenas uma 

minoria pode pagar por determinados serviços e/ou produtos os quais são geradores 

de uma grande e ilusória expectativa de felicidade por parte de quem os adquire. O 

resultado disso é o desencadeamento de frustrações decorrente do baixo poder de 

compra da maioria.  No entanto, para compensar essa frustração que em tese seria 

capaz de liquidar com a anciã consumista dos indivíduos, a publicidade manipula e 

mistifica os anseios de consumo fazendo algumas concessões a realidade. Pois, é 

preciso dar uma certa credibilidade aos sonhos consumistas da sociedade no 

sentido de fazer crer aos indivíduos que eles “podem chegar lá”. E para Marcuse é 

essa crença que cultiva uma hipercompetitividade sobre a qual estamos aqui nos 

referindo e onde não há muito espaço para o senso de comunidade: 

 
O que precisa ser radicalmente denunciado é o fato de que o prazer 
e a liberdade sofrem uma deformação profunda à medida que não 
podem ser efetivamente desfrutados por indivíduos concretos. No 
capitalismo, as pessoas são envolvidas nas malhas de demandas 
artificiais que exploram os desejos manipulados de individualidades 
cada vez mais abstratas. Impulsos e necessidades potencialmente 
enriquecedores são substituídos por carências cultivadas pela 
hipercompetitividade. (MARCUSE apud KONDER, 1998, p. 19).  

     

Não faltam igrejas evangélicas dispostas a mostrar a seus fiéis o caminho 

iluminado que leva a salvação...financeira. Um movimento que comumente passou a 

ser chamado jocosamente de “teologia da prosperidade”. Nascido na década de 40 

nos EUA de um ramo pentecostal que pregava a crença fervorosa na intervenção 

divina, que se revelaria, por exemplo, através da cura de doenças graves.  Com o 
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tempo, sobretudo com o advento dos “telepastores”, começou-se também a enfatizar 

a obtenção de bens materiais e a prosperidade financeira por meio da oração. Não 

faltam, portanto, apelo “sucessomania” de seus fiéis. Aproveitando o espaço já 

trilhado pelos incontáveis livros publicados anualmente de auto-ajuda, há um fato 

material bibliográfico e videográfico que adentra em um inacreditável espaço bizarro 

onde se misturam altas doses de teologia com o paganismo material. Um exemplo 

disso é o livro “Lições de Vencedor - Como os heróis da bíblia superaram os 

desafios e alcançaram o sucesso”18, escrito pelo pastor Silas Malafaia. Além disso, 

todos os dias nos deparamos com propagandas de faculdades particulares na mídia 

que, adversas aos princípios que norteiam a idéia de comunidade, conclamam as 

pessoas portadoras de diploma de curso superior a fazer um curso de pós-

graduação, com o slogan "Você. A melhor opção de investimento que existe."19  

 

 
ILUSTRAÇÃO 1 – Banner publicitário promocional da Pós-Graduação de uma faculdade 

privada.  

                                            
18 Cf.: MALAFAIA, Silas. Lições de Vencedor - Como os heróis da bíblia superaram os 

desafios e alcançaram o sucesso, 1ª edição, Rio de Janeiro: Editora Thomas Nelson Brasil, 2009. 
19 Cf.: Campanha publicitária promovendo a pós-graduação da Facex 

(http://www.facex.com.br/novo/posgraduacao/aguarde.html). Acesso em: 13/05/2008. 
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Isso, como se a principal, se não a única, razão de ser de uma pós-graduação 

fosse tão somente formar mão de obra para o mercado e, aumentar as chances de 

empregabilidade de quem as faz. Neste sentido, as instituições particulares de 

ensino superior estão sim “em sintonia com o mercado” como seus dirigentes 

mesmos dizem, tendo em vista que a condição de empregabilidade é sim a face 

mais visível de sucesso a qual a maior parte da população almeja, tendo em vista 

que lhes falar de “formação para a cidadania” pode parecer um tanto quanto abstrato 

demais. Assim, os estudantes de tais instituições estão pagando para ter acesso a 

um tipo de educação que encontra sim demanda social, segundo as leis 

mercadológicas da oferta e da procura. O que não seria problema se a educação 

fosse uma mercadoria, o que definitivamente não é. A educação vista como um 

simples negócio não condiz com a concepção freiriana e freinetiana de educação, 

que deveria servir como um instrumento de libertação do ser humano. Mesmo assim, 

ao rejeitar a competição individual que existia nas escolas tradicionais, o movimento 

cooperativo formulado por Célestin Freinet não significou uma abolição das 

individualidades. 

Dentro de um sistema que promove o culto ao individualismo, são inúmeras 

as pessoas que usam o Orkut como uma forma de autopromoção, isto é, para aquilo 

que alguns chamam de “Marketing pessoal”, no qual pessoas são comparadas a 

produtos. Os construtores desse conceito, demonstram claramente ter uma visão 

limitada do que realmente significa feedback e uma concepção maquiavélica das 

relações sociais. O resultado prático disso são conselhos no sentido de incentivar 

seus interlocutores a adotarem uma postura que simula a espontaneidade.   

 
Como nos ensinam as estratégias do marketing tradicional, todo 
produto necessita de uma boa embalagem. Portanto, escolha com 
cautela a foto que colocará no Orkut e cuide de sua apresentação 
pessoal, pois são seus cartões de visita. Demonstre iniciativa, 
persistência e motivação em tudo o que faz. Certamente isso trará a 
atenção das pessoas, que o identificarão como alguém interessante 
e interessado. Fique atento ao feedback. Saber o que as pessoas 
pensam a seu respeito pode ajudar a mudar pequenos hábitos e 
costumes, se necessário. Preste atenção nos depoimentos das 
pessoas sobre você. Muitas vezes, pressionados pelo dia-a-dia, nos 
esquecemos das pessoas consideradas “sem importância”, como o 
porteiro, a faxineira, o guarda, o manobrista, o atendente etc. No 
entanto, imagine o mundo sem o trabalho e a dedicação dessas 
pessoas? Muitas vezes, um simples “bom dia” é o suficiente para 
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tocarmos o coração das pessoas e cativá-las para sempre. 
(TELLES, 2006, p. 37-38). 

 

É essa mesma ausência de espontaneidade que alimenta tanto o gesto de 

mãos levantadas de alguns jogadores de futebol que nos estádios pedem eles 

mesmos a suas torcidas para serem incentivados; quanto os protestos de rua árabes 

no Oriente Médio, nas quais os manifestantes ostentam em boa parte cartazes 

escritos não em sua língua materna, mas sim em inglês. Na esperança de serem 

filmados pelas câmeras de TV internacionais. Sem falar das cidades turísticas que 

são artificialmente preparadas não necessariamente pensando no bem estar de 

seus moradores, mas sim na perspectiva sobre como elas serão vistas segundo a 

ótica dos turistas. Inclusive o altamente sedutor ramo publicitário, o qual milhares de 

jovens querem fazer parte, desenvolveu um termo chamado de “Personal Branding”, 

que pode ser traduzido como “Marca Pessoal”, segundo o qual as pessoas devem 

se posicionar perante o mercado como se elas mesmas fossem “marcas” por si só, 

analogamente ao marketing de uma marca ou empresa. Há inclusive empresas que 

oferecem serviços sobre como melhorar a forma como o contratante é visto pela 

sociedade. Isto é, eles descobriram que a manipulação comportamental pode se 

transformar em um serviço altamente rentável a ser contratado. Tal e qual a 

simulação da possibilidade de uma “outra” vida em ambientes virtuais ou do 

orgasmo de uma prostituta. 

 
Você já pensou que a maneira como você se relaciona com as 
pessoas, ou como trabalha, fala e se veste faz parte de uma 
identidade única? No que as pessoas pensam quando alguém diz o 
seu nome? Para o desenvolvimento da sua MARCA PESSOAL, a 
Quinto Elemento conta com o apoio de profissionais de Coach, 
Personal Stylist, Branding e Gestão da marca. Nós trabalhamos 
desde a percepção do que você e as outras pessoas identificam 
como sendo os seus pontos fortes, a representação gráfica desta 
identidade, bem como a sua promoção e visibilidade no mercado 
profissional. Por meio de cuidados como postura pessoal e 
profissional, como se vestir, e como se apresentar ao mundo, a 
Quinto Elemento – Design da Informação ajuda você a construir 
uma carreira que tenha a ver com sua essência. (2008, site).20 

 

Nós brasileiros vivemos em uma sociedade estruturalmente conservadora por 

ser autoritária, hierárquica, desigual e violenta. Nesse cenário de não comunicação, 
                                            
20 Cf.: Personal Branding – Construa sua marca pessoal. Disponível em: 

http://www.5e.com.br/portfolio.aspx?idCategoria=11. Acesso em: 20/07/2008. 
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de simulação e de muita manipulação, há por parte dos envolvidos no processo um 

esforço imenso e terrível de adequação a um sistema fechado, consumista e 

ideologicamente vinculado às classes dominantes que se crê ser verdadeiro.  

A classe média brasileira, a exemplo de outras congêneres ao redor do 

mundo, cultiva uma fórmula idealizada de sobrevivência que pode ser caracterizada 

por: emprego estável (em uma empresa multinacional ou no alto escalão do 

funcionalismo público, de preferência com aposentadoria acumulada) + condomínio 

fechado + plano se saúde privado + laser e consumo em shoppings centers. O que 

gerou um sistema informal de apartheid social construído pela elite de forma 

irresponsável e mais eficiente que o sul-africano, o qual necessitava de uma vasta 

legislação segregacionista.  É essa classe social conformada e auto-proclamada 

“bem-sucedida”, cujos membros vêm trilhando esse caminho já há algum tempo que 

Marcuse qualificou como unidimensional:   

 
O uso sistemático de meios repressivos disfarçados é típico da 
chamada "sociedade afluente", na qual a sensação de liberdade das 
pessoas é estimulada pelo fato de o empregado e o patrão poderem 
ver os mesmos programas de televisão, pelo fato de a empregada e 
a patroa poderem usar o mesmo baton, etc. Uma observação crítica 
da "sociedade afluente", segundo Marcuse, revela os efeitos da 
manipulação dos comportamentos humanos. Os indivíduos falam 
cada vez mais sobre a diversidade, sobre as diferenças individuais, 
parecidos uns com os outros, pois estão sendo permanentemente 
pressionados no sentido de se adaptarem a um "padrão de 
pensamento e de comportamento unidimensionais". No passado (e 
até uma época recente), a cultura era capaz de contrapor críticas, 
idéias e aspirações à ideologia dominante, por ela mesma acolhida. 
Era, portanto, uma cultura bidimensional. Na segunda metade do 
século XX, contudo, a sublimação característica das criações 
artísticas foi sendo substituída por uma "dessublimação" que 
passava a "domesticar" os instintos dos indivíduos, enquadrando-os 
pragmaticamente na dinâmica do mercado. (MARCUSE apud 
KONDER, 1998, p. 22 e 23). 

 

Isso nos faz pensar que, ao contrário do que se pensa, o jovem 

contemporâneo (grande parte usuária de redes sociais como o Orkut) procura mais 

se adequar aos modelos pré-estabelecidos impostos pela mídia do que ter uma 

identidade própria e se rebelar contra eles. Mas é dentre esses mesmos jovens que 

podemos encontrar àqueles que, motivados pelo bem comum, doam horas de 

trabalho não remunerado para melhorar softwares como o Linux ou àqueles que 

ajudam desconhecidos com informações através de fóruns e redes sociais on-line.  
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O filósofo Leandro Konder faz uma reflexão interessante sobre essa época de 

“pragmatismo extremado”: 

 
Acredito firmemente que a liberdade para todos depende de certa 
paridade nas condições sociais, econômicas e culturais 
asseguradas às pessoas. Se prevalecem condições privilegiadas 
(de concentração de poder e riqueza para uns, em detrimento de 
pobreza e ignorância para outros), a liberdade se degrada. Estou 
convencido, igualmente, de que a luta permanente pela 
democratização da sociedade depende da participação ampliada, do 
aumento da participação dos explorados no combate à exploração e 
do aumento da participação dos oprimidos no combate à opressão. 
Tenho procurado seguir essa linha, porém suspeito que não tenho 
acertado muito. Acumulei derrotas. (...). Nesse nosso tempo de 
pragmatismo extremado, estou longe de ser um winner. De fato sou 
um loser. Contudo, valeu a pena ter brigado por coisas nas quais eu 
acreditava, mesmo que o preço fosse o fracasso. A ética me 
consolou nas derrotas políticas. (...). O conceito que cada loser faz 
de si mesmo depende da avaliação que ele faz do que pretende 
fazer. Se não pretende fazer nada, já está objetivamente 
acumpliciado com os winners. Os gregos chamavam isso de uma 
concepção agonística da vida. Dentro de seus limites, cada um de 
nós tem que lutar, tem que travar seu combate (agon) até se 
defrontar com o inimigo invencível (a morte). Nesse estágio final, o 
combate se transforma em agonia. (KONDER, 2008, 250 e 251). 

 

Em termos de problematização, Paulo Freire afirma que o importante é 

descobrir o sentido e o significado do conhecimento para a nossa vida e para a vida 

de todos. Isto é radicalmente contrário à visão tradicional do conhecimento, na qual 

ele serve apenas para que cada pessoa possa se enriquecer enquanto sujeito, 

usando o conhecimento em seu próprio benefício, o que se traduz como uma visão 

capitalista do conhecimento. 

 
Nesta ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a convicção de 
que lhes é possível transformar tudo a seu poder de compra. Daí a 
sua concepção estritamente materialista da existência. O dinheiro é 
a medida de todas as coisas. E o lucro seu objeto principal. 
(FREIRE, 2003, p. 46). 

   

O egocentrismo sempre existiu na história humana na Terra, mas vem 

encontrando uma amplitude como nunca vista antes, graças ao progresso dos meios 

de informação, sobretudo os que abrem espaço para informes publicitários, que 

paulatinamente nos vendem a possibilidade de aquisição dos bens de consumo 

simbólicos como sinônimos de felicidade. É essa mensagem do sucesso individual, 
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em detrimento do sucesso da maioria, que é passado aos jovens. O que não nos 

deixa surpresos, no que diz respeito à forma em que o meio ambiente tem sido 

tratado, já que os recordes de produção industrial tem exigido muito dos nossos 

recursos naturais.    

Ao pensar a sociedade apenas como um somatório de “ilhas” individuais, as 

quais homonimamente se chamam “eu”, essa visão egoísta já se mostrou e ainda se 

mostra falida; se não hoje pela atual desagregação social, será um dia por suas 

próprias contradições internas e pelo aquecimento global. Por tudo isso, 

compartilhar conhecimento é uma forma de se construir uma comunidade mais 

fraterna. E é a partir desse momento que esse conhecimento se torna valioso. Mas o 

fato de pertencermos a diferentes comunidades independe da vontade individual das 

pessoas. Neste sentido: 

 
Querendo ou não, pertencemos todos a uma vasta comunidade: o 
gênero humano. Mas a humanidade é grande demais, não 
conseguimos enxergá-la. Recorremos, então, a comunidades 
menores, que substituem a espécie humana. Uns se integram (ou 
entregam?) em partidos políticos, outros a seitas religiosas, muitos 
se contentam a pertencer a um clube de futebol ou a uma escola de 
samba, alguns se definem como sócios de um clube ou membros de 
uma corporação profissional. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, 
dependendo do espírito com o que o sujeito vive sua pertinência à 
“pequena comunidade”: com espaço para a tolerância, o diálogo e o 
humor.(KONDER, 2002, p. 8).  

 

É comum se qualificar a área da Publicidade e Propaganda como um ramo da 

Comunicação Social, ao lado do Jornalismo, Radialismo e Relações Públicas. Dessa 

forma, qualifica-se como “comunicação” o que na verdade não passa de 

manipulação e mau-caratismo transformado em profissão:  

 
Hoje, a publicidade cobre praticamente todos os serviços da rede, 
desde a Web até as mensagens de correio eletrônico. [...] a 
publicidade é, primeiramente, abordada como instrumento da 
moderna comunicação de marketing. Em seguida, o exame do 
surgimento da propaganda interativa na rede, da sua natureza em 
relação às mídias tradicionais e dos elementos que compõe a 
chamada indústria da propaganda na Internet permite ao leitor 
compreender as novas possibilidades do uso da rede como veículo 
de comunicação publicitária. (PINHO, 2000, p. 92). 
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Assim sendo, se tomarmos como base o conceito de Comunicação para 

Paulo Freire21, não se pode falar nessas áreas como sendo Comunicação, muito 

menos a Publicidade e a Propaganda, nas quais as idéias dominantes serão sempre 

as idéias das classes dominantes. Na verdade, os dois conceitos não só não são a 

mesma coisa, como são até conceitos antagônicos. Por isso, a assim dita área de 

“Comunicação Social” não é comunicação, nem muito menos é social. É altamente 

discutível que nelas, sobretudo na Publicidade, haja ética; ou seja, o que as pessoas 

dizem se supõe que esteja havendo verdade pessoal. Desta forma, sem esta pré-

condição para o estabelecimento do diálogo, não se pode dizer que um anúncio seja 

algo comunicativo: 

 
A nós, não nos é possível persuadir a aceitarmos a persuasão para 
a aceitação da propaganda como uma ação educativa. Não vemos 
como se possa conciliar a persuasão para a aceitação da 
propaganda com a educação, que só é verdadeira quando encarna 
a busca permanente que fazem os homens, uns com os outros, no 
mundo em que e com que estão, de seu Ser Mais. (FREIRE, 1988, 
p. 23).  

     

Em um cenário como este, onde a concepção de “comunidade” vem sendo 

ameaçada, a saída que nos resta é enfatizar as contradições entre o modelo 

individualista que a mídia tem propalado e o senso de coletividade. O que nos faz 

pensar que ainda vivemos em um mundo de profundas contradições sociais e sobre 

como deve se dar a produção e o acesso ao conhecimento. Em termos de 

tecnologia educacional, essa atitude pode ser traduzida a partir daquilo que se 

convencionou chamar de “web colaborativa” e sua respectiva aplicabilidade no 

processo de ensino-aprendizagem, que será melhor pormenorizada nos capítulos a 

seguir.  

2.1 A colaboração em comunidade 

 

Os primeiros enciclopedistas da História, os iluministas do século XVIII, 

romperam com o pensamento da Igreja ao colocar o ser humano no centro do 

conhecimento. Como sabemos, o ato de colaborar não é algo novo no campo da 

                                            
21 Cf.: 5.1 Mediação e diálogo freiriano no Orkut, nesta dissertação. 
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produção do conhecimento. Exemplos como a Bíblia e o Projeto Manhattan que 

desenvolveu a Bomba Atômica foram realizados em épocas e com objetivos 

diferentes, são projetos colaborativos. No esporte, mais precisamente no ciclismo, 

“gregário” ou “domestique” são termos utilizados para definir o ciclista que abdica 

dos seus interesses pessoais, apenas para ajudar o líder da equipe. Já os brasileiros 

inventam o “Frescobol”, um esporte no qual não existem competidores que 

alimentem a rivalidade, pois não há vencidos e vencedores. Como o jogo é praticado 

cooperativamente, não há adversários mas sim parceiros. O mais importante no 

Frescobol é o comprometimento nas jogadas. Há uma poesia chamada “Tecendo a 

Manhã”22 de João Cabral de Melo Neto que diz: 

 
1 
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
 
2 
E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

Assim sendo, não só as ciências, mas também alguns esportes e as artes 

praticadas e desenvolvidas atualmente são devedores de tudo o que foi produzido 

por aqueles que nos precederam. 

Já faz algum tempo que a produção de conhecimento tem sido fortemente 

caracterizada pela fragmentação, superficialidade e descontinuidade daquilo que 

historicamente deveria ser encarado como integral e em processo. Visão que nos 

tempos da informação digital têm consideravelmente se agravado. Hoje se tem 

falado muito em convergência dos meios tecnológicos, quando nos parece aqui mais 

                                            
22 Cf.: A Educação pela Pedra (1966) 
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importante que se fale em uma convergência cognitiva ampliada pelos meios 

tecnológicos. É isso o que realmente importa.    

Não vivemos uma época de quebra dos processos históricos, pois o ser 

humano é inevitavelmente um ser historicizado, mas sim uma época de perda da 

noção da história como processo. A qual implica inevitavelmente em um 

enfraquecimento da capacidade de mobilização social. Note-se que nos referimos 

aqui a um "enfraquecimento" pelo seu caráter fugaz e não na inexistência de 

mobilização, pois há inúmeros exemplos que manifestações organizadas via 

internet, como as Anti-Globalização do início deste século. Há, inclusive, grandes 

empresas e governos que estão hoje bem atentos às discussões travadas nas 

comunidades de redes sociais on-line, como o Orkut. Assim, é inevitável pensar aqui 

que se os jovens pudessem entender o quão a História é antes de tudo um processo 

dialético e que suas reivindicações podem facilmente ser amplificadas pela web aí 

sim teríamos um quadro semelhante ao engajamento dos jovens de Maio de 1968 

com o adicional peso da internet. Em substituição ao atual estado de alienação 

(ação sem reflexão) de nossos jovens. 

Em busca de encontrar novas relações entre o aluno e o meio, o professor, o 

material pedagógico e a comunidade, Célestin Freinet montou, com o auxílio dos 

habitantes da aldeia em que dava aula, uma cooperativa de venda e consumo de 

produtos locais.  

 
O trabalho cooperativo, que exige autodisciplina, desperta o 
interesse dos alunos. A classe se torna uma verdadeira comunidade 
de indivíduos que participam da elaboração de regras para alcançar 
o melhor desenvolvimento em seus projetos e atividades. (ELIAS, 
2004, p. 66). 

 

Seu objetivo era, através da experiência coletiva, desenvolver elementos para 

uma aprendizagem crítica e dialética, por meio de uma pedagogia popular e 

democrática, sem que houvesse uma separação entre ensino-aprendizagem e 

realidade, algo, tempos depois, também buscado por Paulo Freire23. 

Por isso tudo, o ato de colaborar, tal e qual falamos aqui, só é algo recente na 

internet. Por isso é que são inúmeras as expressões mais ou menos freqüentes 

encontradas na imprensa, em artigos científicos que tentam descrever o atual 

                                            
23 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 37ª Edição, São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 52. 
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fenômeno da melhor forma possível: “co-autoração”, “autoria em comum”, 

“autoração colaborativa”, “colaboracionismo”, “trabalho colaborativo”, “colaboração 

em documento compartilhado”, “colaboração massiva distribuída”, “aprendizagem 

colaborativa” e o termo mais técnico de todos, “Web 2.0”. Mas todas estas formas se 

referem ao mesmo conceito: a troca de mensagens entre membros de uma 

comunidade on-line, em busca de pontos de vista distintos ou de uma resolução 

para problemas similares. Como diz Andrade (2007, site), “quando as pessoas são 

menos co-autoras, elas estão, na verdade, sofrendo um processo de condução”.  A 

colaboração de modo geral e co-autoração de modo mais específico têm fortes 

referências no processo dialógico.  Sendo assim, é importante dizer que: 

 
Uma comunidade que aprende on-line não pode, é claro, ser criada 
por uma pessoa só. Embora o professor seja responsável por 
facilitar o processo, os participantes também têm a responsabilidade 
de fazer com que a comunidade aconteça.(PALLOFF; PRATT, 1999, 
p. 55 e 56). 

 

Atualmente, todos aqueles que participam de forma coletiva e não 

remunerada, de projetos de interesse comum pela internet podem estar à frente de 

uma nova revolução: democratizar a coleta de informações.  

À priori, pode-se chamar de colaborativo tudo o que é produzido em conjunto 

por duas ou mais pessoas. Partindo desta definição básica, o conceito de 

“colaborativo” pode sofrer algumas alterações dependendo do projeto a que nos 

referimos. Tanto podemos qualificar de colaborativo um trabalho realizado por um 

grupo sob a coordenação ou moderação de uma ou mais pessoas, como também 

sem coordenação alguma. Mas é preciso dizer que um ambiente realmente 

colaborativo se caracteriza pela liberdade. Em termos de web, isso significa que 

cada membro tem o mesmo direito de escrever, editar e remover conteúdo.  

A colaboração pela web é um processo no qual cada contribuição estimula 

outros a fazerem o mesmo. O que se busca além da socialização e do sentimento 

de se estar trabalhando pelo conhecimento coletivo, é a validação do que é dito por 

cada colaborador. E isso é válido tanto em enciclopédias on-line, como Wikipédia 

com seus verbetes, quanto no caso das redes sociais on-line, como o Orkut, com as 

discussões sobre os mais variados temas em suas inúmeras comunidades, embora 

seja primordial haver a discordância entre os colaboradores, o que torna o debate 

mais rico. Essa qualidade é mais presente em redes sociais on-line, como o Orkut, 
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do que em enciclopédias on-line, como a Wikipédia. E para que isso tudo seja 

desenvolvido, faz-se necessário que o grupo tenha um objetivo bem delimitado em 

mente. Essa atitude não se restringe apenas à produção formal de conteúdo. 

Inclusive, há até uma enciclopédia on-line chamada “Desciclopédia”24, construída 

nos mesmos moldes da “Wikipédia”, inclusive do ponto de vista do design, dedicada 

exclusivamente a verbetes enciclopédicos sobre temas reais, mas construídos 

colaborativamente por todos os usuários, no sentido de ser o mais humorístico e 

sarcástico possível.    

A produção colaborativa tem origem na própria arquitetura da internet, 

inicialmente desenhada para ser um canal de interação entre acadêmicos de 

universidades separadas geograficamente. Mais do que simples troca de idéias e 

informação, o colaboracionismo se tornou um poderoso meio de geração de riqueza 

e conhecimento, com conseqüências econômicas ainda imprevisíveis. O exemplo 

mais acabado da força do modelo é o movimento do software livre, do qual o mais 

célebre representante é o sistema operacional Linux. 

Portanto, desde sua gênese como uma invenção com fins militares, a internet 

sempre teve uma forte vertente coletiva, já que ela foi criada por pesquisadores 

ligados a diversas universidades americanas, embora também ligados às Forças 

Armadas dos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás ainda aguardávamos a criação 

de ferramentas on-line e softwares que permitissem e facilitassem, de fato, o 

trabalho coletivo a ser desenvolvido por pessoas de pontos geográficos distintos e 

de diferentes realidades sócio-econômicas e cultuais, mas movidas por um interesse 

comum. Quando este “interesse” é para o bem comum, poderíamos muito bem, em 

termos de modelo participativo, falar em “altruísmo on-line”, como é o caso do 

próprio Linux e de outros softwares de código aberto, da Wikipédia e do ato de 

socializar vídeos, e-books, áudios e de se criar legendas para filmes a serem 

disponibilizadas gratuitamente pela internet.  

Parte-se do princípio de que o conhecimento é construído rigorosamente por 

todos e não por apenas uma “casta” de privilegiados, pois qualquer um pode ter algo 

de relevante a dizer, e outros que possam complementar o que foi posto e avalizar, 

o que representa uma boa forma de se evitar o problema da replicação de erros. 

Assim, a História passa a ser contada por todos que a vivenciam e não apenas pelos 

                                            
24 Cf.: Desciclopédia. Disponível em: http://desciclo.pedia.ws. Acesso em: 03/08/2008. 
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especialistas. Para Paulo Freire (1979, p. 21) ”Não só por suas relações e por suas 

respostas o homem é criador de cultura, ele é também ‘fazedor’ da história. Na 

medida em que o ser humano cria e decide, as épocas vão se formando e 

reformando.” 

Mas devemos aqui fazer a seguinte distinção: “colaboração” não implica 

necessariamente na atitude altruísta de compartilhamento. Basicamente podemos 

explicar isso da seguinte forma: quando duas ou mais pessoa trocam arquivos 

digitais (textual, áudio-visual, pictográfico) ou softwares, mesmo que ilegalmente, 

sem modificar suas propriedades e sua estrutura, elas estão apenas praticando o 

ato de compartilhamento. Mas se estas pessoas trocam arquivos (que poderíamos 

chamar de dados simbólicos do universo comum, tomando por base a concepção de 

Paulo Freire acerca das pré-condições para a existência de diálogo) a cada 

modificação feita e estabelecem uma relação de dialogicidade, no sentido de trocar 

informações, fazer perguntas ou responder dúvidas sobre o arquivo em questão, 

elas estão praticando a colaboração. Premissa para o estabelecimento do processo 

de ensino-aprendizagem. Inclusive, poderíamos dizer aqui que mais importante do 

que descobrir “novas verdades” em termos de inovação, é socializarmos verdades já 

descobertas para assim transformá-las em patrimônio de todos, tendo como base 

ações que possa efetivamente transformar o real. É o que nos diz Antônio Gramsci 

sobre a condição intelectual, mas que nos faz lembrar da condição dos professores 

e das inúmeras pessoas pelo mundo que compartilham arquivos digitais via internet : 

 
Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente 
descobertas “originais”; significa também, e sobretudo, difundir 
criticamente verdades já descobertas, “socializá-las por assim dizer; 
e, portanto, transformá-las em base de ações vitais, em elemento de 
coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de que uma 
multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de 
maneira unitária a realidade presente é um fato “filosófico” bem mais 
importante e “original” do que a descoberta, por parte de um “gênio” 
filosófico, de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de 
pequenos grupos de intelectuais. (GRAMSCI, 1999, p. 95 e 96)  

 

Ao falar em colaboração, podemos nos fazer a seguinte pergunta: Por que, às 

vezes, deixamos de lado a ação coletiva em nome do individualismo? A resposta 

está no modo de produção capitalista e sua busca pelo lucro.  Por isso, a atitude de 

colaborar desafia o modo convencional de lidar com a propriedade intelectual, pois 

não há nenhum tipo de cobrança de direito autoral. Algo assim, necessariamente, 
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desafia a lógica capitalista, pois representa todo um trabalho que geraria milhões de 

dólares se fosse explorado comercialmente. Uma alternativa, como forma que 

propicia a manutenção do serviço, é o aluguel de espaços publicitários por parte 

do(s) dono(s), mas que dá ao voluntário o poder de manter todo o conteúdo com 

licença livre.     

Poder-se-ia dizer que o colaboracionismo pela internet representa o 

surgimento de um novo modelo de produção econômica, organizado fora das 

empresas e das regras dos mercados, que são os ambientes tradicionais de geração 

de riqueza, sem estarmos pecando por excesso de otimismo? Até que ponto o 

“altruísmo on-line” estará fora do alcance, em seu todo ou em parte, das hierarquias 

corporativas e de ser algo que possa ser controlado pelas formas tradicionais de 

geração de riqueza capitalista? Não é o nosso objetivo dar uma resposta definitiva a 

essas perguntas, mas podemos apenas afirmar que a escola deve ser sempre o 

espaço privilegiado de discussão desses assuntos, inclusive pelos próprios meios 

on-line, de forma a suscitar o contradito e ressaltar as contradições presentes no 

sistema.  Essa atitude pedagógica será sempre atual, tudo o mais (inclusive os 

softwares e ambientes on-line que ainda irão ser inventados) pode ser caracterizado 

como sendo apenas “novidadeiro”.  

Podemos dizer, então, que a característica mais marcante que circunda o 

colaboracionismo on-line não é a “doação” como tantos a princípio imaginam, pois 

doar algo significa deixar de possuir aquilo que foi doado. No entanto, não é isso que 

acontece, pois o suporte digital, ao facilitar o processo de cópia, nos permite manter 

uma cópia ou o original daquilo que queremos compartilhar. Se bem que “original” 

hoje é um termo, cuja significação (em termos de suporte tecnológico digital e não 

de “originalidade criativa” ou “artística”) é discutível. A verdadeira égide que circunda 

o colaboracionismo on-line é o empréstimo. Rapidamente se tem difundido pelos 

internautas a opinião de que não é preciso comprar, quando se é possível emprestar 

ou pedir emprestado.  

O trabalho intelectual coletivo, ou melhor dizendo, a capacidade de criar 

coletivamente, é uma das competências que mais têm sido requeridas não só nos 

trabalhos escolares, como também no trabalho realizado nas empresas particulares 

e instituições públicas. Freqüentemente, tais exigências aparecem com 

denominações de “trabalho em equipe”, “compartilhamento de informações”, 

“sinergia”, “construção de objetivos em grupo”, “trabalho corporativo”, “pensar 
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corporativo”. É importante ressaltar que o colaboracionismo on-line, mesmo aquele 

desenvolvido no âmbito das grandes empresas, seja no trabalho propriamente dito 

ou em cursos de formação delas mesmas, não pode ser confundido, por razões 

óbvias como tem acontecido, com a idéia muito em voga de “corporativismo 

empresarial25”. Isto é, em todas estas denominações podemos ver um trabalho que 

está em busca do que poderíamos chamar simplesmente de “inteligência coletiva”.  

Podemos dizer que o advento das redes sociais on-line deu novo fôlego ao 

conceito de Pierre Lévy26. Pois, a inteligência coletiva: “é a capacidade através da 

internet de trocar idéias, compartilhar informações e interesses comuns, criando 

comunidades e estimulando conexões” (LÉVY, 2003, p 24) . Em outras palavras, a 

web tende a criar uma superinteligência coletiva que dará início a uma grande 

revolução humana. Assim sendo, “a direção mais promissora, que por sinal traduz a 

perspectiva da inteligência coletiva no domínio educativo, é a aprendizagem 

cooperativa” (LÉVY, 2000, p 171). O autor ainda afirma que a internet deve ser um 

espaço onde: 

 
Os professores e os estudantes partilhem os recursos materiais e 
informacionais de que dispõem. Os professores aprendem ao 
mesmo tempo que os estudantes e atualizam continuamente tanto 
seus saberes 'disciplinares' como suas competências pedagógicas. 
A formação contínua dos professores é uma das aplicações mais 
evidentes dos métodos de aprendizagem aberta e à distância. 
(LÉVY, 2000, p. 171). 
 

O trabalho colaborativo, estágio inicial para o desenvolvimento de uma 

inteligência coletiva, implica em participação. Por isso, é preciso entendermos as 

questões que envolvem este processo ou a ausência deste, no caso, a abstenção. 

Não adianta achar que produzir e incluir guias do tipo “O que se espera do educando 

                                            
25 A palavra "corporativismo" provém da palavra latina corpus, corpo. No sentido autocrático 

dado ao termo, o corporativismo faz referência aos interesses da "Corporação", isto é, “empresa ou 
grupo de empresas de grande porte e de forte presença em um ou mais setores da atividade 
industrial, comercial, agrícola ou de serviços” (Houaiss). Freqüentemente, a enormidade de tais 
organizações empresariais implica em uma força muito grande que desequilibram as partes 
interessadas no momento em que elas precisam defender seus interesses. O termo “corporação” 
também se refere ao sistema político criado na Itália Fascista, no qual o poder legislativo é atribuído a 
corporações representativas dos interesses econômicos, industriais ou profissionais, nomeadas por 
intermédio de associações de classes, através dos quais os cidadãos, devidamente enquadrados, 
participam na vida política, através dos representantes por si escolhidos. Assim sendo, 
pretensamente, propunha-se a eliminar a luta de classes mediante um modelo de colaboração entre 
elas. 

26 Cf.: LÉVY, Pierre. O que é o virtual?, coleção Trans, 1ª edição, São Paulo: Editora 34,1999, 
p. 97. 
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on-line ideal” no material didático dos discentes será suficiente para despertar nos 

educandos o afã pela participação. Sobretudo, se à sua disposição estiver apenas 

ferramentas e didática intimidantes. É preciso que estudantes e professores 

percebam que a ação coletiva nos ajuda a dar um passo mais além daquele que 

damos quando estamos sozinhos.  

Assim, em suma, a grande estratégia parte de um contato direto com a 

realidade, se esquivando da burocracia e indo direto ao encontro das pessoas que 

fazem parte da comunidade on-line e procurar saber o que pensam. Um trabalho 

voluntário de esforço adicional, que sem remuneração alguma busca criar uma nova 

consciência entre os interesses individuais e os de uma sociedade que aspira por 

um ser humano mais solidário. Afinal, toda divisão é ilusória e a realidade última é o 

todo.   
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3 O “VIRTUAL” 

 

Não deixa de ser importante não nos esquecermos de que da invenção da 

máquina a vapor, passando pela ferrovia, vitrola, carro, telégrafo, computador e I-

Pod são invenções de máquinas. É certo que o filósofo Herbert Marcuse (1898 – 

1979) morreu antes da popularização dos computadores pessoais e da internet, mas 

não deixa de ser um exercício prazeroso, tendo como base a coerência interna e 

externa de seu sistema teórico, pensar no que ele teria escrito a respeito nestes 

novos tempos digitais em que vivemos. As idéias de Marcuse não foram superadas, 

conservam seu potencial rebelde e a vivacidade apenas propiciada por aquilo que 

ainda não foi superado. Por exemplo, é instigante nos depararmos com a grande 

atualidade do pensamento do filósofo, ao constatarmos que décadas antes do 

advento do computador e da internet, ao se referir as tecnologias industriais, 

Marcuse já falava nas tecnologias como instrumento de poder entre classes sociais: 

 
A tecnologia, como modo de produção, como a totalidade dos 
instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a era da 
máquina, é assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar e 
perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do 
pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um 
instrumento de controle e dominação. (MARCUSE, 1999, p.73). 

 

A web, fisicamente sustentada por um intricado sistema de fiação, cabos e 

máquinas; é amplamente utilizada para troca de informações, na forma de arquivos, 

de áudio, vídeo, texto, imagens pictográficas, congrega o que amplamente podemos 

chamar de comunidades on-line. Mas antes de analisarmos tais comunidades, são 

necessários alguns esclarecimentos sobre aquilo que se convencionou chamar de 

“virtualidade” 27.  

Lévy afirma que, para ele, o “virtual” é o oposto do “atual” e não do “real”. Isto 

é, virtual é a possibilidade de algo se atualizar, de se tornar algo concreto. Sendo 

assim, nessa perspectiva, poderíamos dizer que, por analogia, uma semente seria 

                                            
27 Cf.: Virtual: Palavra etimologicamente proveniente do latim medieval virtualis 'virtual', do lat. 

cl. vírtus,útis' força corporal, ânimo, denodo, ferocidade, força de espírito, virtude, amor e prática do 
bem, poder de eloqüência, castidade (de mulher)', este de vir, vìri 'homem'; ver vir(i)-; 1789 é a data 
para a acp. 'equivalente a outro'(Houaiss). 
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uma árvore em potencial, ou seja, uma virtualidade de uma árvore. A árvore é o 

atual. Vejamos: 

 
Consideremos, para começar, a oposição fácil e enganosa entre real 
e virtual. No uso corrente, a palavra virtual é empregada com 
freqüência para significar a pura e simples ausência de existência, a 
“realidade” supondo uma efetuação material, uma presença tangível. 
O real seria da ordem do “tenho”, enquanto o virtual seria da ordem 
do “terás”, ou da ilusão, o que permite geralmente o uso de uma 
ironia fácil para evocar as diversas formas de virtualização. (...) Já o 
virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao 
possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo 
problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma 
situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e 
que chama um processo de resolução: a atualização. (LÉVY, 1999, 
p. 15, 16). 

 

Pierre Lévy é um autor muito citado em diversas produções científicas a 

respeito de tecnologia, e em particular de tecnologia educacional. Mas muitos fazem 

referência a suas obras como norteadoras de um otimismo exagerado. O que não 

deixa de ser verdade. Assim pensa Andrade:  
 

Não é incomum encontrar textos proféticos sobre o uso das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação que incluem o 
apocalipse para as escolas tradicionais ou para os incautos que não 
aderiram incondicionalmente às máquinas. McLuhan e Pierre Levy 
são quase sempre inspiradores desses discursos demiurgos que, 
acima da realidade social, falam de uma educação do homem, esse 
ser estatístico, personagem de uma história apenas natural. Talvez 
a escala no pensamento de McLuhan, que procura compreender um 
período muito longo da história humana - da aldeia primitiva até os 
nossos dias, e de Pierre Lévy, que abarca da escrita à Internet, 
justifique nos seus textos, essa perda, do detalhe que caracteriza a 
personagem da História e que é indispensável quando pensamos o 
aqui e agora e quando propomos soluções para os problemas que 
estamos vivendo. Quando se diz que os meios de comunicação são 
extensões do homem, me vêm sempre as perguntas: que homem? 
Ele é preto ou branco? É macho ou fêmea? Que idade ele tem?  De 
que classe social ele é?  Em que país ele vive? (ANDRADE, 2004, 
site, p. 2). 

 

Mesmo sendo preciso dar o devido crédito ao pensador por seu pioneirismo 

ao tecer conjecturas em torno de conceitos como “Inteligência Coletiva”, em uma 

época em que a difusão da internet ainda principiava e não existiam ambientes 

colaborativos como Wikipédia e Orkut (do qual trata este trabalho), o autor, em seus 

trabalhos, realmente não dá às desigualdades sociais do mundo a devida atenção 
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que ela merece, no que dizem respeito as implicações destas naquilo que é 

realizado para a internet.  Só que pouco, ou quase nada, tem se discutido, sobre as 

origens do excesso de otimismo teleológico de Lévy: 

 
Lévy nutre uma especial admiração pela concepção filosófica de um 
jesuíta e paleontólogo francês (ou seja, seu “conterrâneo”), Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955). Segundo a tese deste filósofo e 
teólogo, a humanidade caminha no sentido de uma evolução 
“universal”, isto é, faz parte de um processo que se dá na natureza, 
no mundo, em todo lugar. Impressionado pela visão darwiniana do 
século XIX, Teilhard de Chardin acredita que o homem evolui na 
direção de uma realização cada vez mais plena, mais completa. 
Superados estes obstáculos, estes limites, o homem alcança a 
compreensão de sua posição no todo – esta totalidade é sua própria 
existência, convivência e interdependência com seus semelhantes, 
onde todos se complementam mutuamente, formando vínculos de 
solidariedade quase que por um processo “natural”. (PINTO, 2001, 
site). 

 

Aqui entendemos que qualquer pesquisa a ser desenvolvida sobre o uso das 

novas tecnologias na educação deve partir do pressuposto que nossa sociedade é 

formada por diferentes classes sociais, as quais são divergentes entre si e possuem 

uma carga histórica, preocupações e interesses próprios e antagônicos. Em uma 

dada sociedade, tudo é movido e produzido pelo conflito de tais classes. Portanto, 

antes de cogitarmos as possibilidades de mudança, devemos nos debruçar sobre as 

contradições sociais que nos cercam. Como bem diz Andrade:  

 
Não se pode falar em consenso em uma sociedade de classes. Pois 
quando há posições assimétricas em relação ao poder, não há a 
possibilidade de existir consenso. A burguesia nega os conflitos de 
classes, transformando em conflitos pessoais. Não se prega a luta 
de classes, ela já existe. A uma classe interessa que a realidade 
seja percebida de outra forma, a outra de outra forma. Negar a luta 
de classes significa uma não identificação do contexto de forma 
adequada. O que irá, sem dúvida, provocar ruído. (ANDRADE, 
2007, site). 

 

Não há como negar esta pré-condição sine qua non para quaisquer análises 

acerca do tema novas tecnologias e educação. Pois, em todos os momentos em que 

nos manifestamos ou nos envolvemos em atividades de ordem política, institucional, 

econômica, esportiva, cultural ou social a expressão ou o produto resultante sempre 

terá indícios das classes sociais envolvidas em todas as suas especificidades e 
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caráter ideológico. E a ambientação on-line, tendo a web como sua face mais 

conhecida, não constitui exceção.  

Freqüentemente se tem falado no embate entre “mundo real” X “mundo 

virtual”. Não é o propósito deste trabalho tecer conjecturas filosóficas sobre este 

tema, mas é no mínimo estranho falar em “mundos” como se houvessem realmente 

mundos diferentes dentro e fora da web. Essa prática, que têm servido as 

conveniências da área publicitária quanto ao estímulo ao consumo de produtos 

tecnológicos, nos dá uma falsa percepção de que se está falando em “planetas” 

diferentes ou “realidades” diferentes. Sendo assim, podemos dizer aqui que o 

“virtual” está impregnado de “realidade”. Bem como inserido e indistintamente 

vinculado. Mas é preciso lembramos que nem a Comunicação e muito menos a 

Educação são Astronomia. Pois, “Você não discute a realidade, você discute a 

apreensão do real. Os condicionamentos que produzem o real”. (ANDRADE, 2007, 

site). Sendo assim, vejamos esta ilustração: 

 
ILUSTRAÇÃO 2 – Demonstração gráfica do “mundo real”, “ambiente virtual” e das 

comunidades formadas por pessoas. 
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Nessa ilustração, vemos que o “ambiente web” (on-line), também comumente 

conhecido por “mundo virtual” ou “ciberespaço”, não constitui, segundo o 

entendimento adotado neste trabalho, um “mundo” (“espaço”) separado, alternativo 

nem muito menos análogo. Mas sim, em um ambiente inserido dentro do mundo real 

(off-line). Nele também vemos a disposição das comunidades tradicionais (off-line). 

Isto é, agrupamento constituído por indivíduos unidos por coisas materiais ou 

noções abstratas comuns, tais como povoados geográficos, religiões, partidos 

políticos, clube esportivo, associações, profissões e instituições educacionais. 

Dentro do ambiente web, vêem-se as comunidades on-line simplesmente dispostas 

na rede, tais como os blogs ou os fóruns. E por último as comunidades on-line em 

rede, não só dispostas, como também ligadas entre si, como é o caso das redes 

sociais on-line, tal qual o Orkut.  Em síntese, a ilustração acima (2) demonstra que 

não se podem separar os meios tecnológicos da realidade onde eles estão 

inseridos, pois “não há pensamento que não esteja referido à realidade, direta ou 

indiretamente marcado por ela, do que resulta que a linguagem que o exprime não 

pode estar isenta desta marcas” (ANDRADE, 1985, p 70).  

Nos dias atuais se têm falado muito em um conceito chamado “Realidade 

Aumentada”. Para os pesquisadores das Ciências da Computação, a Realidade 

Aumentada é um ambiente que envolve tanto realidade virtual como elementos do 

mundo real, criando um ambiente misto em tempo real. Confusões conceituais à 

parte, no entendimento deste trabalho, o tempo ou o mundo real não é passível de 

manipulações, no qual poderíamos aumentar ou diminuir sua intensidade conforme 

as conveniências de uma tecnologia. Na verdade, a virtualidade e a Realidade 

Aumentada são apenas tentativas recentes, dentro das muitas que o ser humano 

sempre teve, como o cinema e a realidade 3D, de reproduzir e armazenar o real e a 

percepção humana. Assim, partindo de uma análise mais aprofundada, não 

constituem em nenhuma novidade.   

Aquilo que afirmamos ou negamos não é isento de vinculações ideológicas 

que às vezes passam despercebidas. Como por exemplo, quando se usam 

expressões como “mercado educacional” 28. Há, inclusive, instituições de ensino 

                                            
28 Cf.: SCHLEMMER, Eliane; SACCOL, Amarolinda Zanela; GARRIDO, Susane. Um modelo 

sistêmico de avaliação de softwares para educação a distância como apoio à gestão de EaD. Gere - 
Revista de Gestão da USP, v. 14, n. 1, São Paulo: FEA/USP, janeiro/março 2007, p. 78. 
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superior privadas que já têm ações na bolsa de valores. Muitas delas, com campi em 

várias partes do país, cometem o erro de produzir material didático padronizado, 

sem levar em conta as diferentes realidades locais; ao contrário do conceito de 

educação para Paulo Freire, que partia sempre da realidade dos educandos e via a 

educação como uma educação para formação do cidadão e para a libertação do ser 

humano. 

 
Para certas faculdades, a entrada na bolsa acaba tendo ainda 
impacto positivo no nível do ensino (o que não faz mal às 
universidades brasileiras). Uma das razões remete, de novo, aos 
ganhos de escala. Numa rede, os custos com a confecção de 
currículos e material didático (parte do negócio que sai caro para as 
universidades) caem drasticamente. O mesmo material é adotado 
em dezenas de faculdades. (PEREIRA, 2008, site). 

 

A educação não deve ser encarada como um negócio. Pois o processo de 

formação do cidadão é absolutamente diferente do processo de gestão 

administrativa que leva à criação de consumidores e manutenção de clientes. Muito 

menos, conseqüentemente, um educador deve ser visto apenas como um mero 

prestador de serviços. Em educação, há a produção de identidades em benefício de 

nossa soberania.  

É muito freqüente e conveniente para as classes sociais mais altas, que a 

questão da ideologia seja confundida com o partidarismo político ou até mesmo tida 

apenas como um conceito abstrato. Afinal, não há interesse por parte delas que haja 

qualquer tipo de mudança na hierarquia social, pois isso poderia representar a 

diminuição ou até mesmo o fim de alguns de seus privilégios. É nisso que acreditam 

muitos autores que se propõe a escrever sobre a questão da ideologia sem, 

necessariamente, ter compreendido o que é de fato a ideologia:   

 
A ideologia construiu a pior das prisões. Abstrata e entranhada, é de 
uma violência essencial. Afasta o homem de grandeza de sua 
dignidade: a autonomia de ser e realizar-se a si mesmo. É que toda 
ideologia é sempre uma prisão abstrata. É esta ojeriza ao abstrato 
que explica, em grande parte, a atração duradoura que as grandes 
personalidades exercem sobre os homens. Apesar de todas as 
aparências, a pessoa é o maior esforço para salvaguardar o primado 
do concreto. (LEÃO, 1995, p. 17). 
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A concepção muito em voga na mídia de Virtual World (Mundo Virtual) não 

passa de uma invenção do mercado americano, ao qual não interessa o 

reconhecimento da existência da Ideologia como modo de ver o mundo de um 

determinado grupo social. Contudo, a ideologia está sempre presente em um grupo 

e muito provavelmente o grupo só exista por causa da ideologia. Andrade nos 

lembra que: 

 
Os olhos estão presos à cabeça, em cada cabeça há um cérebro 
com memórias. E você vê o mundo conforme essa memória, bem 
como de acordo com as experiências de vida, interesses e grupo 
familiar a qual pertence. Então, em cada cabeça há diferentes 
realidades? Não, porque vivemos em comunidades e em sociedade. 
Por isso, há modos peculiares de ver o mundo conforme a classe 
social, etnia, gênero (masculino, feminino). Mas o contra-discurso 
ideológico é dizer que isso ou aquilo é “ideológico”. Por isso a 
solução está em assumir a postura ideológica de cada um. Nós 
vemos o mundo conforme nosso entendimento do que o mundo 
representa. Os conflitos existentes dentro de uma sociedade não 
são pessoais, são motivados pelas relações de poder entre as 
classes. E aqueles que compartilham uma determinada classe 
social, compartilham também esta visão de mundo. (ANDRADE, 
2007, site). 

 

As pessoas têm realidades diferentes e essas realidades diferentes implicam 

em necessidades diferentes, visões de mundo diferentes. Dessa forma, sabemos 

que não se pode desconsiderar a existência da ideologia, e que nela a visão 

dominante é a visão da classe dominante que é muito ciosa na defesa de seus 

interesses.  Da ideologia, não existe escapatória, é o que nos diz Leandro Konder: 

 
Não existe imunidade contra a ação sutil da ideologia: ela pode se 
manifestar tanto na percepção sensível como na análise e na 
reflexão; pode aparecer tanto na pretensão à universalidade como 
na resignação à particularidade. O pensamento pode se perder tanto 
na abstração como na empiria. A sensibilidade pode falhar sendo 
intensa ou enfraquecida. (KONDER, 2002, p. 257).    

 

Mesmo assim, é importante frisar que o problema não é explicitar, mas sim a 

ocultação da ideologia e a ocultação da manipulação. Inclusive, nos dias atuais têm 

se dito muito que a sociedade contemporânea está permanentemente exposta a um 

“bombardeio de informações”, mas há quem discorde afirmando que:   
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A capacidade do ser humano de apreensão da informação não 
mudou muito ao longo dos séculos. É por isso que não estamos 
expostos a um bombardeio de informações, mas sim de mensagens 
intencionalmente organizadas. Nas quais para compreendermos 
corretamente precisamos saber sobre a intenção. (ANDRADE, 2007, 
site).  

 

Ambientes como o Second Life29, têm ganho a atenção de boa parte da 

população por suas possibilidades de promoção do escapismo. Mas ainda é limitado 

a uma parcela com poder aquisitivo para usá-lo: 

 
O nome "Second Life" significa em inglês "segunda vida", que pode 
ser interpretado como uma "vida paralela", uma segunda vida além 
da vida "principal", "real". Dentro do próprio jogo, o jargão utilizado 
para se referir à "primeira vida", ou seja, à vida real do usuário, é 
"RL" ou "Real Life", que se traduz literalmente por "vida real". 
(SECOND LIFE, 2008, site). 

 

Assim sendo, preferimos aqui falar em “ambiente virtual” como uma forma de 

deixar claro que aquilo que vemos na interface da web, como tudo o que nos rodeia, 

está dentro daquilo que conhecemos por “mundo real”, o qual está sob influência da 

sociedade em que vivemos, sob o ponto de vista sócio-econômico, político, cultural e 

ideológico. Inclusive, estratégias de Marketing à parte, podemos dizer que no 

entendimento deste trabalho não existe "Second Life" (Segunda Vida), mas apenas 

"Only Life" (Vida Única), embora ultimamente se tenha dado “muito valor à inovação 

tecnológica e pouco ao uso. Dessa forma, a tecnologia se transforma em um 

emblema de poder”. (ANDRADE, 2007, site). 

Tudo isso nos mostra a questão da reificação (coisificação) e do fetichismo 

mediante os quais a moderna sociedade capitalista lida com as mercadorias. 

Através de pressupostos de cunho marxista, sabemos que reificação é quando algo 

“vivo” se torna “objeto” (coisa) através de uma operação mental. Como exemplo, 

poderíamos citar o “Personal Branding”. E em um processo contrário, fetichismo é 

quando a “objeto” se torna algo “vivo”. Um exemplo disso é o “Second Life”. Nós 

passamos a achar que somos o sujeito das ações, mas na verdade nos tornamos o 

objeto dos objetos que nós criamos. Isso pode ser exemplificado muito bem quando, 

ao observarmos a indústria da moda, percebemos que não são mais as roupas que 

                                            
29 Second Life é um ambiente virtual e tridimensional, desenvolvido em 2003, que simula em 

alguns aspectos a vida real e social do ser humano. Dependendo do tipo de uso, pode ser encarado 
como um jogo, um mero simulador, um comércio virtual ou uma rede social. 
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têm que se adaptar ao nosso corpo, mas sim quando uma poderosa pressão da 

publicidade e da mídia nos faz objeto ao termos que nos adaptar a um modelo já 

pré-estabelecido. O mesmo acontece com outros tantos bens de consumo.  É deste 

ponto que surgem tantos casos de frustração (por não se ter dinheiro para adquirir 

mercadorias), anorexia (por não se ajustar ao padrão de beleza e magreza 

enfatizados pela mídia) e endividamento (por usarem o crédito financeiro a que 

muitas vezes têm direito de forma descontrolada). Em tese, esses processos de 

reificação e fetichismo só poderiam ter fim com a eliminação do mercado. Mas essa 

opção não nos parece aqui muito viável. Então, neste sentido, uma solução para 

tudo isso seria adotar a saudável prática da problematização e enfatizar as 

contradições do sistema, para assim “disparar o gatilho” dialético (ver item 5.1). A 

problematização, como contextualização, crítica e autocrítica permanente, é uma 

forma racional de pensar contra a própria racionalidade. Assim, a problematização 

se trata de um incondicional impulso emancipatório que está na raiz da própria 

racionalidade. Para isso é importantíssimo o papel da escola, não só porque os 

jovens são os mais suscetíveis aos apelos das inovações tecnológicas e da 

publicidade, mas sobretudo se pensarmos que neste trabalho estamos abordando 

temáticas que dizem respeito ao emprego de um ambiente on-line como o Orkut 

criado por uma grande corporação empresarial para fins de relacionamentos, mas 

que também pode ser usado como uma tecnologia para fins educacionais.    

Imprecisões à parte, conceitos como "Realidade Aumentada", "Second Life" e 

"Virtual World" não têm impedido que dia após dia a área da publicidade motivada 

por interesses mercadológicos, tecnicistas e consumistas criem termos novos que 

acabam por aumentar o fosso inexistente que muitos juram existir entre a realidade 

e a virtualidade. Algo que na concepção deste trabalho têm argumentos teóricos de 

extrema fragilidade. 

3.1 A criação e o impacto da internet 

 

O princípio básico da internet é disponibilizar e organizar documentos, que 

constituem um universo amplo e caótico, para o maior número possível de usuários.  

Desta forma, hoje, textos, sons e imagens estão conectados de modo a permitir o 
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acesso contínuo a novas informações por meio de links, isto é, “caminhos” que 

fazem a conexão entre as várias páginas.  

Os primeiros estudos sobre a criação de uma enorme rede de conexões entre 

computadores começaram em 1962. Mas a internet só foi criada em 1969, nos 

Estados Unidos, quando a ARPA – Advanced Research Projects Agency (Agência 

de Pesquisas e Projetos Avançados), ligada ao Departamento de Defesa americano 

(Pentágono), conectou computadores de quatro universidades americanas. Esse 

sistema era chamado de Arpanet.  

A década de 60 foi o auge da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União 

Soviética, e os cientistas queriam construir uma rede de conexão que continuasse 

funcionando em caso de bombardeio e outros tipos de ataque. Criaram então uma 

rede em que todos os pontos se equivaliam, sem haver um comando central. Assim, 

se B deixa de funcionar, A e C continuariam se comunicando.  

Com o desenvolvimento da Arpanet foi possível estabelecer conexões 

internacionais entre os Estados Unidos, universidades da Inglaterra e da Noruega, 

em 1973. Durante quase duas décadas (70 e 80) a internet ficou restrita ao ambiente 

acadêmico e científico. Até então ainda não existiam as siglas “http” e “www”. Em 

1987, pela primeira vez foi liberado seu uso comercial nos EUA. Mas só em 1992 é 

que a rede se popularizou. Começaram a aparecer no país várias empresas 

provedoras de acesso à rede. Centenas de milhares de pessoas começaram a 

publicar suas informações para um número cada vez maior de pessoas.  

Em 1989, no Laboratório CERN (sigla para Laboratório Europeu de Física de 

Partículas), na Suíça, quando o cientista inglês Tim Berners-Lee propôs a criação de 

um novo sistema de interação entre computadores, ele sugeriu o uso do hipertexto, 

um formato de organização de informações em que texto e imagem ficavam 

interligados e onde era possível consultar dados citados em outros documentos 

relacionados ao mesmo assunto. Isto é, a rede surgia com o propósito de ser uma 

“linguagem” que serviria para interligar os computadores daquele laboratório a 

outras instituições de pesquisa, exibindo documentos científicos de forma simples e 

fáceis de serem acessados.  

Ao padronizar esse tipo de interação entre vários computadores, Berners-Lee 

criou o famoso “http”, a abreviação de hypertext transfer protocol, ou seja, protocolo 

de transferência de hipertexto. Ele indica o padrão adotado para organizar as 

informações (em hipertexto) que circulam entre os computadores.  
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No início da década de 90, o cientista inglês continuou desenvolvendo seu 

sistema, mas com o objetivo de divulgá-lo no mundo todo, objetivo que acabou 

sendo alcançado. Desse modo, em 1991, nascia a WWW (World Wide Web), algo 

como “rede mundial”, por onde circulariam essas informações em formato de 

hipertexto. A internet estava pronta para se popularizar, tarefa facilitada pelo 

surgimento de programas especiais de navegação pela rede, como o Netscape 

(1994) e o Internet Explorer (1995).  O que determinou o crescimento da WWW foi a 

criação de um programa chamado Mosaic, que permitia o acesso à Web num 

ambiente gráfico, tipo Windows, ou seja, de maneira simples e objetiva.  

No Brasil, a internet surgiu em 1989 por iniciativa da Fapesp – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a UFRJ – Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e o LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica/RJ.  

No mesmo ano, com o objetivo de implantar uma infra-estrutura de serviços 

de internet, com abrangência nacional, o Ministério de Ciência e Tecnologia criou a 

RNP – Rede Nacional de Pesquisas, com o apoio de outros órgãos; entre eles, a 

Fapesp, interligando, através de seu backbone30, instituições acadêmicas de, 

inicialmente, onze estados brasileiros.  

Em dezembro de 1994, um projeto piloto da Embratel colocava à disposição 

de usuários privados o acesso à internet por meio de linhas discadas. Mas, só dois 

anos mais tarde, a rede começou a ser, efetivamente, utilizada como ferramenta 

geradora de negócios.  

No ano 2000, quando a internet já se consolidava no País, iniciou-se a guerra 

pelo fornecimento de acesso gratuito. Empresas de vários ramos de atividades 

começaram a distribuir gratuitamente o conteúdo da internet para seus clientes. Uma 

tendência mundial. Hoje, pode-se dizer que a conexão à rede ganhou formas além 

da linha telefônica. Como por exemplo, a conexão via rádio e via cabo, que já são 

realidade.  

Mesmo nosso país tendo chegado um pouco tarde à era do computador em 

casa, hoje os brasileiros são, de longe, o povo que, no geral, mais usa a internet; 

segundo os dados mais recentes (IBOPE, 2007), são 23h12min por mês.  Segundo 

os especialistas: 

 

                                            
30 Parte de uma rede de computadores, ou sua estrutura física, que suporta o maior tráfego 

de informações.   
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Algumas coisas diferenciam o consumo do brasileiro. Por exemplo, 
tudo é participativo. Tudo o que nós chamamos de web 2.0, internet 
2.0. Então, por exemplo, os diários na internet, os fotologs, os 
brasileiros usam bastante esse tipo de conteúdo. (MAGALHÃES, 
site). 

 

Mas isso não significa que a internet tenha se tornado livre de ingerências de 

governo e grandes corporações, uma vez que nem tudo na internet é comunitário, 

amplia a democracia ou inova. Pois, como já foi dito, nada do que acontece no 

ambiente virtual pode ser considerado livre das influências do que ocorre no mundo 

dito “real”.  

A sociedade discute sobre a internet no âmbito dos “poderes centralizados” x 

“acesso ilimitado à informação”, “produção de informação em rede”.  Nós sabemos 

que na indústria do software o embate é “Windows” (sistema operacional pago) x 

“Linux” (sistema operacional gratuito). E que é grande a rivalidade nas 

telecomunicações: “empresas de telefonia” x “Skype” 31. No entretenimento, há um 

antagonismo entre os que defendem os “grandes conglomerados da indústria 

musical e cinematográfica” x os “usuários de softwares como E-Mule32 e 

BitTorrent”33. Destes softwares também pode se dizer que formam “comunidades”, 

pois permitem que os usuários compartilhem arquivos de forma descentralizada. 

Para Andrade (2007, site), a web no passado significava a acumulação dos acervos 

de cultura humana. Mas atualmente significa interação, trabalho colaborativo. Por 

isso, não se discute que o advento e o desenvolvimento da internet nos permitiram, 

entre outras coisas: 

 

• Buscar documentos e informações a qualquer hora; 

• Facilitar trocas e transferências de mensagens e arquivos entre 

quaisquer pontos do planeta; 

• Estimular a formação de grupos de discussão e a realização de 

conferências eletrônicas. 

                                            
31 Skipe é um software que permite comunicação de voz e vídeo grátis pela internet, através 

de conexões sobre VoIP (voz sobre IP). 
32 E-mule é um aplicativo grátis de compartilhamento de arquivos. Não utiliza servidores 

centrais, cada usuário é um "nó" na rede. Como tal, esta política (semelhante à da Internet) é 
bastante eficiente, pois a falha de um nó não implica a falha de toda a rede.  

33 Torrent é um protocolo de processamento rápido que permite ao utilizador fazer download 
(descarga) de arquivos indexados em websites. Os arquivos são quebrados em pedaços em ordem 
aleatória, que podem ser reconstituídos mais tarde para formar o arquivo final. Não existem filas de 
espera e todos partilham pedaços entre si. 
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O caminho que levou a internet do “secreto” ao “coletivo” é breve, mas 

tortuoso. Pois um invento que inicialmente servia para permitir uma interlocução 

eficiente entre os militares americanos na eventualidade de uma guerra nuclear 

mudou, consideravelmente, o modo como encaramos e o que consideramos o 

significado de termos como “privacidade”, “propriedade intelectual”, “direitos 

autorais”, “segredo de Estado”, “acessibilidade de informação”, “público x privado”, 

“notícia em primeira mão”. 

Neste sentido, podemos perceber que a riqueza da discussão sobre a internet 

está nas contradições geradas pelos próprios elementos que a norteiam. E o 

ambiente privilegiado de debates sobre essas incongruências deve ser a escola. 

Afinal, a comunidade escolar é diretamente atingida quando se discute assuntos 

como pesquisa escolar pela internet e utilização de softwares pelos quais ela não 

tenha que pagar. 

Se antes o objetivo era militar, hoje, somado a este, também há o dilema das 

grandes empresas com acesso à Rede e o conhecimento que viaja através dela, 

seja neste último caso, em termos quantitativos ou qualitativos, e, sobretudo, como e 

por quais caminhos chegar a esse conhecimento. Um buscador como o Google 

prova hoje que a técnica de achar informações pode ser tão ou até mesmo mais 

lucrativa do que disponibilizar os meios de acesso a ela (softwares e hardwares) ou 

o próprio conteúdo em si. Em sentido transversal e amalgamado a estes dois, há as 

iniciativas colaborativas de usuários anônimos construindo e melhorando softwares 

livres, escrevendo e traduzindo verbetes enciclopédicos, participando de grupos de 

discussões nos fóruns e comunidades on-line, como o Orkut, com o propósito de 

servir ao bem comum. O que não deixa de ser uma atitude de “guerrilha tecnológica” 

ante às “sombras” que norteiam os interesses estratégicos, militares, políticos e 

pecuniários que sempre circundaram a internet.    

Tecnologia, assim como a História, é processo. Não uma sucessão de datas. 

Por isso, hoje a internet caminha para três vertentes bem próximas uma das outras e 

todas voltadas para o aperfeiçoamento dos processos colaborativos:  

 

• Intercruzamento de dados; 

• Convergência de interfaces de ferramentas web; 

• Interligamento de pessoas em processo interativo. 
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Sendo assim, podemos dizer que a internet é praticamente sinônimo de 

comunidade on-line, a qual começa quando dois computadores foram conectados 

pela primeira vez. Além disso, a internet se desenvolveu dentro do ambiente 

acadêmico como uma ferramenta de colaboração científica. Não é de se estranhar, 

portanto, os inúmeros efeitos sociais, políticos e econômicos gerados pela internet e 

por outras novas tecnologias.  

3.2 Cinco temáticas da web em discussão e sua relação com o Orkut 

 

Como já foi dito, não é intenção desta dissertação a discussão filosófica sobre 

o conceito de “virtualidade”, mas ao abordarmos esse conceito, acreditamos aqui 

que é preferível discuti-la em um contexto que favoreça a tessitura de conjecturas 

sobre as relações dos ambientes web com o dito “mundo real”. No que tece seus 

antecedentes, sua atualidade, suas implicações e suas conseqüências para o dia-a-

dia das pessoas, elegemos cinco temáticas principais, todas vinculadas entre si, que 

dizem respeito à ambientação on-line. Tais temáticas, que têm sido objeto de muita 

discussão na sociedade e nos meios acadêmicos, estão diretamente relacionadas 

com as redes sociais on-line, cuja potencialidade como ferramenta pedagógica é 

tema desta dissertação: 

 

• Colaboração e/ou compartilhamento; 

• O problema do suporte multimidiático; 

• Inclusão digital; 

• Gratuidade ou pagamento;  

• Direito autoral digital. 

 

Hoje, é grande o desejo das pessoas que acessam a web por interferir na 

produção de conteúdo, seja votando nas notícias que aprecia, seja publicando seus 

vídeos e blogs, ou atuando em projetos colaborativos, tais como Wikipédia e Orkut, 

tendo em vista que “a internet nos oferece a possibilidade de todos sermos 

emissores e consumidores. Por isso, não há alguém mais culto do que outro. 
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Existem culturas socialmente distintas e complementares, bem como diferentes 

ritmos de aprendizagem. Pois, como nos diz Paulo Freire, o conhecimento não está 

na cabeça das pessoas, está entre as pessoas.” (FREIRE apud ANDRADE, 2007, 

site). Dessa forma, as pessoas podem utilizar estas ferramentas para escrever um 

verbete (no caso da Wikipédia) ou debater um determinado tema (no caso do Orkut) 

em torno de um dado objeto do universo comum, que, na visão de Paulo Freire, é 

um dos elementos do diálogo, juntamente com o componente ético e o uso dos 

elementos da linguagem comum: 

 
A comunicação eficiente exige que os sujeitos interlocutores incidam 
sua “admiração” sobre o mesmo objeto; que o expressem através de 
signos lingüísticos pertencentes ao universo comum a ambos, para 
que assim compreendam de maneira semelhante o objeto da 
comunicação. Nesta comunicação, que se faz por meio de palavras, 
não pode ser rompida a relação pensamento-linguagem-contexto ou 
realidade. (FREIRE, 1988, p. 70). 

  

A própria fragilidade dos arquivos digitais em si nos mostra que não há 

motivos para se ter deslumbre com a tecnologia, inclusive do ponto de vista técnico, 

dado o fato de que um dos grandes problemas quanto ao armazenamento de 

informações na atualidade é a obsolescência de alguns suportes físicos, tais como 

fitas VHS, discos magnéticos, disquetes, CD´s, DVD´s. Esses suportes têm gerado 

incontáveis problemas por questões de armazenamento, tendo em vista que mesmo 

sob condições ideais de conservação (o que é raro, pois isso só se consegue em 

centros de conservação) isso não basta, já que os elementos químicos presentes no 

próprio suporte tendem, com o passar do tempo, a reagir uns com os outros, 

acelerando a degradação e a conseqüente perda da informação ali guardada 

(imagens pictográficas, áudios, vídeos, textos). 

Outro problema diz respeito às possibilidades de acesso à informação, 

mesmo em suportes bem conservados, uma vez que, com o tempo, as máquinas 

leitoras destes meios deixam de ser fabricadas. Um dos casos mais recentes e 

notórios foram as fitas de VHS, depois do advento dos DVD´s. Hoje não há mais 

razão para se fabricar videocassetes para ler as fitas de VHS, pois os DVD´s são 

suportes mais avançados, menores, interativos, duráveis e que, por serem digitais, 

propiciam melhor qualidade de áudio e vídeo.  
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O suporte digital é frágil, por isso não é difícil que ocorram problemas 

técnicos. A questão dos suportes de informação é tão séria atualmente que basta 

dizer que se uma empresa não mais atualizar a versão de determinados softwares, 

com o passar do tempo, nenhum sistema operacional que continue a evoluir (tal 

como Windows ou Linux) vai conseguir “rodar” o software. Sendo assim, a 

informação não vai mais poder ser acessada ou copiada e/ou aberta (no caso, o 

arquivo), para que sejam feitas modificações. É o caso, por exemplo, de um CD-

ROM com um curso multimídia de língua estrangeira que não conseguiremos mais 

abrir ou uma foto trabalhada no Photoshop que não conseguimos mais modificá-la. 

Há inclusive a regra do “novo abre velho, mas velho não abre novo”. Isto é, um 

software mais moderno abre um arquivo salvo em uma versão anterior, mas uma 

versão antiga, não abre em uma nova versão. Isso tudo nos mostra que, ao fim de 

tudo, uma produção ou ambiente multimídia à informação é o que temos de mais 

precioso e não o suporte por mais que o suporte ou o “player” seja atrativo. Se, por 

exemplo houver uma falha em um CD ou DVD, ele não irá executar e não vai ser 

possível fazer uma cópia. Diz-se, então, que o disco está “corrompido”. Isso nos 

mostra que ficar na dependência do suporte multimidiático, e pior ainda se este 

suporte estiver protegido por direitos autorais, causam sérios problemas as 

instituições de ensino, cujos professores se deparam não só com a possibilidade de 

perder informações importantes para a formação de seus alunos, como também a 

impossibilidade de reproduzir aquele disco digital para que aquele conteúdo possa 

ser disponibilizado para um maior número de alunos.   

Algumas empresas que comercializam CD-ROMs educativos (por exemplo, 

cursos de idiomas estrangeiros) enviam um novo disco, sem custo, mediante pedido 

do comprador, caso o que ele comprou no passado não seja mais compatível com 

sistemas operacionais atuais. Um software que foi fabricado para “rodar” no 

Windows 95 ou 98 não necessariamente será executado em Windows XP ou Vista. 

Sendo assim, de acordo com o que foi acordado entre fornecedor e consumidor, 

podemos concluir que há para as duas partes o pressuposto de que o que está 

sendo vendido, e que por sua vez o consumidor busca, não é o suporte físico CD, 

mas sim a informação que ele contém. Se este suporte não mais consegue dar 

acesso à informação a qual busca o usuário, devido a incompatibilidades da 

evolução tecnológica, então, alguém terá que resolver isso. No caso, o fabricante, 

através do fornecimento gratuito de outro suporte compatível que contenha a mesma 
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informação requerida pelo usuário. É de se supor que a empresa também tem 

interesse em fornecer um novo software, porque agindo dessa forma ela evita uma 

possível propaganda negativa.  

Essa diferenciação entre suporte e conteúdo (ou serviço) e da predominância 

do conteúdo sobre o suporte constitui uma nova forma de mensurar o valor destes, o 

tempo de trabalho que se gastou para chegar aos resultados desejados e a forma de 

remuneração pela realização deste trabalho. Parece algo incrivelmente simplista, 

mas a mudança de paradigma acaba por alterar tudo.  

Não é novidade dizer que os arquivos, por serem digitais, não só são os 

veiculados pela internet, como também são os que facilitam o processo de cópia e 

distribuição. O que contraria a afirmação mercantilista de alguns especialistas de 

que “ninguém faz nada de graça”. 

Os conglomerados da informação e entretenimento deveriam se dedicar a 

encontrar formas mais lógicas e realistas de cobrar pelos produtos que oferecem ao 

invés de investirem em campanhas publicitárias ingênuas e inócuas que 

curiosamente são inseridas nestes mesmos produtos que de forma irônica acabam 

por serem também reproduzidas nos CD´s e DVD´s copiados ilegalmente. Isso 

porque não há como manter controle sobre uma informação que foi digitalizada. Seja 

ela criada digitalmente em essência ou apenas transportada pala a linguagem 

digital. E por “controle” entenda-se: de acesso, cópia, alteração técnica, transporte, 

autoria e conversão para outro meio. 

A cópia de um suporte midiático de forma não autorizada, o que se 

convencionou chamar de “pirataria”34, acontece devido à inacessibilidade de uma 

cópia legalizada por parte de quem a procura, seja porque não a encontra, seja 

porque é cara para seu poder aquisitivo. É óbvio que não se está defendendo aqui a 

falsificação ou a cópia irresponsável de medicamentos ou alimentos que possam 

prejudicar a saúde humana, mas sim que as pessoas possam ter acesso aos bens 

culturais tal e qual acontecem com os medicamentos cujas patentes são quebradas 

legalmente por diversos governos (dentre os quais o pioneiro foi o Brasil) em casos 

de interesse da saúde pública. Pois, sem a possibilidade de se fazer cópias não 
                                            
34 O comércio, a exposição à venda ou a distribuição de pirataria fere a licença de Copyright 

(Direito de Cópia) e é um crime no Brasil que dependendo dos casos tem uma pena pode chegar a 4 
anos de reclusão e multa. A Lei Anti-Pirataria (10.695, de 01/07/2003), no entanto, deu nova redação 
ao artigo 184, §4º, do Código de Processo Penal ressalvando que a compra ou obtenção gratuita de 
uma única cópia, para uso próprio, sem intuito de lucro, do material com direitos autorais não constitui 
crime. 
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autorizadas, muita gente de baixa renda dificilmente teria acesso a bens culturais 

como textos (em livros e revistas), músicas, filmes, documentários. Para estas 

pessoas, a escolha é entre ter acesso a cópias “piratas” ou não ter acesso a bens 

culturais. Portanto, a assim dita “pirataria digital” representa em muitos aspectos um 

ato de “altruísmo digital”. Por isso a própria utilização do termo “pirataria” nos parece 

aqui inadequada, pois não há a “apropriação” da obra midiática, mas sim 

simplesmente a sua reprodução (ainda que não autorizada). O direito ao acesso a 

informação, e a forma como fazemos uso desse direito, é muito mais uma questão 

da área de educação do que de legislação.  

Há quem ainda acredite na falácia de que a internet representa o fim do livro 

impresso. Quem diz isso não só contraria o fato de que as mídias são conviventes, 

complementares e não substitutivas, como também se esquecem de que hoje na 

prática poucas pessoas não se sentem desconfortáveis ao ler textos muitos longos 

na internet ou e-book e há quem goste de fazer anotações à mão nas margens de 

uma folha de papel. Além disso um livro digital sempre precisará de algum tipo de 

energia para ser acessado; e como se sabe, um dos grandes problemas do futuro 

será o da geração de energia. Além disso, em muitos casos, mais barato ou 

equivalente comprar o livro (já encadernado, ilustrado) do que imprimir um livro 

inteiro. 

Quem trata a informação e o suporte de modo ganancioso corre o risco de ver 

perdido para sempre aquilo que tanto evita compartilhar. Pois, pelo que vimos até 

aqui, o ato de compartilhar informação digital contribui para salvá-las da 

inacessibilidade futura. Por exemplo, se um dia constatarmos que um dos arquivos 

(texto, áudio, vídeo) que socializamos com outras pessoas não está mais acessível, 

podemos contatá-los pela web para que uma outra cópia nos seja enviada. Por isso, 

em grande parte, a pirataria significa acesso e compartilhamento da dimensão social 

do conhecimento35. Porém, é preciso que se diga que esse acesso só é legítimo 

como socialização da informação quando ao copiarmos uma obra digital, também 

permitimos que outros possam fazer cópia a partir de nossa cópia e assim por 

                                            
35 O termo “Coletivização” que no contexto aqui adotado tem conotação socialista e a 

acepção de “Acesso livre e compartilhamento da dimensão social do conhecimento” nos parece um 
vocábulo perfeitamente adequado e capaz de substituir o termo “Pirataria” que é impreciso e 
manipulador. Pois em seu significado original e tradicional, a pirataria designa o ato de se apropriar 
ou depredar a propriedade alheia. O que não é o caso no que diz respeito ao processo de copiagem 
digital a partir de um arquivo original, pois nesse caso não há o ato de posse da mídia, mas sim 
apenas a sua reprodução.   
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diante. Caso contrário, seria apenas uma outra forma de monopólio. Assim sendo, 

não fazemos aqui distinção entre uma empresa que vende softwares, DVD´s, CD´s e 

livros de um camelô nas ruas que vende cópias tidas pelas leis como ilegais. Pois, 

tanto um quanto o outro estão praticando comércio.  

Mas é preciso dizer que, nesse contexto, não se está defendendo aqui 

simplesmente o acesso à tecnologia, como fazem alguns projetos que tratam de 

inclusão digital. Pois ela, por si só, não representa solução para nossos problemas 

de exercício da cidadania através da formação do cidadão crítico. Do contrário, não 

haverá a quebra das velhas práticas de doutrinação. E tudo se transformaria 

simplesmente em pura repetição. 

 
Toda inovação traz em primeiro lugar a exclusão. A inclusão digital 
está preocupada com o acesso. Mas, como vimos no caso da 
televisão, o acesso não é suficiente para democratizar. Se não 
houver a formação de um cidadão crítico, não vai haver a quebra 
das velhas práticas de dominação e doutrinação. Seria uma pura 
repetição. (ANDRADE, 2007, site). 

 

É por isso que apenas dar acesso aos meios, aos jovens, não 

necessariamente implica em aumento de sua consciência da realidade em que 

vivem. Se assim fosse, os profissionais de mídia (rádio, TV, jornal) seriam as 

pessoas mais conscientes do mundo. Isso nos mostra que tão somente a tão 

propalada “inclusão digital” não é suficiente para promover na sociedade de modo 

geral e nos jovens em particular um maior conhecimento sobre a realidade em que 

vivem. Precisamos de menos espetacularização e mais familiarização (vivência).  

O suporte ideal para o armazenamento de informações continua sendo o 

cérebro humano, pois são as sinapses cerebrais de nossos neurônios que permitem 

uma resposta mais completa à pergunta: o que fazer com as informações que 

chegam até nós. Pois não há ainda e não haverá por um bom tempo outro meio 

substituto do cérebro humano que nos permita a capacidade de tecer conjecturas, 

capacidade lógica, de julgamento, dedução, concepção e reflexão. É, portanto, o 

cérebro humano o meio mais capaz de analisar informações e em seguida fazer um 

número ilimitado de combinações e associações de modo a torná-las úteis a nossa 

vida. E quando ampliamos essa capacidade cerebral através do processo dialógico 

entre diferentes pessoas, fica difícil imaginarmos um limite para a capacidade 
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humana de encontrar soluções para seus próprios problemas para que todos, e não 

apenas uns poucos privilegiados possam ter uma vida melhor. 

Por tudo isso, seria interessante vislumbrarmos a tecnologia no que ela é: um 

instrumento de poder. E pararmos de associar sempre a tecnologia à alta tecnologia, 

que tem o seu mérito, e nos concentrarmos mais no conceito de que a tecnologia é 

uma área que em sua essência se concentra em resolver problemas ou ao menos 

facilitar a solução dos mesmos. E a tecnologia educacional, por conseqüência, é a 

aplicação de técnicas para a solução de problemas educativos da humanidade, mais 

especificamente daqueles que mais os têm, como os habitantes das periferias, tal e 

qual Mãe Luiza, um dos bairros mais socialmente desassistidos de Natal. Concentrar 

o desenvolvimento tecnológico apenas na parcela mais economicamente 

privilegiada, em detrimento dos mais pobres, é uma distorção de propósito. Pois, 

ante o exposto, para existir, o desenvolvimento tecnológico tem que vir 

comprometido com a facilitação da vida da maioria e não apenas da minoria da 

população.  Mas um dos maiores empecilhos para uma evolução desse conceito 

consiste no fato de que as idéias que prevalecem são sempre as idéias do grupo 

dominante.  

Quem sabe, algumas mudanças de parâmetros advindas da internet, que nos 

oferece a possibilidade de sermos ao mesmo tempo produtores e consumidores nos 

dêem um importante auxílio para uma revisão do conceito usual do que seja 

tecnologia em geral, e tecnologia educacional em particular. Para ANDRADE (2007, 

site) vivemos hoje o que comumente se convencionou chamar de Sociedade da 

Informação. Mas quem diz isso, esquece que toda sociedade é de informação. 

3.3 A web e a mudança de paradigma 

 

As características hipertextuais, nas quais os links da web estão dispostos de 

forma não linear, são potencializadas pelo entrecruzamento oferecido pelas redes 

sociais on-line. De certa forma, representam a convergência de diversos recursos 

que antes estavam, como ainda estão, dispersos. Em uma rede social on-line típica 

há ferramentas para hospedagem e compartilhamento de vídeos, sons, fotos, 

manutenção de perfis pessoais, fóruns e blogs. Mas seria ingenuidade não notar que 

essa lógica de convergência tecnológica está a serviço do mercado. Não podemos 
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ter uma visão ingênua das técnicas, pois elas são produzidas no contexto das 

relações de poder.  

Na web clássica, isto é, em um passado próximo, as pessoas estavam na 

rede e não em rede36. Isto é, estavam predominantemente na rede e eventualmente 

em rede. É claro que não se fala aqui em conexão máquina-máquina, mas sim 

pessoa-pessoa. Todos podiam, como ainda podem, entrar em contato com todos, 

mas estes vínculos via chat, e-mails, ferramentas de interação instantâneas (tal qual 

o ICQ, MSN Messenger), nos grupos de debates dos fóruns e nos blogs, não são, à 

priori, duradouros. Em uma analogia, poderíamos dizer que nesta fase, as pessoas 

estão como em uma “selva escura”, se esbarrando praticamente ao acaso. No 

presente, graças ao desenvolvimento das ferramentas de interação via internet, 

como as redes sociais on-line, tal qual o Orkut, podemos dizer que, em termos 

potenciais, as pessoas estão conectadas e produzindo em rede. A produção de 

legendas para filmes e documentários realizadas por vários internautas, distribuídos 

por diferentes locais geográficos, profissões, escolaridades e culturas, tendo em 

comum algum conhecimento sobre a língua estrangeira na qual o vídeo foi realizado.  

No futuro, o desafio será a convergência das redes sociais on-line. Assim, da 

mesma forma que quem usa uma operadora de celular pode fazer ligações para 

usuários de outra operadora, é possível e desejável que as redes sociais 

desenvolvam mecanismos que possibilitem a interligação de uma com a outra. 

Desta forma, haveria também um aprofundamento das redes sociais como uma 

ferramenta educacional, sem, contudo, abandonar seu caráter social.  

Os jovens de hoje, influenciados por videogames e outros formatos 

emergentes de mídia interativa, estão desenvolvendo uma atitude diferente das 

gerações que os antecederam. Para boa parte dos jovens, as mídias não são algo a 

ser simplesmente consumido, mas também criado. Isto tem amplas conseqüências 

sobre como projetamos as mídias, como os jovens são ensinados nas escolas, e 

como os mercados de mídia precisarão ajustar-se.  

Provavelmente as novas tecnologias de informação tenham nos tornado mais 

neuróticos e narcisistas. Achamos sempre que estamos sendo observados, nossos 

segredos estão sendo esquadrinhados. E de certa forma isso não deixar de ser 

verdade, ou no mínimo possível. Pois qualquer busca no Google irá nos revelar uma 

                                            
36 Aqui a palavra “rede” significa o mesmo que “ambiente web”.  
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grande quantidade de informações sobre quem quer que seja: onde trabalha, 

mensagens que tenha postado em algum fórum, associações ou clubes que 

participe, notícias que citem o seu nome, concursos públicos ou vestibulares nos 

quais tenha participado da seleção, número do CPF, RG e processos na Justiça que 

tenha seu nome.   

Antes da internet, aparelhos telefônicos serviam predominantemente para 

conversas de um-para-um, com exceção dos “disks amizade”, e dessa forma, não 

podiam atingir um grande número de pessoas que permitisse uma conferência. Já a 

TV, da forma como foi implementada, deu origem a uma multidão de espectadores 

passivos – telespectadores.  

Em um passado recente, só os médicos (não todos) andavam com um 

aparelhinho chamado Bip. Era uma necessidade da profissão, porque era uma 

maneira dele ser localizado onde quer que estivesse. Se precisassem dele no 

hospital, o aparelhinho que o médico carregava na cintura começava a "bipar", 

mostrando um número que ele deveria entrar em contato, urgentemente, por 

telefone.  

O advento do celular representou o fim do bip, por razões óbvias. Assim como 

ocorre com qualquer nova tecnologia, em seus primórdios, possuir o aparelho foi 

sinônimo de status. Hoje, vivemos a fase da disseminação; o chic não é mais 

possuir o aparelho, mas sim uma de suas últimas versões. Virou um bem de 

consumo simbólico para muitos. Mas para a maioria é uma necessidade. Pois sem 

ele, pode se perder grandes oportunidades.  

Há quem acredite que possa viver sem o aparelho celular, mas isso só seria 

possível (sem o ônus do prejuízo) se boa parte da humanidade tivesse a mesma 

opinião. Mas não, hoje vivemos sob a quimera de que todos estão (ou devem estar) 

acessíveis a qualquer tempo e sob quaisquer circunstâncias. Notemos que 

"quimera" não é realidade. Todavia, como esta quimera freqüentemente é adotada 

como pressuposto no dia-a-dia da sociedade, acabamos tendo que viver acessíveis 

e on-line, sob pena de perdermos oportunidades, tais como: empregos, amizades, 

relacionamentos amorosos; pessoas que desejariam ser nossos clientes, sócios ou 

patrões. E como foi dito, se você não partilha desse mesmo sentimento absurdo de 

que deve estar o tempo todo localizável, pode perder a oportunidade que lhe estaria 

sendo oferecida, pois dado o ritmo de urgência que as novas tecnologias têm criado, 

a proposta poderá ser oferecida a outra pessoa mais acessível que você. Dessa 
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forma, tudo, pessoas e informações, cada vez mais tendem a ficar em rede. Daí vem 

o importante papel já desempenhado pelas redes sociais on-line.  

As inovações nos softwares, tais como o sistema operacional Windows ou 

programas como o Word, são cada vez menos importantes. O mundo da 

computação caminha para a internet, que é uma tecnologia fascinante; em parte por 

nos oferecer inúmeras possibilidades multimidiáticas. Mas esse fascínio não pode 

ocultar o fato de que ela se trata de uma área “grilada”.  

Em princípio, ninguém tem acesso a internet sem igualmente ter acesso aos 

meios técnicos necessários: computador e conexão. Também é preciso que esta 

pessoa esteja inserida naquilo que se convencionou chamar de “letramento digital”; 

ou seja, a ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também 

em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever). 

Depois de tudo isso, ainda é preciso ir à busca da informação, ultrapassando 

os ditos “portais”, áreas griladas pelo Yahoo!, Google, UOL, Terra, IG, AOL, dentre 

outros. Mas a verdade é que ainda existe muito chão digital a ser explorado, e muita 

“poeira de bits” será levantada nesse processo. Mas o que desanca o mito de que 

na internet se possa “todos produzir para todos”, ou seja, o anseio de que sejamos 

emissores e também receptores de informação é que assim como numa reforma 

agrária de terras, não basta apenas distribuir a terra, sem que também se tenha 

apoio técnico. Em um portal de notícias ou de qualquer outro tipo de informações de 

interesse público, é preciso que a estrutura do web site tenha “conteúdo”. No 

Webdesign, conteúdo se traduz por textos, fotos e também, mas não 

necessariamente, sons, vídeos e animação.  

Nesse sentido, precisamos fazer aqui uma diferenciação entre, por exemplo, 

a manutenção de uma redação de jornal on-line e a Wikipédia ou as comunidades 

do Orkut. Pois, para que a produção de conteúdo em um ambiente na web tenha 

regularidade de atualizações, no sentido não de fluxo, mas de intervalos iguais de 

tempo decorrido, é necessário que haja um suporte financeiro que sustente o 

projeto. Iniciativas como o Linux, a Wikipédia e o Orkut podem ser levadas a cabo 

sem remuneração para quem nesses ambientes colabora, justamente porque não há 

uma cobrança quanto à regularidade das contribuições e atualizações. É por isso 

que a “liberdade” de produção e recepção que a internet nos oferece é limitada, no 

sentido de continuidade do projeto.  
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Sem capital para aquisição de equipamentos, para o pagamento de espaço 

em servidor e domínio de URL, bem como eventuais pagamentos por direito autoral 

para uso de certos conteúdos, não há como se manter um serviço por muito tempo. 

Inclusive, pessoas também precisam ser pagas pelo seu trabalho de criação de 

conteúdo. Alguém sempre tem que pagar a conta. Se não for o usuário do serviço 

individualmente, será o governo, através dos recursos públicos provenientes do 

pagamento de impostos ou através dos dividendos obtidos por meio do Marketing. 

Se não for nenhum dos três, então, os lucros obtidos por outros serviços ou produtos 

estão sendo usados para cobrir as despesas. Recursos obtidos através de doações 

públicas e individuais têm a desvantagem de serem incertos. E, neste caso, o 

conteúdo pode ser obtido via colaboração on-line dos próprios usuários. Este é o 

caso da Wikipédia.  

É por tudo isso que os “blogueiros” já perceberam que apesar de seus feitos, 

eles não podem competir com os grandes portais de informação. Muito pelo 

contrário; o que tem ocorrido é que são os blogs que estão sendo usados pelas 

grandes corporações de notícias, para dar um ar “humanizado”, “informal” e 

“opinativo” ao seu conjunto de conteúdo homogeneizado37. O que é falso, pois 

dificilmente uma empresa de informação manterá em seus portais links para blogs 

que não estejam alinhados com os pontos de vista defendidos pelos donos da 

mesma.   

A tão propalada “blogosfera”, isto é, o espaço digital ocupado pelos blogs na 

web, é, infelizmente, constituída, de um modo geral, por vozes soltas em meio a 

muita informação, e, em particular, pelo imenso número de blogs, dos quais boa 

parte carece de atualização, o que torna o serviço ainda mais amador e precário. 

Dessa forma, não é raro que as empresas que hospedam tais blogs apaguem 

aqueles que carecem de atualização há um tempo previamente estipulado.     

Tudo isso, não tira dos blogs sua utilidade como uma ferramenta legítima de 

“guerrilha on-line”, como espaço privilegiado de divulgação de conteúdo que possa 

contribuir para a pluralidade de pontos de vista e para a democratização da 

informação. É educativo, inclusive, por permitir que qualquer pessoa, sem grandes 

conhecimentos de softwares usados para construção de sites, possa colocar 

instantaneamente conteúdo na web.    

                                            
37 Nesta função, um dos pioneiros foi Robert Scoble. Por muitos anos o “blogueiro” oficial da 

Microsoft.  
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Aqui, se faz necessário estipular uma diferenciação entre “colaboração” e 

“compartilhamento”. Pois todo ato colaborativo on-line envolve compartilhamento, 

mas nem todo ato de compartilhar representa uma atitude colaboracionista. Só em 

linhas gerais o ato de compartilhar na internet pode ser considerado colaborativo, 

tendo em vista que quando alguém fornece arquivos multimídia (vídeos, textos, 

imagens, sons, softwares) a outras pessoas que não os possui – ele está 

colaborando. O sistema operacional Linux, criado pelo finlandês Linus Torvalds, é 

desenvolvido de forma compartilhada e colaborativa. Inclusive, uma das 

distribuições de sistemas operacionais mais importantes é o Ubuntu. Seu nome 

deriva do conceito sul africano Ubuntu38, diretamente traduzido como "humanidade 

para com os outros" ou "sou o que sou pelo que nós somos". Este conceito faz 

referência às liberdades do software livre e no trabalho comunitário de 

desenvolvimento, e nos remete ao conceito de comunicação de Paulo Freire, no 

sentido que ele dá a busca conjunta de significados e na co-participação no ato de 

pensar.   

Além de trocar arquivos, os envolvidos na melhoria do sistema operacional 

Linux também colaboram ao usar seus conhecimentos de programação para 

melhorar o software. Ao fazer isto, eles deixam a sua contribuição intelectual para 

que outro usuário parta de onde ele parou, assim também funciona a Wikipédia. Pois 

parte-se do que já foi escrito nos verbetes para se escrever informações adicionais. 

Já sites e softwares como KaZaA, Napster, e mais recentemente, o E-mule apenas 

usam a estrutura da internet para compartilhar arquivos multimidiáticos. O que já é 

muito. Sendo assim, preferimos adotar aqui a concepção de que o colaboracionismo 

on-line apenas se estabelece quando duas ou mais pessoas interagem, trocam 

arquivos e trabalham juntas, modificando um determinado projeto, seja textual, 

fotográfico, musical, de software, de animação, filmográfico, dentre outros, 

retrabalhando-o sucessivamente.  O trabalho intelectual, em rede, parte do princípio 

do que já foi criado para ser desenvolvido. Desta forma, o trabalho colaborativo não 

implica apenas em um grupo de pessoas envolvidas em um projeto ao mesmo 

tempo. É preciso que haja entre os colaboradores uma relação de dialogicidade e 

que haja co-participação no ato de pensar e busca conjunta de significados. O ato 

                                            
38 Ubuntu: Pronuncia-se /ùbúntú/ - u-BÚN-tu; International Phonetic Alphabet: /uˈbuntu/ 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet. Acesso em: 10/007/2008. 
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colaborativo é ideológico, histórico e independe de sincronicidade, pois educandos 

do futuro podem partir do que já foi feito por outros no passado.    

O grande paradoxo que envolve a educação on-line (e-learning) é que o 

ambiente onde esse processo de ensino-aprendizagem se dá é por natureza difícil 

de controlar e hierarquizar. O que em outras palavras poderíamos dizer que é 

espontâneo. Dessa forma, é contraproducente exagerar ao se hierarquizar, 

normatizar e, conseqüentemente, burocratizar um ambiente de educação on-line. 

Tais ambientes são, em geral, os que têm menos sucesso entre os estudantes e 

todos saberiam isso se o processo de criação de um curso fosse centrado na 

produção do conhecimento e não nas ferramentas e no material didático que é o que 

normalmente acontece. Por isso, é desaconselhável que os projetos de informação e 

educativos, sobretudo os desenvolvidos nos fóruns de debates, envolvam a 

imposição de regras. Devem ser sites que permitam ao educando acessar, 

armazenar e compartilhar o conteúdo de seu interesse, quando e com quem quiser. 

Caso contrário, ele perderá o interesse pelo ambiente educativo e acabará por fazer 

as trocas livremente, utilizando outros ambientes on-line. A imposição de regras 

rígidas do processo de ensino-aprendizagem da educação tradicional presencial, 

como assiduidade, cronogramas apertados, excesso de hierarquização e falta de 

liberdade, transplantadas para os ambientes de educação on-line, nunca funcionou. 

A grande evasão nos cursos desta natureza é um dos indícios disso. 

Além disso, até a papelada que historicamente têm sido inimiga da 

sistematização e entulhado as repartições públicas, que representam um 

desperdício de tempo e dinheiro, pode ser eliminada, se os trâmites legais forem 

feitos de forma on-line. Sendo assim, o acesso pelo cidadão aos diferentes níveis do 

governo também pode ser agilizado. Isso caracteriza o que convencionalmente se 

chama e-government, isto é, “governo eletrônico”.  

Freqüentemente temos visto pela imprensa notícias de que a polícia tem cada 

vez mais reprimido os crimes que atentam contra o direito autoral. Mas vivemos 

indiscutivelmente em um país e em um mundo socialmente injusto e pouco, ou 

quase nada, tem se discutido sobre formas alternativas de solucionar o problema da 

reprodução ilegal de bens culturais, porque sem isso, mesmo com toda a repressão, 

as pessoas irão continuar copiando de uma forma mais barata aquilo que seus 

parcos recursos não podem comprar.  
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Acossados por pressões de governos e de empresas multinacionais 

estrangeiras, o governo brasileiro têm cada vez mais aumentado a repressão sobre 

quem “pirateia”, isto é, faz cópias ilegais de DVD´s , CD´s, softwares e também 

sobre aquilo que mais depende o estudante universitário: xerox de livros.  

A prática de tirar cópias não autorizadas, portanto, não observantes dos 

direitos de propriedade do autor e da editora, é uma prática bem antiga que remonta 

a invenção das máquinas copiadoras pela Xerox Inc. Não seria leviano afirmar que 

grande parte das autoridades que hoje reprimem essa prática só conseguiu terminar 

seus estudos graças a essa prática, e que não a estariam reprimindo se não 

estivesse sendo pressionado pelo mercado. Tal atitude não deixa de representar 

uma reação ao fim daquilo que se conhece por Direito Autoral, nos termos ortodoxos 

em que hoje é aplicado.  

Gerações e gerações de universitários pelo mundo fizeram todos os seus 

estudos lendo textos reproduzidos ilegalmente, o que representava, muitas vezes 

não uma opção, mas a única alternativa para os estudantes pobres. Em 

contrapartida, de uma hora para a outra, a atual geração se vê coagida dessa 

prática. Sem recorrer à cópia xerográfica, para muitos educandos o pêndulo da 

aprendizagem iria oscilar entre a impossibilidade de estudar ou uma educação 

deficiente, baseada na leitura dos poucos livros que teriam podido comprar. Afinal, 

publicar livros impressos sempre foi uma prática cara. E não há perspectivas em 

contrário.  

O conhecimento produzido pela universidade brasileira está em grande parte 

sedimentado nos textos de autores estrangeiros, sobretudo europeus e americanos. 

O que aparentemente representaria uma “superioridade intelectual” dos pensadores 

dos países ricos sobre nós é, na verdade, uma questão de desequilíbrio 

bibliográfico: é bem mais fácil e mais barato para um professor universitário europeu 

ou americano publicar seus artigos em livros e revistas especializadas do que para 

um colega habitante de um país latino-americano ou africano. Mas isso não é uma 

questão de inferioridade intelectual nossa. Se observarmos, há grandes intelectuais, 

pensadores, pesquisadores e acadêmicos nos países mais pobres, tão capazes e 

produtivos quanto os colegas dos países ricos. Mas continuamos a trabalhar 

predominantemente com autores do establishment do pensamento produzido pelos 

países ricos, por uma simples questão de oferta bibliográfica. Não há a menor 

perspectiva da publicação de livros se tornar mais barata para nós. Quando se 
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consegue publicar, normalmente isso é feito por pequenas editoras, sem um plano 

eficiente de distribuição e em tiragem tão pequena que a edição logo se esgota, 

mesmo tendo uma diminuta população como público alvo. Além disso, raramente é 

possível a reedição desses livros. 

Da mesma forma que a fotografia libertou a pintura de ser uma arte 

predominantemente “retratista”, a digitalização libertou a informação de sua histórica 

dependência do suporte físico na qual ela se encontra registrada.  Devemos hoje, 

mais do que nunca, separar a idéia de “informação” da de “suporte”. Este último 

nasceu apenas de uma necessidade logística e não tem necessariamente valor em 

si. Pelo menos, assim deve ser considerado. Tomemos como exemplo a Carta de 

Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil. A única razão para se 

conservar o suporte no qual ela foi originalmente escrita é seu valor histórico 

material. Mas o papel em si no qual ela foi escrita não tem valor nenhum. 

Demonstrar apego ao suporte físico em que determinada informação (escrita, em 

áudio, pictórica ou em vídeo) foi gravada é o que poderíamos chamar de fetiche, que 

nos tempos modernos é sem sentido, bem como a cobrança de direitos autorais 

mediante o atrelamento da informação contida na obra ao suporte físico.  

O apego ao suporte físico traz, a princípio, três problemas: pouca 

acessibilidade, deterioração do suporte, custos com o armazenamento em 

condições próximas das ideais.  

Com a informação digital, o valor do suporte cai drasticamente, pois toda a 

importância passa a estar contida na informação em si. Não importa se está neste 

ou naquele CD, neste ou naquele DVD, HD ou servidor de internet. Resolve-se 

assim os problemas de acessibilidade, deterioração e custos de armazenamento.  

A confiabilidade do suporte físico está associada a algo de muito mais 

importância: a confiabilidade da informação nele contido. Quem se queixa dizendo 

que as informações presentes na web não são confiáveis, se esquece que muitas 

vezes os livros impressos também trazem informações erradas e dificilmente 

corrigíveis, a não ser por meio de uma nova impressão ou edição. Quem é ludibriado 

por informações propositalmente publicadas na web também pode ser ludibriado 

presencialmente por um interlocutor.  A novidade na web, como já foi dito, está em 

sua amplitude. 

Existe o mito de que “a internet tem tudo”. Afinal, não faltam bibliotecas on-

line, sites pessoais, sites de empresas, bancos, universidades, órgãos do governo, 
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tribunais de justiça e assim por diante. Mas a questão é que a internet e 

computadores, apesar de serem muito mais do que um imenso repositório on-line de 

saber, têm se tornado uma imensa biblioteca interativa e multimidiática, incapazes 

de por si só tecer conjecturas e fazer análises. Sendo assim, podemos dizer que as 

informações na web são dispostas através de seus inumeráveis links, muito mais 

como uma enciclopédia (no sentido denotativo do termo) do que em algo que possa 

vir a ser comparado às sinapses cerebrais39, capazes de se ligarem de forma não 

pré-estabelecida e de tecer conjecturas originais.  

Desse modo, dizer que a capacidade de um computador é maior do que a de 

um cérebro humano é estupidez.  Contudo, a forma como a informação é disposta 

pela web, via interface, nos estimula a construir relações via links e a busca por nós 

mesmos, a construção de conhecimentos originais. Se abdicarmos das 

oportunidades de experimentação e desse poder de entrecruzamento que a web por 

si só oferece, corremos o risco de perder possibilidades de inovações criativas e 

estarmos apenas reproduzindo na web aquilo que já fazemos em papel, sem a 

presença de links, dando amplitude às nossas sinapses e às ferramentas de 

interação instantâneas (tais como salas de bate papo, Messenger e obviamente o 

Orkut), com as quais as pessoas construtoras desse conhecimento podem dar 

amplitude a tudo o que é produzido. O ambiente de interação instantânea MSN 

Messenger, por exemplo, tem mais de 14 milhões de usuários só no Brasil, 

tornando-se assim o segundo maior meio de massa do país, depois da TV40. Desta 

forma, é preciso enfatizar mais uma vez a possibilidade do diálogo como lucro real. 

É isso que Andrade nos diz: 

 
Os atuais “meios de comunicação” não possibilitam o diálogo. Em 
um diálogo, a riqueza está na percepção daquilo que o outro vê, a 
concepção de realidade dele. E não a busca pelo consenso. Isso 
seria empobrecedor. Os “meios de comunicação” devem estar a 
serviço do diálogo. É ele que possibilita o consenso, quando é 
possível o entendimento. Nos “meios de comunicação” de massa 
não há diálogo, mas sim a imposição da ideologia do grupo 
dominante. Portanto, não há comunicação da massa, mas sim para 
a massa. Há uma visão ingênua de que os “meios de comunicação” 
são só intermediários, quando há na verdade um processo 
ideológico. Nos países desenvolvidos, a Educação é o aparelho 

                                            
39 Sinapse: local de contato entre neurônios, onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos 

de uma célula para outra (Houaiss). 
40 Fonte: GUROVITZ, Hélio. Exame. Edição 855, ano 39, nº 22. 9 de novembro de 2005. São 

Paulo: Editora Abril, p. 29.  
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ideológico mais importante. No Brasil, é a família. (ANDRADE, 2007, 
site). 

 

Um computador e alguns softwares são mais que ferramentas. Eles são 

meios para a expressão criativa. Um meio para um fim. Quando o mais importante é 

o processo de inventividade e criação. Ao fazer experimentos em grupo via web, 

leva-se continuamente a novas idéias que serão testadas e revisadas por cada um 

dos membros, com base nos resultados obtidos. Isto nos mostra que tão ou mais 

importante que a interação com as novas tecnologias é o processo de criação 

coletiva, a qual poderia ser entendida aqui como a experimentação de idéias em 

busca de algo novo. O que nos leva ao seguinte ciclo interativo e potencializado pela 

internet: “novas idéias” gerando “novas criações” e “novas criações” gerando “novas 

idéias”.  

A web dá, até certo ponto, autonomia para uma difusão do conhecimento por 

um meio alternativo. E por “alternativo” entenda-se aqui “não tradicional”. Mas isso 

ocorre a até certa medida, pois parece pouco provável que, por exemplo, um portal 

noticioso não ligado aos grandes conglomerados tradicionais de meios de 

informação e com infra-estrutura já consolidada consiga concorrer com os portais 

ligados a estes mesmos conglomerados. Em outras palavras, o que se quer aqui 

dizer é que com o advento da web há certamente, pela primeira vez na história, a 

possibilidade real de sermos um difusor de conhecimento sem praticamente nenhum 

custo. Para isso, dispomos de e-mails, sites, blogs, sistemas de gerenciamento de 

conteúdos (CMS – Content Management System), fóruns, ambientes wikis, 

ferramentas de interação instantâneas e redes sociais on-line, como é o caso do 

Orkut. Mas a amplitude dessa difusão vai até certo ponto e por certo tempo, pois 

sem haver suporte financeiro por parte de alguém (empresa, governo, instituição de 

ensino) é provável que o projeto sofra de constantes períodos de desatualização, 

perdendo, paulatinamente, público e se perca dentre tantos outros bons e maus 

projetos pela web.  

Para as instituições educacionais, o novo paradigma deve levar em 

consideração a atual convergência de ambientes on-line como a formação de redes 

sociais on-line universitárias entrecruzadas com as demais redes sociais on-line, a 

necessidade de desbloqueio das ferramentas de interação instantâneas (tais como 

MSN Messenger, chats e Orkut) nas instituições de ensino, sobretudo as 
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universitárias. Também é preciso não implementar a inclusão digital, sem que haja 

preocupação com a formação de professores e sobretudo do cidadão crítico. Mas 

obviamente tudo passa pela cessão da visão utilitarista que por vezes é dada aos 

computadores e a utilização da internet não só nas escolas, mas também nas 

instituições de ensino superior. Tais temáticas serão abordadas em maiores 

detalhes nos capítulos a seguir.   

3.4 Docentes on-line: usando a internet como facilitador bibliográfico 

 

Por diversas razões se tem observado que é cada vez maior o número de 

alunos nas salas de aula, sobretudo nas instituições de ensino superior privadas. 

Essa lotação excessiva, além de anti-pedagógica e anti-freinetiana, tem dificultado o 

diálogo interpessoal educando-educador-educando. E todos nós sabemos o quanto 

isso acarreta em perda, em termos de qualidade para o processo de ensino-

aprendizagem. Como foi dito capítulo anterior “A Comunidade”, essa atitude 

perpassa pela prática não pedagógica e totalmente comercial de se tratar os alunos 

como “mercadorias humanas” ou seres desprovidos de identidades, necessidades e 

realidades próprias.   

Em nossa sociedade a internet tem sido associada ao consumo e ao lazer. 

Dessa forma, infelizmente em diversas circunstâncias nas ciências humanas e 

sociais, a internet está perdida em algum lugar entre a subutilização e, o que é pior, 

a não utilização. Há ainda muitos professores que, por falta de formação, não a 

utilizam como parte fundamental de suas aulas. Também há os que nem sequer 

dispõe de uma conta de e-mail: 

 
Esse quadro é preocupante e revela o despreparo generalizado com 
que essas novas tecnologias estão sendo encaminhadas às 
escolas. Junto às condições pessoais com que os professores 
encaram o uso dos computadores (que vão do estranhamento, da 
rejeição, do medo, da incerteza e da submissão até o 
deslumbramento, a ousadia e a afetividade) não se consideram, na 
implementação desses novos meios no espaço escolar, as 
alterações das condições do trabalho docente (e da escola como um 
todo) e nem as modificações necessárias no plano curricular e na 
própria dinâmica da sala de aula. (SILVA apud KENSKI, 1998, p. 
133). 
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Faz parte da moderna prática pedagógica a utilização de recursos áudio-

visuais, como por exemplo, os slides do Power Point em data-show. É de se 

esperar, como realmente ocorre, que muitos educandos solicitem ao professor o 

envio por e-mail dos slides. Uma prática corriqueira que se tem observado é que em 

uma situação como esta o professor solicite a sua classe que seja feita uma lista 

com os e-mails dos alunos, muitos dos quais estarão ilegíveis, para que os slides 

sejam enviados para cada uma das contas de e-mail. Sempre há também a 

possibilidade que alguns destes e-mails voltem, por erro de digitação por parte de 

quem os envia ou porque a caixa de e-mail do aluno não tem espaço suficiente para 

recebê-lo. Tudo isso implica em dispersão e representa um verdadeiro atentado 

contra a sistematização. Algo que na sociedade atual representa um grande 

problema. Mas bastaria que o professor possuísse um site pessoal e lá hospedasse 

os slides para que esse trabalho fosse mais dinâmico e prático. 

O problema da má utilização e dispersão dos recursos tecnológicos acontece 

de forma indiscriminada nas mais diversas instituições de ensino, em todos os 

níveis. Inclusive naquelas que, por possuírem melhores condições de infra-estrutura, 

não deveriam ter esse tipo de problema.  

 
Os professores, treinados insuficientemente, reproduzem com os 
computadores os mesmos procedimentos que estavam 
acostumados a realizar em sala de aula. As alterações são mínimas, 
e o aproveitamento do novo meio é o menos adequado. Resultado: 
insatisfação de ambas as partes (professores e alunos) e um 
sentimento de impossibilidade de uso da máquina para (estas) 
atividades de ensino. (KENSKI, 1998, p. 138). 

 

É cada vez maior nas escolas a difusão de computadores conectados à 

internet. Mesmo sabendo que o domínio da ferramenta é imprescindível para o 

estudo, as iniciativas de informatização das escolas devem ser cercadas por um 

certo grau de cautela e relativização. Pois sabemos que é imprescindível ir além de 

uma visão reducionista que compreende as tecnologias digitais usadas pelos 

professores numa perspectiva meramente tecnicista. Tanto, é verdade, que muitas 

instituições particulares de ensino (fundamental, médio e superior) utilizam as 

tecnologias digitais apenas como estratégia de marketing. Pois, apenas a introdução 

de máquinas por si só não renovam o ensino, mesmo que elas possibilitem novos 

acessos para aprender. Além disso, não nos esqueçamos o quanto são condenáveis 
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as atitudes que tentem apenas a instrumentalizar o educando do ensino superior, 

pois a sociedade não paga os docentes para isso.   

 
(...) a análise das práticas pedagógicas e de alguns softwares 
voltados para o ensino tem indicado um uso das tecnologias digitais 
bastante próximo àquele atribuído, por exemplo, ao livro didático. 
Neste último caso, o conteúdo presente no material didático é 
incorporado como fim da aprendizagem e não como meio. As 
tecnologias digitais (softwares, internet) são tratadas como "livros 
didáticos animados" ou simples material de pesquisa, similar ao que 
ocorre com revistas e jornais. (ROQUE, 2006, site). 

 

Não é o caso de “supervisionar” na acepção de “controle” que o termo tem, 

mas sabemos que, sem a orientação de um professor, os alunos costumam perder 

tempo em frente ao computador, com atividades sem nenhuma relevância para sua 

formação enquanto cidadão. O que não causa surpresa, pois, desde o princípio o 

processo de informatização no Brasil, foi iniciado pelo Estado, Forças Armadas, 

capital nacional e universidades. E em termos de sua aplicação na educação, fica 

clara a visão que estas instituições tinham na escola como uma instituição à serviço 

do mercado: 

 
(...) a informática na educação brasileira deveria ser balizada por 
valores nacionais, com ênfase para as questões de formação de 
recursos humanos e a implementação de centros-piloto de 
experiência no setor, de caráter multidisciplinar. (MORAES, 2002, p. 
59). 

  

As tecnologias digitais trouxeram possibilidades para a educação que ainda 

não foram, no geral, incorporadas pelos professores no exercício de seu trabalho, 

embora o uso dessas tecnologias devam ser incorporadas como parte da cultura 

escolar: 

 
Na verdade, na sociedade contemporânea há sempre uma estreita 
vinculação entre tecnologia e "novidade", principalmente porque na 
modernidade a tecnologia está ligada à produção. O modelo de 
produção atual é caracterizado pela grande diversidade de produtos 
e segmentação de mercado, o que leva as empresas a buscarem 
constantemente o desenvolvimento tecnológico visando a 
"diferenciação" em um mercado amplamente competitivo. (ROQUE, 
2006). 
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Projetos inclusivos, para serem levados adiante, necessitam que os 

professores sejam capacitados e que os computadores e ambientes on-line sejam 

adaptados a projetos pedagógicos. É preciso, pois, não só diminuir o descompasso 

entre o domínio que o professor possui das ferramentas já largamente usadas pelos 

seus educandos em seu dia-a-dia, como também saber como estas tecnologias são 

incorporadas por educandos e professores, muitos dos quais se opõem à tecnologia 

apenas por não saberem operar, por não terem tempo disponível para este 

aprendizado ou por acharem que seriam submetidos a alguma espécie de mais-

valia41 em seu trabalho. Certamente, tudo isso tem contribuído para o aumento do 

fosso entre a escola e a realidade, pois enquanto as novas tecnologias estiverem 

fora da escola, é natural que tudo seja visto por quem faz a escola de modo 

fragmentado. 

 
Usar tecnologia não é um mero clicar de botões, de trazer fita de 
áudio ou vídeo para ser assistida, enquanto o docente realiza outra 
atividade de maior importância; também não se trata de dispor o 
flipchart42 ao lado do quadro de escrever...Usar tecnologia é muito 
mais do que isto: há uma base conteudista inerente a esse fazer e 
esta base está, inegavelmente, indissociada da opção filosófica que 
ancora a nossa compreensão acerca da tecnologia educacional. 
(HILDENBRAND, 2007, p. 30). 

 

De um lado estão os jovens cujo dia-a-dia está profundamente imerso em 

ambientes da web, como salas de bate-papo, fóruns de discussão e as redes sociais 

on-line; do outro, estão professores ainda desconfiados daquilo que eles consideram 

um modismo passageiro de um ambiente que serve para namoro. Estabelece, 

então, um fosso entre a escola e a realidade, ou seja, o aparte em que se encontra a 

escola.  Todavia, o aspecto novidadeiro de querer abrir listas de discussão 

diferentes para cada momento de nossa vida encantam, mas esta atitude é 

absolutamente dispersiva. É o caso de um fórum43 aberto recentemente (6 de maio 

de 2008) por mestrandos e doutorandos, destinado aos educandos, professores e 

funcionários do PPGEd – Programa de Pós-Graduação em Educação (UFRN). 

 
                                            
41 Na teoria marxista, lucro, retido pelo capitalista, resultante da diferença entre o que ele 

paga pela mão-de-obra e o valor que ele cobra pela mercadoria produzida por essa força de trabalho; 
fração do trabalho não paga (Houaiss). 

42 Flipchart (ou flip chart) é um tipo de quadro, usado geralmente para exposições didáticas 
ou apresentações, em que fica preso um bloco de papéis. 

43 Cf.: http://br.groups.yahoo.com/group/ppgedufrn. Acesso em: 01/006/2008 
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Este Grupo de Discussão destina-se aos discentes, docentes e 
funcionário do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seus objetivos são: 
Proporcionar a discussão relativa ao ensino e à pesquisa; Viabilizar 
a socialização de normas, leis e decretos referentes ao PPGED; E 
permitir o diálogo à interação entre os representantes discentes no 
Colegiado de Curso com os demais discentes. (PPGEDUFRN · 
Grupo de Discussão do PPGEd/UFRN, 2008, site). 

 

Além disso, como bem nos lembra Andrade (2007, site), é preciso nos 

questionarmos sobre o papel desempenhado pelas novas tecnologias na educação 

e nos lembrarmos que não é porque algo é “novo” que necessariamente irá “inovar”, 

pois uma sala de bate-papo ou grupo de discussão representa “uma prática antiga 

numa máquina nova”: 

 
Estamos hoje sob intensa pressão para a adoção das Tecnologias 
da Informação e da Comunicação na Educação. O uso do 
computador, da rede, dos programas diversos capazes de produzir a 
realidade virtual ou a presença virtual...tornaram-se emblemas de 
qualidade nos processos de ensino. O termo novas, na nomeação 
dessas tecnologias, designa o ultrapassado, o obsoleto, o 
dispensável, para tudo que supostamente não estiver nesta estreita 
área conceitual de tecnologia, não como instrumento, mas como 
emblema de saber, poder e valor de mercado. Toda inovação 
produz uma nova exclusão e essa constatação, que deveria orientar 
a busca da universalização do novo, tem servido às relações de 
poder entre classes e grupos. Do ponto de vista social, não existem 
“novas tecnologias” senão como datação, já que as tecnologias 
diversas convivem historicamente e se estabelecem em nichos 
econômicos, sociais e culturais; já que a inovação, muitas vezes, é o 
uso novo de uma máquina antiga como o telefone e o rádio ou uma 
prática antiga numa máquina nova como o “bate-papo” ou a 
correspondência pessoal. A eficiência de uma técnica não está na 
sua novidade mas no seu uso social ou cultural, no grau de 
atendimento às “necessidades” ou aos desejos da comunidade. 
(ANDRADE, 2004, p. 1). 

 

Manter um ambiente on-line por onde se possa realizar debates é uma atitude 

extremamente louvável, inclusive quando sabemos que essa é uma necessidade de 

pesquisadores, como é o caso dos professores e educandos de um programa de 

pós-graduação. Essas experiências podem se tornar muito fecundas para todos os 

envolvidos no processo. Mas imaginemos uma pessoa típica que mantenha 

relacionamentos pessoais, trabalhe e faça, por exemplo, um curso superior. Se cada 

grupo decidir abrir um fórum diferente para que os membros possam se relacionar, 

esta pessoa típica teria que acessar a internet, conferir o que há de novo em três 
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fóruns diferentes, mais a sua própria conta de e-mail; e ainda há a eventualidade 

desta mesma pessoa manter um blog e um perfil em uma rede social on-line, tal qual 

o Orkut. Não é estranho supor que dificilmente alguém teria disciplina, tempo e 

motivação para não relegar um ou mais destes fóruns a segundo plano. É por isso 

que pela web há tantos fóruns e blogs abandonados pelos usuários e visitantes, 

simplesmente porque não há razão para se visitar um ambiente on-line que carece 

de ser atualizado. Dessa forma, podemos dizer que os "grupos de discussão" 

(também conhecidos como “fóruns”44, “listas de discussão” ou “listas de distribuição”) 

agrupam pessoas, mas são tecnicamente desagrupados entre si. Não estão “em 

rede” como as comunidades e os membros de uma rede social on-line, tal qual o 

Orkut. 

Diversas iniciativas de âmbito acadêmico têm procurado maior sistematização 

e socialização dos acervos universitários, usando para este fim a internet. A portaria 

nº 2.864, de 24 de agosto de 2005, MEC – Ministério da Educação, determina a 

obrigatoriedade de que todas as instituições de ensino superior – federais, 

estaduais, municipais ou particulares – precisam oferecer à sociedade uma página 

eletrônica própria, com dados transparentes e atualizados, inclusive sobre os cursos 

disponíveis. O problema é que mesmo estando disponíveis, muitos sites de cursos 

de graduação e pós-graduação possuem informações insuficientes e pecam pela 

falta de sistematização. Pois, mais do que ser apenas um “mural virtual” de 

divulgação institucional, estes sites deveriam ser um espaço onde alguns trâmites 

burocráticos pudessem ser efetivados, onde se pudesse fazer matrículas e, 

sobretudo, um espaço onde os estudantes soubessem tudo o que fosse necessário 

sobre cada estágio em que se encontram em um curso.   

A UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição de 

ensino superior já cinqüentenária, conta com um bom sistema de rede45 do ponto de 

vista de estrutura física, mas não do ponto de vista da usabilidade. Dessa forma, 

para Jakob Nielsen: 

 

                                            
44 É interessante notar que o vocábulo de origem latina “fórum” significa em sua etimologia 

“praça pública” (Houaiss). A qual tem sido tradicionalmente nas cidades um espaço privilegiado de 
debates.  

45 Neste caso, “rede” tem o sentido de: Cabos que, em conjunção com equipamentos 
terminais adequados, permitem a disponibilização de canais de comunicação para serviços de 
transmissão de dados, voz e imagem. 
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Como resultado dessa quantidade esmagadora de opções e da 
facilidade de ir para outros sites, os usuários da web demonstram 
uma notável impaciência e insistência na gratificação instantânea. 
Se não conseguirem descobrir como usar um website em 
aproximadamente um minuto, concluem que não vale a pena gastar 
seu tempo. E saem. (NIELSEN, 2000, p. 10). 

  

Explicando melhor, podemos traduzir o conceito de usabilidade como a 

facilidade com a qual alguém acha aquilo que quer. Neste sentido, podemos dizer 

que os sites da UFRN carecem de maior sistematização e normatização (que aqui 

tem o sentido de arquitetura da informação). Este também é o caso de inúmeras 

outras instituições de ensino superiores públicas e privadas. Os sites da UFRN 

carecem, a princípio de atualização, com exceção do próprio portal da universidade 

e de alguns sites estratégicos, como os das Pró-Reitorias, Centros, órgãos internos 

de imprensa e Comperve – Comissão Permanente do Vestibular.  

Ao acessar o portal da UFRN46 os usuários poderão descobrir que há cursos 

como Pedagogia que possuem dois sites47 quase idênticos (ambos desatualizados) 

e de cursos que não possuem nenhum site oficial, como é o caso de Medicina.48 No 

caso do curso de Odontologia, há um site oficial atualizado49, mas problemas 

técnicos o impedem de ser visualizado em browsers50 que não sejam o Internet 

Explorer, da Microsoft. O que evidentemente contradiz as atuais políticas públicas de 

incentivo ao uso de softwares e sistemas operacionais gratuitos, como o Linux. 

Também não há por parte da UFRN, e deve-se dizer de outras universidades, uma 

metodologia clara e lógica de padronização das URL´s51, que possam tornar 

facilmente dedutíveis e intuitivos os endereços dos sites da universidade. O que 

facilitaria muito a busca de informações por parte de qualquer pessoa que busque 

informações que digam respeito à UFRN. Sendo assim, pode-se dizer que o 

                                            
46 Cf.: Disponível em: http://www.ufrn.br. Acesso em: 06/06/2008. 
47 Cf.: Disponível em: <http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/edu/deped> e < 

http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/edu/pedagogia> Acesso em: 23/05/2008. 
48 Cf.: Disponível em: http://prograd.ufrn.br/conteudo/cursos/curso.php?id=26. Acesso: 

23/05/2008. 
49 Cf.: Disponível em: http://www.odonto.dod.ufrn.br. Acesso em: 23/05/2008. 
50 Browser: o mesmo que “navegador”, isto é, programa que permite o usuário da internet 

consultar páginas de hipertexto e navegar, passando de um ponto a outro da mesma página ou de 
página diferente, usando os links de hipertexto, além de desfrutar de outros recursos dessa rede de 
computadores. (Houaiss). 

51 URL: forma padronizada de representação de diferentes documentos, mídia e serviços de 
rede na internet, capaz de fornecer a cada documento um endereço único. (sigla do ing. Uniform 
Resource Locater 'Localizador-Padrão de Recursos'). (Houaiss). 
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conteúdo informacional sobre a universidade que interessa a sociedade está até 

certo ponto na rede, mas ainda não totalmente em rede.  

Para muitos professores e pesquisadores, um site pessoal lhes serviria tanto 

simplesmente como “ponto permanente de contato”, quanto espaço para facilitação 

bibliográfica, tais como: programas de disciplinas, apostilas, bibliografias e outros 

materiais de apoio; ou seja, uma forma de tornar sua produção acadêmica mais 

acessível de forma facilitada, permanente a qualquer tempo e gratuita. Utilizar um 

site de internet para suprir deficiências de oferta bibliográfica de forma atualizada, 

gratuita e permanente implica em não depender das leis econômicas e autorais que 

regem o mercado editorial e no estímulo ao papel do professor como produtor do 

conhecimento, bem como na supressão da escassez bibliográfica sobre temática 

local, provocada não por questões de ordem cultural ou intelectual, mas sim por 

questões puramente financeiras. Como decorrência disso, passa-se a oferecer 

também aos alunos a possibilidade de tirar dúvidas com o próprio autor do material, 

ou seja, o professor. Isto representa um avanço na forma como as pessoas 

aprendem. 

 
(...) a Internet tem limitações como a escrita e a leitura, pois a 
população brasileira não lê e não produz conhecimento através dela, 
quando muito, “escreve um bilhete”, já dizia Jürgen Habermas! Ou 
seja, as pessoas não produzem. A Internet permite o acesso ao 
conhecimento, mas não faz milagres, então é preciso transformar as 
pessoas em produtores. (ANDRADE, 2008, site). 

 

O conteúdo de um site (textos, áudios, fotos, vídeos, dentre outros) não só 

seriam acessados pelos próprios estudantes de determinada disciplina, os quais 

seriam objeto de discussão em aula e/ou leitura complementar, como também 

poderiam ser disseminados em suas redes de relacionamento. Se o professor 

decidisse colocar seus trabalhos sob as normas do Copyleft, os arquivos publicados 

no site poderiam ser difundidos de forma livre, mesmo guardados os direitos do 

autor, desde que não fossem utilizados para fins comerciais. Sendo assim, um aluno 

não precisaria ficar preocupado se ele não tivesse ouvido na sala de aula qual é o 

título do novo texto a ser lido para a próxima aula, ou qual será a nova data para a 

entrega de um trabalho ou para uma prova adiada, pois ele saberia que mais tarde, 

acessando o site do professor, poderia ter acesso a todas estas informações de 
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forma correta. A Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior forneceu orientações sobre como um site de um professor poderia ser: 

 
Uma página web de pesquisador deve ter essencialmente dois 
elementos: obras e agenda. Obras podem ser artigos em periódicos, 
livros ou partes dos mesmos, obras de arte de autoria ou 
interpretação do docente. A agenda de seus próximos 
compromissos públicos é importante por facilitar, aos interessados 
em conhecer sua produção, a possibilidade de vê-lo em 
desempenho. Num caso e no outro, referências devem ser dadas, 
isto é, a localização bibliográfica ou equivalente no caso das obras, 
o local do evento e as pessoas a quem contatar no caso da agenda. 
(RIBEIRO, 2007, site). 

 

Por isso, os professores devem não só utilizar ferramentas on-line, mas 

também partilhar, ao máximo, tudo o que descobrem e aprendem, colaborar com 

quem precisa, publicar e socializar seus trabalhos autorais. Um problema a respeito 

disso é que muitos professores universitários têm receio e evitam publicar e discutir 

seus trabalhos, sobretudo se forem preliminares52, na web (em blogs e redes sociais 

on-line), porque temem o risco de serem plagiados por colegas de profissão, bem 

como a possibilidade de perderem crédito e, em algumas áreas, até patentes. Mas é 

bom lembrar que os registros de data e hora de cada publicação na web (mesmo 

que seja em um simples blog, no Google Docs53, na Wikipédia ou no Orkut) não só 

esclarecem dúvidas a respeito da autoria, mas também permitem a qualquer pessoa 

o rastreamento de cada contribuição, mesmo que haja diversos autores. Isto 

significa uma proteção para o professor, igual ou até mesmo superior a aquele 

propiciado pelo sistema de publicação tradicional em papel. Uma atmosfera de 

abertura torna o trabalho intelectual pela web como uma prática, o professor tende a 

perceber que não está mais competindo com os outros, mas sim colaborando com 

todos.  

Assim, essa discussão sobre a publicação de trabalhos na web pelos 

professores é norteada pela necessidade de uma mudança de paradigma: o de fazer 

os pesquisadores mudarem seu foco obsessivo pelo pioneirismo para um tipo de 

clareza e de espírito coletivo. Na impossibilidade de se ter vários focos, devemos 

                                            
52 Conhecidos como artigos pré-publicação (preprint em inglês). São publicados apenas pela 

internet em sites apropriados para este fim. Pois em algumas áreas do conhecimento a urgência de 
disseminação de determinadas informações científicas não podem esperar pela edição e impressão 
de uma revista científica completa.   

53 Cf.: Google Docs (http://docs.google.com) 
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nos perguntar sobre qual deveria ser nosso foco principal: resguardar o ineditismo e 

o crédito à custa de uma perda da discussão entre dezenas de pares (separados 

geograficamente) ou a facilitação da informação científica e o progresso da 

pesquisa? 

A disseminação de material acadêmico de uso e divulgação livre por parte do 

próprio professor implicaria, inclusive, como prevenção contra o plágio, 

resguardados, obviamente, os direitos referentes a publicação comercial. Dessa 

forma, ao utilizar seus artigos em um site pessoal, o professor contribui para a 

diminuição dos crimes que atentam contra o direito autoral por parte dos estudantes 

universitários, muitos dos quais não dispõem de recursos para a compra de livros. 

Além disso, o professor estará poupando seu educando de enfrentar filas 

intermináveis nas máquinas reprográficas, de custear cópias xerográficas com um 

dinheiro que muitas vezes eles não possuem, evitando que seus educandos 

cometam crimes contra o direito autoral e impedindo que empresas  particulares, 

donas das máquinas reprográficas, lucrem com o crime e com a exploração 

capitalista de estudantes em formação.   

Mas é claro que não estamos falando aqui na desnecessariedade das aulas 

presenciais; muito pelo contrário, estamos tentando vislumbrar situações em que as 

aulas presenciais sejam sim melhor aproveitadas.  É certo também que, com 

exceção da hospedagem de arquivos, boa parte das comunicações e informes a 

serem mantidas entre aluno – professor – aluno pode ser feita através das 

comunidades on-line abertas pelos professores em redes sociais on-line, como o 

Orkut, para suas disciplinas. É nelas que cada um potencialmente pode demonstrar 

a relação pessoal que tem com o conhecimento. Para Paulo Freire, a apropriação 

social do conhecimento é de fundamental importância, no sentido de que: 

 
O diálogo em que se vai desafiando o grupo popular a pensar sua 
história social como a experiência igualmente social de seus 
membros, vai revelando a necessidade de superar certos saberes 
que, desnudados, vão mostrando sua 'incompetência' para explicar 
os fatos. (FREIRE, 2004, p. 81). 

 

Por ser um meio digital, o conteúdo de um site de internet pode ser atualizado 

constantemente a cada nova informação, sem a necessidade de se imprimir uma 

nova edição, como no caso dos livros em suporte de papel. Deste modo, aos 

estudantes fica garantido que o que está no ar é sempre a última edição possível.  
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Os acervos digitais são uma realidade bastante concreta e quase indiscutível, 

do ponto de vista do aumento da possibilidade de acesso à informação. Por isso, o 

ciberespaço é um ambiente ideal para a difusão de conteúdo informativo local pela 

internet, um dos meios mais modernos e democráticos que existe, e que, 

eventualmente, dentro do que se entende, segundo o conceito de Paulo Freire, pode 

ser usado para Comunicação54.  

É importante também tirar o máximo de proveito da revolução da tecnologia 

da informação que alterou os conceitos clássicos de “modo de produção”, 

“conhecimento” e “capital”. 

Daqueles professores que já utilizam o recurso de site pessoal, observa-se 

que alguns destes sites passíveis de serem observados são mal aproveitados em 

termos de potencialidades para a democratização da informação e possuem 

problemas de usabilidade e arquitetura da informação. Desse modo, isso significa 

que não há, necessariamente, uma falta de sintonia dos professores com os novos 

recursos de aprendizagem, inclusive aqueles de compreensão mais intuitiva do que 

necessariamente técnica, mas sim uma falta de sintonia, ou seja, um atraso com 

relação às potencialidades da internet e com aquilo que já é feito nos países mais 

desenvolvidos. Mas é preciso dizer aqui que, além do docente, um site também 

poderia ser de uma disciplina. 

 
Páginas web de uma disciplina de curso podem ser interessantes. 
Podem ser uma forma de envolver a classe numa atividade 
conjunta. Recomenda-se que (1) uma página de curso seja 
elaborada desde o início das aulas, que (2) se possível seja 
construída pelos próprios educandos ou por algum que tenha 
competência no assunto e que (3) tenha três tipos de conteúdo. O 
primeiro diz respeito ao programa do curso, com o que for possível 
de sua bibliografia. O segundo se compõe dos trabalhos finais ou 
parciais entregues por aqueles educandos que autorizem sua 
publicação on line. O terceiro seria uma antecipação: os educandos 
que o desejarem deixariam disponível, já, na página web, trabalhos 
que fizeram antes e mediante os quais dialogariam com seus 
colegas. E é óbvio que o professor também pode disponibilizar o seu 
material de interesse para o curso. (RIBEIRO, site, 2007). 

 

A circunstância de colaboração e debate entre professor e alunos já havia 

sido idealizada pelos pioneiros da Educação, mas ainda nos faltava meios onde 

esse potencial pudesse ser desenvolvido. Algo que não só nos permitisse ter 

                                            
54 Cf.: Seção 5.1 desta Dissertação.  
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elementos à disposição para uma contextualização imediata (tais como links para 

assuntos correlatos ao tema principal e ferramenta de busca), mas que também 

fosse atrativo para os jovens. Se esse processo ocorresse em um meio já conhecido 

e largamente utilizado por eles, tanto melhor. Sendo assim, podemos dizer que, se 

bem usada, a internet, e em termos mais específicos as redes sociais on-line, 

podem resgatar aquilo que deveria ter sido desde sempre o elemento norteador da 

educação tradicional (formal e presencial): a cumplicidade entre educador e 

educando na busca pelo conhecimento. Além disso, a internet nos aponta para a 

possibilidade de que em um futuro breve, não haja mais uma distinção clara entre 

cursos presenciais e cursos a distância, pois todos os cursos serão semipresenciais.   
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4 COMUNIDADES ON-LINE 

 
Toda conversa, mesmo a despretensiosa, presencial ou à distância, é um 

ótimo veículo de aprendizagem. Dialogar é uma das, se não a, forma mais antiga de 

se aprender. Um dito popular nos diz que “duas cabeças pensam melhor do que 

uma”, isto nos certifica que o direito à interlocução é um atributo humano por 

excelência. Podemos assim dizer que a sabedoria popular é uma espécie de 

inteligência coletiva de um povo em particular e da humanidade, por extensão.   

O telefone representou uma importante oportunidade de aproximação das 

pessoas. Mas os custos envolvidos sempre foram altos e só mais recentemente o 

boom das telecomunicações propiciou uma imensa diminuição nos custos de linha, 

aparelho, taxa de impulso. Mesmo assim, usar o aparelho celular para conferenciar 

com outras pessoas em diferentes pontos geográficos ainda é mais dispendioso do 

que usar a internet. Além disso, tecnologias como o Skipe e mais recentemente o 

IPhone nos mostram onde está nos levando a convergência de mídias e nos dizem 

que o sistema de telefonia tal e qual conhecemos está com seus dias contados.  

Depois do advento do rádio, cinema e televisão, os meios se notabilizaram 

mais pela audiência passiva do que pela interatividade que proporcionavam, pois 

boa parte dos programas buscam uma comunicação direta com sua audiência, que, 

na verdade, acaba sendo uma simulação de comunicação, ao invés de serem 

realizados de maneira que possam servir de mediação entre as pessoas.   

Os jogos como o xadrez, o baralho e muitos outros ao longo dos séculos têm 

dado vazão ao lado lúdico da humanidade.  Com o desenvolvimento técnico, logo 

esses jogos passaram a ser mecânicos e eletrônicos como o fliperama e a atrair um 

número considerável de jovens. Boa parte dos quais cabulavam aula para ir jogar. 

Com a invenção dos computadores, esses jogos passaram a ser digitais e cada vez 

mais elaborados passaram a fazer cada vez mais sucesso. Atualmente, com o 

aumento da largura de banda, essa história da ludicidade humana começou a 

mostrar o seu lado nefasto e altamente pernicioso: os jogos on-line. Nos quais dois 

ou mais jogadores, conectados via internet, podem jogar em tempo real horas e 

horas à fio. O que torna esses jogos especialmente danosos às pessoas é que 

diferentemente dos outros jogos que os precederam, nos jogos on-line há um 

sistema de ranking que posiciona cada jogador em partidas que simplesmente não 
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têm fim. Os criadores destes jogos sabem do poder viciante que isso causa, 

especialmente nos mais jovens.  

Hoje, centenas de milhões de computadores ao redor do mundo são 

conectados ao mesmo tempo à internet, mas a maioria acaba por realizar apenas 

tarefas que exigem muito pouca capacidade de memória, o que sobra fica ociosa. É 

baseada nessa premissa que atualmente diversos pesquisadores planejam formas 

de possibilitar que a colaboração on-line possa ser efetivada para que se atinjam 

resultados que vão muito além da mera troca de informações, em favor de algo que 

implica necessariamente em trabalho colaborativo. Dentro desse âmbito, dois casos 

merecem ser analisados aqui: os softwares para cálculos voluntários on-line e os 

jogos on-line com propósitos científicos.  

Como exemplo de emprego do primeiro caso, há a experiência desenvolvida 

pelo Instituto Tropical de Basiléia (Suíça) que envolveu o uso da capacidade “ociosa” 

de computadores privados para criar modelos de propagação de paludismo, uma 

doença que mata mais de um milhão de pessoas por ano. Como o programa 

utilizado pelos pesquisadores requer bastante capacidade de memória e 

processamento informático e os recursos dos pesquisadores eram limitados, a idéia 

consistiu em utilizar o potencial “ocioso” dos computadores particulares de pessoas 

localizadas em vários países. As mais de 2 mil pessoas que se interessaram em 

participar do projeto puderam baixar gratuitamente o software que fazia os cálculos 

automaticamente durante as atividades habituais do dono do computador. Os 

resultados são enviados periodicamente a um servidor da Universidade de Genebra 

onde trabalhavam os pesquisadores.  Da mesma forma, há outros grupos de 

pesquisadores pelo mundo que fazem uso dos softwares para cálculos voluntários 

on-line para pesquisas sobre a cura do câncer ou para ajudar astrônomos do 

Programa SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence)55 a encontrar traços de 

uma eventual civilização extraterrestre.  

O outro caso de trabalho colaborativo via internet que trata de jogos on-line 

com propósitos científicos e merece também ser aqui analisado se trata da iniciativa 

de alguns centros de pesquisa de transformar alguns enigmas científicos, como a 

identificação de galáxias, em games viciantes.  À exemplo do primeiro caso, esses 
                                            
55 SETI - Search for Extra-Terrestrial Intelligence (Pesquisa por Inteligência Extraterrestre). 

Estuda os dados coletados pelo maior radiotelescópio do mundo, em Arecibo (Porto Rico) e gerido 
pela Universidade de Barkeley (Estados Unidos). Participam desse projeto milhões de pessoas em 
mais de 226 países.  
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jogos também envolvem a participação de qualquer um que possua um computador 

conectado à internet e possa ajudar aos pesquisadores. Jogos que os voluntários 

marcam a posição e o tamanho das crateras de Marte56 e identificação de galáxias 

em imagens coletadas por telescópios57.    

 
Aristides é um garoto de 13 anos como outro qualquer. Joga 
basquete depois da escola, está aprendendo a tocar clarinete e, à 
noite, se senta na frente de seu computador para jogar. Mas o jogo 
de que gosta o distingue dos colegas da mesma idade. Todo dia 
Aristides se conecta com o site fold.it58 e, sob o apelido de Cheese, 
brinca de mover para cima e para baixo estruturas em terceira 
dimensão que lembram as raízes de uma árvore. A tarefa de 
Aristides é manipular virtualmente esses tubos verdes de diferentes 
comprimentos até eles ocuparem o menor volume possível. (...). Na 
verdade, ele é apenas um bom disfarce para um dos mais árduos 
enigmas de biologia: como as proteínas se compactam para chegar 
até o número em que atuam nas células. Quanto mais longa é a 
proteína, maior é o número de formas que ela pode assumir. “É um 
problema muito difícil para um computador resolver”, diz o criador do 
jogo, o bioquímico David Baker (...). Um computador comum, 
semelhante ao que usamos em casa, levaria centenas de anos para 
chegar ao melhor formato para aquela proteína. Com a ajuda de 60 
mil jogadores como Aristides – que não entendem nada de biologia 
molecular – , o site fold.it conseguiu calcular em seis meses as 
possibilidades de formatos das proteínas. (DARTNELL, 2009, p. 60). 

 

Neste sentido, obviamente é incômodo saber que, como o próprio texto diz, o 

trabalho é realizado por grande parte dos jogadores “que não entendem nada de 

biologia molecular”, pois essa atitude denota uma utilização meramente instrumental 

do processo por parte dos participantes. Mas, em um tempo onde predominam entre 

os jovens o gosto pelos jogos violentos e sem propósito, é reconfortante pensar que 

além de ajudar ao progresso da ciência com a capacidade de processamento de 

seus computadores, há a expectativa que esse trabalho voluntário possa despertar 

vocações científicas.  

Os fóruns e as comunidades on-line são, através da internet, uma volta à 

importância do diálogo em nossas vidas, e ainda com a vantagem da amplificação, 

isto é, para além dos limites geográficos. Restam duas outras barreiras a serem 

vencidas: a possibilidade de acesso ao computador com internet pelas classes 

sociais menos privilegiadas (inclusão digital) e a barreira lingüística. 

                                            
56 Cf.: Clickworkers. Disponível em: http://clickworkers.arc.nasa.gov/top 
57 Cf.: Galaxy Zoo. Disponível em: www.galaxyzoo.org. 
58 Cf.: Fold It. Disponível em: www.fold.it. 
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Desde o início da internet, os fóruns foram o recurso mais socializador de 

informações. Pois não tinham um caráter privado como os e-mails e nem exigiam 

que todas as pessoas estivessem on-line para participar, como era o caso dos “chat 

rooms” (salas de bate papo). Era, portanto, um recurso assíncrono e público.  A 

escolha do termo para designar a ferramenta não foi escolhido à toa, pois uma das 

acepções mais conhecidas para a palavra é a de “praça pública”. Que por extensão 

acaba significando também reunião, congresso, conferência que envolve debate de 

um tema. 

É interessante que se diga aqui que o fórum da web que conhecemos hoje é 

descendente direto dos antigos “quadros de avisos” digitais BBS (Bulletin Board 

System); um fórum também pode ser chamado de “grupo de discussão” ou “lista de 

discussão”. Ainda nos primórdios da internet, em 1978, na cidade de Chicago 

(Estados Unidos), surgiu o primeiro sistema de mural de mensagens on-line e se 

chamava CBBS.  

No passado, o fórum já foi chamado de “clã virtual” e “newsgroup”. Todos 

estes termos representam basicamente a mesma coisa, estão sob os mesmos 

princípios que são a colaboração e a conversa em grupo. Cada qual também 

representa uma fase do debate pela web. Cada um oferecia a tecnologia que a 

época permitia e foram nos levando do individualismo à colaboração. Hoje, com as 

complementações técnicas surgidas no decorrer do tempo, poderíamos falar apenas 

em “comunidade on-line”, pois esta definição, mais do que qualquer outra, traduz o 

fato de cada vez mais todas as informações estarem “em rede”, quando no passado 

estavam apenas “na rede”. 

Não custa lembrar que tradicionalmente, por estar longe das fronteiras 

internacionais, a região Nordeste do Brasil, e o Estado do Rio Grande do Norte em 

particular, é a unidade geográfica que está mais longe das possibilidades de 

intercâmbios culturais com povos de países estrangeiros. Sabemos que o preço de 

uma viagem é cotado, dentre outros fatores, pela distância a ser percorrida. O custo 

de uma chamada telefônica varia se for nacional ou internacional, mas pela web não 

importa, em termos de custos adicionais, se travamos um diálogo com alguém na 

rua ao lado ou à distância na China. Hoje já estamos tão acostumados a isso, que 

este avanço revolucionário tem passado despercebido. Uma vez que quem tem 

acesso à internet já se acostumou a esta possibilidade de interação, o resultado 

disso é que freqüentemente nos esquecemos de como era difícil, no passado, nos 
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comunicarmos. Não faz muito tempo que linhas de telefone (fixo) eram vendidas nos 

classificados dos jornais, com a importância patrimonial com que hoje ainda são 

vendidos carros e casas.  

Em sua gênese, nos cursos de Pós-Graduação de Doutorado houve a 

necessidade de se criar, para os alunos, a possibilidade de se fazer o que 

popularmente se chama “Doutorado Sanduíche”, isto é, propiciar aos pesquisadores 

a possibilidade de poderem ter acesso no exterior a material bibliográfico e 

orientações acadêmicas geograficamente distantes. Atualmente, nós podemos ter 

acesso, via internet, a livros e documentos originais totalmente digitalizados, com a 

máxima fidelidade possível. Podemos também ter acesso, para estudo, ao tempo de 

um download, a materiais em áudio e filmes raros e manter contato quase que 

instantaneamente com outros pesquisadores estrangeiros. No entanto, hoje o 

Doutorado Sanduíche ainda é necessário pelo potencial que a imersão cultural 

acadêmica pode representar.   

Em 2005, um brasileiro em média passava 14h35min por mês navegando na 

Rede59. Deste tempo, 75% eram usados para se comunicar com amigos e parentes. 

Tal prática acabou por gerar o novo conceito: “webaholics”, isto é, viciados em 

internet. Atualmente, segundo os dados mais recentes (junho de 2008), o tempo 

médio de navegação em nosso país subiu para 22h24min mensais, superior a 

países como Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido. Dessa forma, o Brasil já 

conta com 22 milhões de internautas residenciais ativos, sem contar os acessos no 

trabalho, nas instituições de ensino e lan houses.60     

Segundo uma pesquisa recente61, o número de pessoas que vem utilizando 

computadores e acessa a internet tem aumentado, enquanto que o número dos que 

nunca tiveram contato com essas tecnologias tem decaído:  

 

                                            
59 Fonte: Época, nº 362, 25 de abril de 2005. São Paulo: Editora Globo, p. 54.  
60 Fonte: Mundo Estranho. Edição 76, ano 7, nº 6, junho de 2008. São Paulo: editora Abril, p. 

17. 
61 Cf.: TERCEIRA PESQUISA TIC DOMICÍLIOS E USUÁRIOS 2007 / CETIC – Centro de 

Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Disponível em: 
http://www.cetic.br/usuarios/tic/2007/destaques-tic-2007.pdf. Acesso em: 10/05/2008. 
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Base: 17.000 domicílios entrevistados em área urbana.  

Fonte: TIC Domicílios 2007 / CETIC. 

TABELA 1 – Dados estatísticos referentes a utilização de computadores e internet no Brasil. 

 

As lan houses se tornaram o local mais utilizado para o acesso à internet no 

país: o uso de centros públicos de acesso pago saltou de 30% em 2006 para 49% 

em 2007, passando à frente do domicílio, que se manteve estável em 40%. Os 

fatores socioeconômicos e as desigualdades regionais ainda são os principais 

determinantes do acesso à internet no Brasil: quanto maior a renda e a escolaridade, 

maior o acesso; regiões mais ricas têm mais acesso. 

Segundo a pesquisa de domicílios e usuários (CETIC - 2007) 62, no que diz 

respeito às atividades relacionadas à interação, a internet foi usada principalmente 

na troca de e-mails (78%), na participação em redes sociais on-line, como o Orkut 

(64%) e no envio de mensagens instantâneas (55%). A freqüência a sites de 

relacionamento varia inversamente com a faixa etária do usuário: quanto mais baixa 

a faixa etária, maior a proporção de indivíduos que participam de fóruns de 

relacionamento.  

Hoje, cada vez mais as pessoas estão se reunindo em comunidades on-line, 

com o propósito de debater, compartilhar conhecimentos, pontos de vista e aprender 

sobre assuntos específicos. Elas precisam ser cada vez mais estimuladas a serem 

abertas ao entendimento crítico e à análise de contextos. Assim sendo, podemos 

estabelecer um conceito para comunidades on-line nos seguintes termos: 

 

                                            
62 Cf.: TERCEIRA PESQUISA TIC DOMICÍLIOS E USUÁRIOS 2007 / CETIC – Centro de 

Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Disponível em: 
http://www.cetic.br/usuarios/tic/2007/destaques-tic-2007.pdf. Acesso em: 10/05/2008. 
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As comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da 
Rede [Internet], quando uma quantidade suficiente de gente leva 
adiante essas discussões públicas durante um tempo suficiente, 
como suficientes sentimentos humanos, para formar redes de 
relações pessoais no espaço cibernético [ciberespaço]. 
(RHEINGOLD apud RECUERO, 2001, p. 2). 

  

Ainda sobre o conceito de comunidade on-line, Castells chama a atenção 

para possíveis equívocos com relação a acepção. Ele nos diz que: 

 
A noção de "comunidades virtuais", proposta pelos pioneiros da 
interação social na Internet, tinha uma grande virtude: chamava 
atenção para o surgimento de novos suportes tecnológicos para a 
sociabilidade, diferentes de formas anteriores de interação, mas não 
necessariamente inferiores a elas. Mas induziu também a um 
grande equivoco: o termo "comunidade", com todas as suas fortes 
conotações, confundiu formas diferentes de relação social e 
estimulou discussão ideológica entre aqueles nostálgicos da antiga 
comunidade, especialmente limitada, e os defensores entusiásticos 
da comunidade de escolha possibilitada pela Internet. De fato, para 
sociólogos urbanos, essa é uma discussão muito velha, que 
reproduz debates anteriores entre os que viam o processo de 
urbanização como o desaparecimento de formas significativas de 
vida comunitária, para serem substituídas por laços seletivos e mais 
fracos entre famílias espalhadas na metrópole anônima, e os que 
identificavam a cidade com a libertação das pessoas de formas 
tradicionais de controle social. (CASTELLS, 2003, p. 105). 

 

Boa parte dos usuários, consulta a internet para realizar atividades 

relacionadas à educação (73%). A maior parte realiza pesquisas e atividades 

escolares (64%). Esta atividade, apesar de particularmente popular entre os 

internautas de 10 a 15 anos (84%), não está limitada a esta faixa etária. Mesmo 

entre os usuários de internet com mais de 60 anos, 41% declararam realizar 

pesquisas escolares. 

Quando se levam ambientes on-line para a educação, um problema sério 

surge se os educandos forem mal orientados e levados a crer que eles não precisam 

aprender nada, pois “na internet tem tudo”, e estará disponível sempre que 

precisarem da informação, de forma que sejam levados a um hábito passivo e 

preguiçoso, no tocante à aquisição de conhecimento. Como se o corretor automático 

de ortografia de um processador de texto como o Word, nos prescindisse de 

aprender a escrever por si só com correção. Além disso, se mal introduzida, a web 

também pode levar os educandos a acharem que “pesquisar” nada mais é do que 

plagiar textos alheios encontrados nos sites, através do “copiar e colar” (o notório 
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“CTRL+C”, “CTRL+V”) . Mas, em contrapartida, já existem softwares que se 

encarregam de auxiliar os professores na busca de possíveis plágios em trabalhos 

de seus alunos63. Os computadores e os ambientes on-line, quando bem utilizados, 

levam a: 

 

•   Aproximar alunos e professores, pois além da identificação natural, os 

alunos podem esclarecer dúvidas ou pedir ajuda a qualquer hora; 

•   Tornar a vida escolar mais transparente; 

•   Transformar todos em autores, pois a web libertou o professor de ter 

que ser o único detentor do conhecimento na sala de aula; 

•   Abrir a escola, pois passa a existir a possibilidade dela desenvolver 

intercâmbios on-line entre alunos (de diferentes escolas, bairros, 

cidades, estados e países); 

•   Ampliar a conexão de idéias, inclusive porque professores e 

educandos de diferentes disciplinas podem trabalhar juntos em 

projetos realizados pela internet; 

•   Criar uma atividade extraclasse, pois o professor pode colocar na 

internet exercícios, provas e gabaritos a serem consultados pelos 

alunos a qualquer momento; 

•   Estimular a escrita e a leitura, pois a exposição dos trabalhos em sites 

levam os alunos a encarar suas tarefas mais seriamente. 

 

A partir de uma mensagem original, qualquer que seja postada na 

comunidade on-line, há respostas de outros alunos que não vão sendo 

subordinadas, mas sim complementadas umas às outras, em um fluxo de "resposta 

da resposta", e assim por diante, formando então uma cadeia de tópicos que pode 

ser chamada de "árvore de discussão". Em um fórum de discussão, cada aluno parte 

como premissa daquilo que já foi discutido pelos outros e assim por diante; tendo 

por base o conhecimento coletivo anterior, faz a sua contribuição. 

A fim de que se evite fragmentação e redundância dos debates, o ideal é que 

dentro da comunidade haja duas divisões organizacionais: a divisão por assunto e a 

divisão desse em tópicos. 
                                            
63 Cf.: Software “Farejador de Plágio”. Disponível em: 

http://br.geocities.com/farejadordeplagio/perguntas.html. Acesso: 22/07/2008. 
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Sempre que pessoas ou entidades se associam para realizar determinadas 

metas, elas precisam se organizar. Ao fazer isso, podem optar por duas formas de 

estrutura organizacional: “piramidal” ou horizontalmente “em rede” 64. Uma estrutura 

piramidal, mais usual devido à influência da cultura e dos modos de agir dominantes, 

prioriza sua organização pelo modo hierárquico, que geralmente se sobrepõem a 

cada nível, compreendendo menos integrantes do que o nível que lhe é inferior. 

Uma outra forma de estrutura organizacional é o sistema em rede, na qual cada um 

dos integrantes se ligam a todos os demais, e cuja participação pode ser manipulada 

e controlada, imposta ou, de preferência, livre e consciente. Não há “chefia”, mas 

sim um desejo coletivo de realizar determinados objetivos, tais quais: 

 

• Circulação de informações; 

• Formação de seus membros; 

• Criação de laços de solidariedade; 

• Realização de ações conjuntas (não necessariamente por todos os 

membros, mas sim por quem aceita participar). 

 

Com o advento da internet, a estrutura organizacional “em pirâmide”, se 

mostrou antiquada com relação à opção horizontal “em rede”. Diversos trabalhos 

educativos realizados por educandos e professores através da internet, sobretudo 

no que diz respeito à utilização de blogs, veio comprovar que realmente as redes 

funcionam melhor quando seus membros aprofundam a colaboração, transparência, 

solidariedade e a co-responsabilidade. Sobre a aplicação destes conceitos, 

podemos dizer que: 

 
Estas condições se desenvolvem, no entanto, mais facilmente em 
estruturas horizontais do que em estruturas piramidais. O exercício 
da liberdade, responsabilidade e democratização da informação, 
que a lógica das redes desenvolve, ajuda a mudar, nos seus 
participantes, os padrões de dominação, competição, autoritarismo e 
manipulação que a cultura dominante introjeta em cada um de nós. 
É uma prática nova que reeduca – embora essa reeducação possa 
ser um processo lento de superação dos hábitos, métodos e 
perspectivas que nos cercam de todos os lados, continuamente. 
(WHITAKER, 2008, site). 

 
                                            
64 O estudo das redes complexas foi iniciado pelas ciências exatas e, em seguida, promovido 

pela sociologia, numa perspectiva de análise estrutural das redes sociais.  
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Podemos dizer, em um sentido bastante amplo, que nossa própria vida é 

formada por uma rede, tal qual uma rede de pesca, onde há inúmeros pontos (nós) 

entrecruzados por fios, nos quais cada qual pode nos levar a caminhos diferentes, 

que nos levam a compor arranjos de vida diversos. A esses “nós” poderíamos dar o 

nome de contextos. 

Em nossa sociedade, a arquitetura das relações em redes se distingue por 

ser uma nova forma de relações distribuídas e conectadas numa teia dinâmica e 

descentralizada, baseada na colaboração entre os envolvidos. Algo muito diferente 

do velho modelo de relações hierarquizadas. Pois, para Lévy “uma Comunidade 

Virtual é construída sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre 

projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca; tudo isso, 

independentemente das proximidades geográficas e das filiações institucionais.” 

(LÉVY, 2000, p.127). 

O processo evolutivo da colaboração se dá do indivíduo para o grupo, depois 

para a equipe. Podemos dizer aqui que, de certa forma, “equipes” são grupos 

heterogêneos que evoluíram. Diferentemente do que se faz em uma linha de 

produção há trabalho em grupo, mas cada qual se preocupa apenas com a sua 

própria tarefa. O trabalho em equipe pressupõe que cada qual saiba o que os outros 

estão fazendo e assim possa complementar. Em um trabalho escolar é importante 

que haja a possibilidade de haver intercâmbios, de modo que haja uma equipe. E se 

houver mais de uma (em busca de diferentes metas), que pelo menos cada uma das 

equipes acabem por formar uma grande equipe que esteja em busca de uma meta 

coletiva. Se este trabalho é realizado em uma comunidade de uma rede social on-

line como o Orkut, é interessante que o fluxo de informações sobre as atividades de 

todos seja transparente e contínuo.  

Durante a formação de equipes em uma rede social on-line, em uma ou mais 

comunidades, é importante que todos os membros (alunos e professores) 

reconheçam a comunidade constituída como uma unidade, que haja apenas um 

grande objetivo comum. Se houver outros, eles devem claramente ser 

caracterizados como secundários, pois geralmente mais de um foco significa não ter 

foco; e falta de objetividade pode levar à evasão da comunidade. Cada qual deve ter 

consciência de como pode contribuir individualmente com a comunidade. Cada 

educando precisa entender que cada um depende do outro para conseguir apoio, 

informações, dirimir dúvidas. É necessário que haja liberdade quase total para 
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realizar contribuições, obviamente com a exceção daquilo que seja considerado 

criminoso e anti-social em nossa sociedade. Mas é preciso tomar cuidado com o 

excesso de informalidade, caso contrário os educandos correm o risco de perder o 

foco; em um ambiente de responsabilidade coletiva, a possibilidade de feedback é 

fundamental. Não no sentido de simples entendimento da mensagem, mas sim no 

sentido da acepção correta do termo, isto é, de retro-alimentação do sistema e de 

avaliação dialógica e propositiva. Afim de que se possam assegurar as intenções 

dos emissores.    

Além dos diversos significados, podemos falar em “rede” como sendo algum 

tipo de ligação entre si, mantida por dois ou mais elementos. Com o advento da 

internet, ela mesma sendo uma rede em si, as possibilidades de ligação entre as 

pessoas ampliou-se consideravelmente. Quanto a essas pessoas, podemos dizer 

que elas formam grupos que apesar de serem designados por termos diferentes 

como “equipe”, “turma” e “time”, possuem um mesmo valor significante. Se este 

grupo se relaciona à distância pela internet e, além disso, tiver um sentimento de 

pertença e uma predisposição à cooperação, podemos dizer que ele forma uma 

“comunidade on-line”. Sendo o propósito deste trabalho a discussão sobre o uso do 

Orkut como extensão de sala de aula, podemos falar ainda em um outro grupo ao 

qual tudo isso diz respeito: a sala de aula, como sendo um conjunto dos educandos 

mais o educador que a freqüenta. O resultado de tudo isso se traduz nas 

potencialidades oferecidas por uma classe de alunos “em rede”, mas que isso não 

signifique, de forma alguma, a defesa da homogeneização das relações travadas à 

distância entre aluno-professor-aluno, nem muito menos o desestímulo a outros 

arranjos fora de uma rede, nem perda da individualidade, mas sim do 

“individualismo”, em termos de produção do conhecimento, como uma tendência que 

revela pouca ou nenhuma solidariedade.  É objetivo, portanto, deste trabalho, nos 

atrelar a um conceito de “rede” que revele sua natureza aberta, emancipatória e 

democrática.  

 
A própria noção de gratuidade e desinteresse pessoal, essencial 
para o desenvolvimento da solidariedade, ganha uma dimensão 
social mais realista: ela pode ser entendida numa perspectiva de 
reciprocidade aberta, na troca de informações – que são poder – 
feita através da rede. As redes se contrapõem portanto à cultura do 
“guardar para si” e do “levar vantagem”, ao permitir que, pela 
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colocação em comum do que cada um dispõe, todos ganhem. 
(WHITAKER, 2008, site). 

 

Existe na web uma forma de comunidade on-line chamada "Micronação", um 

fenômeno já antigo e pré-Second Life. Unidos por algum sentimento de identidade, 

pessoas que não raramente são residentes em diversas partes do mundo, decidem 

constituir "nações" imaginárias, usando para isso sites da internet como espaço 

geográfico. Tais nações chegam a dar cidadania a seus participantes, ter símbolos 

nacionais, leis, costumes, moeda, governo e administração próprios. Um espaço 

onde se travam todos os aspectos de um exercício nacional, só que em miniatura e 

imaginário. O aspecto pedagogicamente interessante destas experiências é que 

podem servir como espaços para que os jovens possam estudar em profundidade, 

de forma plena e com todos os atrativos da web, a cultura de civilizações já extintas, 

como é o caso da "Nova Roma” 65; um espaço onde seus membros tentam recriar de 

forma on-line todos os aspectos norteadores da vida dos habitantes da Roma 

Antiga. 

Como vimos, é próprio do ser humano o gosto por formar comunidades, bem 

como optar por se manifestar em grupo. Quando as pessoas tiveram acesso à 

internet, logo sentiram o desejo de formar comunidades também na web.  

4.1 Orkut, uma rede social on-line 

 

Uma constatação sobre como se mantêm as relações em rede é a Teoria dos 

Seis Graus de Separação, a qual foi desenvolvida pelo psicólogo americano Stanley 

Milgram, a partir de uma experiência por ele realizada em 1967, nos Estados Unidos 

(LIMA, 2006, site), que diz que todas as pessoas no mundo podem ser conectadas a 

qualquer outra por uma rede de no máximo seis interlocutores intermediários. A 

teoria diz que cada um de nós está separado por, no máximo, seis outras pessoas 

(graus) de qualquer outra pessoa da Terra. Coincidência ou não, data 

aproximadamente desta época o surgimento da internet, que mais tarde nos levou a 

uma ampliação do potencial de conexão entre as pessoas. 

                                            
65 Cf.: Nova Roma. Disponível em www.novaroma.org. Acesso em: 11/08/2008.   
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Através de um método chamado por Milgram de “Small World” (Mundo 

Pequeno), a experiência foi realizada por 160 pessoas que viviam em lugares 

geográficos distantes. Segundo as regras, cada pessoa tinha uma correspondência 

que não podiam enviar diretamente ao destinatário, mas sim deveriam buscar 

amigos, contatos e pessoas que a conheciam pessoalmente e que pudessem ajudar 

na entrega da correspondência. Cada pessoa nas mãos de qual a carta caísse, teria 

que escrever seu nome no envelope de modo que se pudesse monitorar o caminho 

percorrido até o destino final. Descobriu-se, então, que o número médio de 

intermediários entre os participantes da experiência era de seis pessoas. Isto é, em 

média a correspondência passou pelas mãos de seis atravessadores antes de 

chegar ao seu destino final. Sendo assim, por exemplo, se uma pessoa tem 10 

amigos (primeiro grau) e esses amigos tem cada um, outros 10 amigos (segundo 

grau), isso mostra que esta pessoa está ligada a 10 x 10 pessoas, ou seja, a um 

total de 100. Em seis graus, essa pessoa está ligada a 10 elevado a 6ª potência, o 

que totaliza um milhão de amigos. A conclusão da teoria é que nossa rede social é 

muito maior do que imaginamos.  

Em 2003, um estudo semelhante que seguia os passos estabelecidos pela 

teoria de Milgram foi realizado pelo pesquisador americano Duncan Watts. Só que 

ao invés de cartas de papel, o experimento foi realizado via internet. Através do 

Projeto Mundo Pequeno, foram selecionadas 18 “pessoas alvo” em 13 países. 

Depois, voluntários que se cadastraram aleatoriamente pela internet receberam a 

tarefa de contatar por e-mail cada uma das pessoas alvo. Cada voluntário deveria 

encaminhar uma mensagem eletrônica para outra pessoa que considerasse a mais 

próxima possível e assim por diante, até a pessoa alvo (destinatária final). Ao todo, 

participaram do projeto 61.168 pessoas de 166 países, construindo 24.163 cadeias 

de mensagens, das quais 384 chegaram ao alvo.66 Na média final, cada e-mail 

enviado precisou ser reenviado por outras cinco ou sete pessoas para completar a 

cadeia. Resultado que está de acordo com a teoria de Milgram. O destinatário final 

que recebeu mais mensagens foi um professor universitário americano. A explicação 

está no fato de que mais da metade dos voluntários participantes da experiência era 

formada por profissionais com formação superior, cristãos e residentes na América 

no Norte. Isso indica que aspectos geográficos, culturais e sociais são relevantes 

                                            
66 Cf.: http://www.universiabrasil.com.br/noticia/materia_clipping_imprimir.jsp?not=6791 
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para o estabelecimento das conexões de uma rede social, mesmo se forem 

realizadas pela internet. Dessa forma, mesmo que tais redes sejam teoricamente 

descentralizadas, há pessoas que assumem sim posições de maior acessibilidade 

social, o que comprova, assim, que ambientes on-line estão, sim, inseridos e sob as 

influências do dito mundo real. 

Os fluxos e ciclos das redes sociais são canais de circulação de informação, 

conhecimento e valores (sistemas simbólicos). Pesquisas mostram que a Teoria dos 

Seis graus de Separação pode ajudar a nos esclarecer quanto a epidemias, modas 

culturais, comportamento dos mercados de ações e organizações que sobrevivem a 

mudanças.  

Um exemplo de rede social, nesses termos, mas on-line, é o Orkut67, na qual 

a teoria descrita acima se baseia. O Orkut é uma rede social on-line que possui 

basicamente duas delimitações simbólicas: perfis de usuários (espaços de 

descrições individuais) e comunidades (espaços colaborativos em formato de 

fóruns)68 filiada a Google Inc69., criada em 22 de janeiro de 2004, com o objetivo de 

ajudar seus membros a criar novas amizades e manter relacionamentos. Na prática, 

funciona como uma mescla entre fórum, lista de discussão e site pessoal. Seu nome 

é homônimo do nome do seu próprio criador, o turco Orkut Büyükkökten70, projetista 

chefe e engenheiro do Google. A teoria dos seis graus de separação foi levada em 

consideração por Orkut Büyükkökten, ao desenvolver sua rede social. Alguns 

estudiosos da teoria dizem que o Orkut é um exemplo para provar satisfatoriamente 

que essa teoria é verdadeira. À priori, uma rede como o Orkut tem o objetivo de 

contatar pessoas e aproximá-las de seus interesses:  

 

                                            
67 Orkut: Pronuncia-se “ór-kût”, mas no Brasil se convencionou pronunciar “ôr-kut”. 
68 No Orkut, os fóruns são chamados de “comunidades”. Embora o conceito de comunidade, 

como vimos, seja mais amplo. 
69 Google Inc. (Google Incorporate) é o nome da empresa, fundada em 27 de setembro de 

1998, que criou e mantém o maior site de busca da Internet, o Google Search (www.Google.com). O 
serviço foi criado em 1996, a partir de um projeto de Doutorado na Universidade de Stanford dos 
então estudantes Larry Page e Sergey Brin. O nome Google foi escolhido por causa da expressão 
googol, que representa o número 1 seguido de 100 zeros, para demonstrar assim a imensidão da 
Web. 

70Perfil de Orkut Büyükkökten na rede social homônima: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=325082930226142255 



 98

 
ILUSTRAÇÃO 3 – Demonstração gráfica de uma rede social on-line. Perfil da amostra: 

educandos da disciplina de TAVE – UFRN (2007.1). 

 

A rede social on-line Orkut, inicialmente, era uma espécie de clube “privé” dos 

funcionários das empresas do Vale do Silício71, posteriormente eles foram perdendo 

terreno para os brasileiros, pois, ao entrarem no Orkut, eles foram impondo o uso do 

português nas comunidades, ao ponto dos americanos saírem do Orkut em grande 

número, justamente porque não estavam entendendo os debates travados. Pode-se 

dizer, assim, que nesta situação o processo dialógico entre brasileiros e americanos 

no Orkut foi comprometido por não terem elementos de linguagem comum.  

Dentre todas as redes sociais on-line existentes, o Orkut se destacou por ser 

a que mais atraiu os brasileiros, que o vêem como uma poderosa ferramenta para 

dividir interesses comuns em comunidade. Tanto, que tendo sua interface 

inicialmente em inglês, os brasileiros forçaram a Google Inc. a criar uma interface em 

                                            
71 Região da Califórnia (EUA), notória por reunir em suas cidades diversas empresas de alta 

tecnologia, como a própria Google Inc.  
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português para o Orkut, primeira língua estrangeira a ser traduzida72. As estatísticas 

mais recentes sobre o número de usuários do Orkut73 nos mostram que os 

brasileiros são 54% dos 60 milhões de usuários. Mas a porcentagem real é maior, 

pois muitos usuários, por brincadeira, em seus perfis se dizem moradores de países 

exóticos. Há apenas dois anos éramos aproximadamente 75% dos usuários do 

Orkut.    

Isso nos mostra que de longe somos o povo que mais usa a ferramenta. O 

Orkut é também é o site mais acessado no Brasil74. Vejamos uma relação com os 

dez sites mais acessados em nosso país no momento em que o Orkut atingiu a 

preferência de acessos75: 

 

1° www.orkut.com 

2° www.msn.com 

3° www.google.com (versão brasileira) 

4° www.uol.com.br 

5° www.yahoo.com 

6° www.terra.com.br 

7° www.google.com (versão em inglês) 

8° www.youtube.com 

9° www.ig.com.br 

10° www.globo.com 

 

Um estudo divulgado no final de 2004, apenas um ano depois do Orkut entrar 

no ar, revelou que os brasileiros que acessavam a internet em casa passavam um 

quinto do tempo de uso navegando em redes sociais on-line, como o Orkut. O tempo 

dedicado a acessar o e-mail ficou em 2º lugar (11,3%)76 

                                            
72 Em 5 de abril de 2005, o Orkut, que até então só possuía interface em inglês, ganha versão 

em português. Só três meses depois, em 27 de julho de 2005, é que o Orkut disponibiliza dez novas 
línguas: francês, italiano, alemão, castelhano, japonês, coreano, neerlandês, russo e chinês 
(tradicional e simplificado). 

73 Fonte: GONZALES, Max Alberto; COSTA, Eric, Redes Sociais,Info, junho 2008, nº 268, 
São Paulo: Editora Abril, p. 50.  

74 Fonte: Webdesign, junho de 2006, ano 3, nº 30, São Paulo: Arteccom Editora, p. 10. 
75 Cf.: www.alexa.com (dados de 04.12.2006) 
76 Fonte: LEITE, Paula. “Site de relacionamento supera e-mail no país”. Disponível em: 

http://observatório.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=337ASP024. Acesso em: 15/06/2005. 
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Mas, por que as redes sociais on-line, de modo geral, e o Orkut, em particular, 

têm despertado tanto interesse entre os brasileiros? Por que nós, ao contrário de 

outros povos, procuramos tanto a sociabilidade? Um jornalista americano, 

correspondente no Brasil, escreveu sobre o assunto para os leitores dos EUA: 

 
Pergunte para os usuários de internet daqui o que eles acham do 
Orkut, o serviço de rede social do Google que completou 2 anos, e 
você poderá receber um olhar vazio. Mas pronuncie “or-cu-ti”, como 
eles fazem em português, e verá os rostos se iluminarem. (...). 
Ninguém sabe de verdade porque o Orkut pegou entre os brasileiros 
e não entre os americanos, apesar de o fato de ser uma rede social 
apenas para convidados possa explicar porque explodiu no Brasil. 
Em uma entrevista em 2005 para o jornal A Folha de São Paulo, 
Büyükkökten disse que pode ser porque os brasileiros são “um povo 
muito amigável” e talvez porque alguns de seus amigos, entre os 
primeiros a usarem a rede, tem amigos brasileiros. (KUGEL, 2006, 
site).  

 

De antemão sabemos que os jovens são grandes usuários da internet e eles 

têm necessidade de pertencer a um grupo. Como já vimos, os brasileiros se 

caracterizam por usar todas as formas de interação on-line, proporcionalmente 

acima dos outros países. Embora não haja resposta conclusiva, sabemos que não 

faltam especulações. Na época em que o Orkut despertou o interesse dos 

brasileiros, pela imprensa foi dito que: 

 
Pode-se afirmar que o brasileiro tem apreço enorme pela vida em 
comunidade. Não faltam exemplos, como as escolas de samba e os 
milhares de times de futebol espalhados pelo país. Entretanto, os 
norte-americanos também se reúnem em grupos comunitários, 
como igrejas e escolas. Os ingleses se agregam em milhares de 
clubes de futebol. Onde estaria, então, a diferença? Há quem 
arrisque dizer que nossa vocação orkutiana surgiu na rua, ou 
melhor, nas calçadas. Toda noite, as avós dos conectados 
brasileiros de hoje botavam as cadeiras nas calçadas e se punham 
em informal assembléia com as vizinhas. Cravavam os olhos 
investigativos em quem passava. Elogiavam, cogitavam perdões, 
levantavam suspeitas, lançavam farpas, exerciam a sadia prática da 
fofoca. As informações flutuavam de grupinho em grupinho, até que 
a versão dos fatos fosse conhecida de todo o bairro ou de toda a 
cidade. (JR. FALCETA, 2006, site).  

 

Faz-se aqui necessário estabelecer, desde já, uma diferenciação entre “rede 

social on-line” (tal e qual o Orkut) e “comunidade on-line”. A rede engloba (no caso 

do Orkut) toda a estrutura da ferramenta em si, tais como perfis dos membros e 
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comunidades. Já a comunidade on-line é cada espaço de fórum em si, destinado a 

servir como espaço de debates. No caso dos perfis, indo mais além do que apenas a 

vaidade de seus usuários, eles ajudam a quebrar o anonimato ingrato dos 

tradicionais fóruns de debates, como o “Yahoogrups”. 

Há na rede social on-line mais de 1 milhão de comunidades nas quais seus 

membros discorrem sobre os mais variados assuntos77. Inclusive, cada um dos 

principais autores abordados neste trabalho de Dissertação, Paulo Freire78 e 

Célestin Freinet79, possuem várias comunidades no Orkut nas quais seus membros 

discorrem a respeito da vida e da obra destes autores.  

O poder de ambientes como o Orkut estaria, portanto, na capacidade que as 

pessoas têm para dividir os interesses comuns em comunidades. Há inclusive 

iniciativas externas ao Orkut, mas que são viabilizadas através do contato 

entrecruzado que esta rede social propicia. Desde a organização de donas de casa 

em busca de melhores preços nos supermercados, vestibulandos em busca de 

saber dos próprios profissionais o dia-a-dia da profissão a ser escolhida. Há pessoas 

que querem comprar determinado produto ou contratar um serviço, procurando 

saber através das comunidades dedicadas a estes a opinião de consumidores 

destes produtos ou serviços. Muitos jovens também usam o Orkut para formar 

grupos musicais e realizar projetos culturais, como sites de revistas eletrônicas 

editadas por usuários do Orkut que nunca se encontraram pessoalmente.80 Não só 

no exterior, como também em nosso país, ambientes como o YouTube81 e o Orkut 

são, freqüentemente, espaços de manifestações políticas: 

 
Os partidos políticos com mais espaço na internet são, em geral, 
justamente aqueles que terão menos tempo na TV e menos acesso 

                                            
77 Fonte: Revista Info, maio de 2007, nº 254, São Paulo: Editora Abril, p. 45. 
78 Cf.: Paulo Freire (52.607 membros). Descrição da própria comunidade: Comunidade para 

debater temas relacionados à obra de Paulo Freire , temas educacionais, a pedagogia do oprimido, 
as lutas pela qualidade da educação brasileira. Comunidade criada em: criado em: 8 de julho de 
2004. Disponível em: http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=150472. Acesso em: 
04/09/2008. 

79 Cf.: Freinet - educador francês (1.005 membros). Descrição da própria comunidade: 
Comunidade destinada a discutir a Pedagogia Freinet. Um espaço para educadores e afins 
compartilharem suas idéias e práticas desta Pedagogia de sucesso, guiada sempre pelo grande 
mestre Celéstin Freinet. Comunidade criada em: 19 de junho de 2005. Disponível em: 
http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=2600315. Acesso em: 04/09/2008. 

80 A Nucool Kultur Cirkuito (www.4pixel4.com) é uma revista eletrônica produzida por pessoas 
localizadas em diversas partes do mundo e que nunca se encontraram fisicamente, cuja aproximação 
se deu através do Orkut.  

81 YouTube: site fundado em fevereiro de 2005 que permite que, gratuitamente, seus usuários 
carreguem, assistam e compartilhem vídeos (amadores ou profissionais) em formato digital. 
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à mídia. Um levantamento publicado pelo jornal Folha de S. Paulo 
mostra que a candidata do PSOL tem cerca de 100 comunidades no 
Orkut. Outros candidatos, como os primeiros colocados nas 
pesquisas de intenção de voto, Lula e Alckmin, possuem centenas 
de comunidades. (INFO, 2006). 

 

Em 2006 um protesto via Orkut fez pressão, com sucesso, para que fosse 

tirado o patrocínio, por parte de uma empresa de seguros, do Podcast82 do colunista 

Diogo Mainardi da Revista Veja. O que não significa censura, mas sim protesto.  

Em sua última campanha em 2006, o presidente Luís Inácio Lula da Silva 

chegou a gravar um vídeo agradecendo aos "orkuteiros" que o estavam apoiando 

através das comunidades temáticas.83 

Há também a possibilidade de usar o Orkut para avaliar a popularidade de 

algum produto, serviço, empresa, governo ou político, bastando que para isso se 

verifique se as comunidades mais populares sobre o assunto são elogiosas ou 

depreciativas. Em março de 2003, durante a segunda invasão americana ao Iraque, 

houve um movimento, entre os usuários brasileiros, pedindo para que as pessoas 

mudassem a designação de país de seu próprio perfil para “Iraque”. Em um sete de 

setembro recente, houve outro movimento no qual pedia para que os usuários 

colocassem a bandeira do Brasil no espaço normalmente designado para a foto do 

perfil. É por isso que, no que se refere a este trabalho, podemos dizer que congregar 

educandos em uma rede social on-line fortalece os vínculos deles enquanto grupo. 

Inclusive, muitas tecnologias, como o celular, não foram previstas justamente porque 

sempre houve quem subestimasse a necessidade humana de se comunicar e se 

relacionar.   

Como no mundo dito “real”, há através do Orkut manifestações de racismo, 

xenofobia, apologia ao consumo de drogas, pedofilia e a violência. E isso faz com 

que haja uma interpretação extremamente parcial sobre suas possibilidades. Uma 

cartilha distribuída em algumas lan houses pelo país dá a seguinte orientação a pais 

e jovens no que concerne ao uso da internet “Não acesse sites de conteúdo adulto 

ou que contenham pornografia, eles também podem ter links cheios de vírus. Uma 

                                            
82 Podcasting é uma forma de publicação de arquivos de mídia digital (áudio, vídeo, foto, pps, 

etc...) pela Internet, através de um Feed RSS, que permite aos utilizadores acompanhar a sua 
atualização. Com isso, é possível o acompanhamento e/ou download automático do conteúdo de um 
Podcast. A série de arquivos publicados por Podcasting é chamada de Podcast. 

83 Cf.: http://www.youtube.com/watch?v=xbACaejQqsI 
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boa dica é visitar sites sobre saúde e sexualidade.” (ABCID, 2008).84 A pretensão da 

cartilha tem motivações ingênuas, pois se destina a ser solenemente ignorada pelos 

jovens em plena “ebulição hormonal” típica da idade. Isso nos lembra que em se 

tratando de educação, não podemos partir das condições supostamente ideais dos 

alunos, mas sim das reais. Dessa forma, coibir o livre acesso a internet ou ao Orkut 

não representa uma solução real para um problema que se pretenda que vá além 

das aparências de solucionabilidade. Do contrário, os jovens apenas aperfeiçoarão 

as estratégias para burlar a repressão da família e dos professores. É, então, neste 

sentido, que o discernimento para os jovens, representa algo mais eficaz do que a 

repressão. Por isso, é bom lembrar o que nos diz Andrade sobre cerceamento da 

liberdade no ambiente escolar: 

 
Se você está preocupado sobre o uso que se faz da liberdade, não a 
restrinja. Eduque. Pois, quando aprendemos a ler, aprendemos a ler 
não só o que é bom, mas também o que é ruim. E isso não é motivo 
para deixar alguém analfabeto. (ANDRADE, 2007, site). 

 

No ensino superior, o contato entrecruzado tem possibilitado que muitos 

jovens aspirantes a cursar determinada faculdade entrem em contato, via 

comunidades, com alunos já matriculados no curso de determinada instituição à 

procura de saber como é realmente o curso e se valeria à pena cursá-lo naquela 

instituição. Se tais comunidades estão sob a opção do anonimato, tanto melhor, pois 

há a tendência de que muitos alunos sejam sinceros em suas respostas e dêem 

verdadeiramente sua opinião sobre o que lhes foi perguntado. Portanto, com o que 

nos oferece hoje as redes sociais no que diz respeito ao contato entrecruzado, de 

nada adianta o gasto que uma instituição de educação superior tem com marketing, 

se na verdade a qualidade do ensino que ela oferece é ruim.      

Podemos dizer que o Orkut é uma “rede inteira” (whole networks), enquanto 

que cada comunidade constitui uma “rede personalizada” (personal networks). 

Sendo assim, cada pessoa que vai adicionando amigos começa a constituir também 

uma “rede personalizada”. Dá ainda mais amplitude a essa disposição o fato de que 

a Google Inc., paulatinamente tem convergido cada um dos serviços que oferece. 

Todos podem ser acessados com o mesmo login e senha, bastando que o usuário 

                                            
84 Cf.: Internet: Dicas e orientações. Disponível em: www.cdipr.org.br/cartilha. Acesso: 

23/08/2008. 



 104

tenha uma única conta. Já estão integrados serviços como GTalk (interação 

instantânea), Google (buscador), Gmail (serviço de e-mail gratuito), Orkut (rede 

social on-line), YouTube (compartilhamento de vídeos), Google Vídeos 

(compartilhamento de vídeos) e Google Docs (ambiente colaborativo via web com 

processador de texto, planilha eletrônica, editor de imagens, calendário e álbum de 

fotos). É de se esperar que, em um futuro próximo, todos os serviços da Google Inc. 

façam parte de um único sistema on-line e possam ser acessados a partir da mesma 

interface, na qual, inclusive, o usuário possa se registrar apenas uma vez para que 

possa usufruir de todos os serviços com uma única conta.      

Muito se tem especulado sobre os possíveis usos que a Google Inc. poderia 

criar, tendo ela a posse de tal banco de dados que o Orkut propicia. Pois ele tem se 

mostrado um excelente instrumento para mapear usuários, interesses e inter-

relações e funciona como um “aquário de observação” de dados cruzados de 

usuários. A partir daí eles poderiam saber quem é cada um de nós, de onde viemos, 

o que procuramos e com quem nos relacionamos. Sendo assim, há a possibilidade 

de criar perfis mais definidos de consumo e oferecê-los a empresas, as quais já 

estão por si mesmas usando o Orkut para observar e conhecer consumidores e 

potenciais consumidores, bem como conhecer a opinião pública deles, de modo que 

se possa aperfeiçoar produtos e serviços.         

A área de internet se caracteriza pela grande quantidade de termos que são 

constantemente criados. Em decorrência disso, há uma grande confusão a respeito, 

não só da ortografia, como também da aplicabilidade correta de cada um destes 

termos; por causa disso, se faz necessário estabelecermos algumas relações 

semânticas entre conteúdos e a significação das palavras, a fim de que se evite 

esse tipo de confusão. Nesta dissertação, o Orkut será sempre chamado de “rede 

social on-line”. Esta é uma definição que entendemos aqui como completa em 

termos de real significado. Pois mostra que o Orkut, ou outro sistema congênere, é 

caracterizado por ser uma “rede”, por ser “social” (aqui se entenda por sociabilidade) 

e por ser on-line, isto é, está na internet. Mas vale ressaltar também que em 

diferentes textos o Orkut também costuma ser chamado de “rede de 

relacionamentos”, “social networking”, “rede social na web”, “rede de engenharia 

social”, “software de relacionamento” (social software), “site de relacionamentos”, 

“site de comunidades virtuais” ou “social media”. 
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Desde seu surgimento, o Orkut tem sido sub-valorizado e retratado pela mídia 

apenas como um “site de relacionamento” destinado a fazer amizade e favorecer o 

namoro, onde também pululam comunidades racistas, xenófobas, pedófilas, 

neonazistas e sobre assuntos irrelevantes. Além de favorecer a comercialização de 

drogas, a prostituição e servir como ferramenta adicional para os departamentos de 

recursos humanos na hora de decidir uma contratação. Nós sabemos que, muitas 

vezes, os estudantes e usuários da web não utilizam os meios e as tecnologias para 

o estudo-aprendizagem. Sobre como melhorar a utilização deles, Andrade nos diz 

que: 

 
As crianças aprendem muito rápido, e se pais e escola não se 
atentarem eles vão à busca do lúdico, e o que é o lúdico? Uma vez 
que você aprende a ler, você vai ler o que seja mais fácil e 
prazeroso para dominar essa habilidade. O sexo é prazeroso, por 
exemplo, e você vai ler sobre isso. Então, não é questão de dominar 
uma habilidade como utilizar os meios e as tecnologias, mas é 
preciso pôr limites, ensinar e preservar os direitos particulares, visto 
que todos nós temos direito a ler, a preservar nossa imagem, nosso 
corpo etc., e ninguém gosta de ter esse direito violado. É uma 
questão de conscientizar o uso. (ANDRADE, 2008, site). 

 

Isso tudo nos parece um nivelamento por baixo de uma ferramenta que tem 

um extraordinário poder de congregação, sobretudo de jovens. Uma prova disso é a 

grande atividade de troca de conhecimentos que podemos encontrar nas 

comunidades da qual fazem parte. Há inclusive, setores da sociedade, da imprensa 

e do Ministério Público que, ingenuamente, defendem, como se isso fosse possível 

sem ônus, a proibição do serviço prestado pelo Orkut, cuja propriedade é da Google 

Inc. e tem seus servidores localizados em outro país, no caso, os Estados Unidos. 

Aqui nos parece uma atitude insensata por diversas razões, das quais podemos 

enumerar três: 

 

• Bloquear o Orkut causaria uma má impressão do governo brasileiro, 

especialmente do poder judiciário, na comunidade internacional. Pois, 

a proibição do acesso seria vista como uma atitude antidemocrática e 

uma prova de imaturidade de nossas instituições; 
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• Abriria um perigoso precedente jurídico, tendo em vista que com base 

nesta decisão, muitas outras proibições relativas a outros sites 

poderiam ser efetivadas; 

• Com o bloqueio, nada impediria que os então usuários do Orkut 

simplesmente migrassem para qualquer uma das outras tantas redes 

sociais on-line, que dificilmente poderiam ser bloqueadas sem que 

houvesse ainda mais ônus para o nosso governo.   

 

O fenômeno Orkut, como rede social, pode ser dividido de duas formas: não 

só no que diz respeito às suas implicações, mas também no que concernem às suas 

áreas de uso e impacto. As áreas de implicações podem ser divididas em culturais, 

éticas, estéticas, econômicas, sociais, legais e políticas. Já os fatores de uso e de 

impacto desta rede social estão presentes nas áreas de política, tecnologia 

(notadamente a área de suporte), comunicação, entretenimento, comércio e 

educação. É nesta última área, a da educação, que nos deteremos ao longo deste 

trabalho.  Inclusive, a primeira comunidade criada no Orkut, pelo próprio Orkut 

Büyükkokten, foi destinada a uma instituição de ensino superior, no caso, a 

comunidade da Universidade de Stanford85, criada em 19 de janeiro de 2004, três 

dias antes da rede social Orkut entrar oficialmente no ar, tendo em vista que a 

proposta aqui a ser apresentada é o uso do Orkut como uma extensão da sala de 

aula. 

 

                                            
85 Não é por acaso que a comunidade da Universidade de Stanford tem o seguinte endereço: 

http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1. Pois o número que aparece depois da sigla “cmm” – 
no caso, “1” – indica a ordem em que as comunidades foram criadas.  
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ILUSTRAÇÃO 4 – Organograma do Orkut dividido por implicações e áreas de uso e de 

impacto, com destaque para a área de Educação da qual faz parte este trabalho. 

 

Enquanto ambientes como a Wikipédia constrói conhecimento coletivo 

através de seus verbetes enciclopédicos criados, ampliados, editados e atualizado 

pelos internautas, outros ambientes como o Orkut possuem outra proposta. Eles 

funcionam como ambiente para discussão e compartilhamento de informações e 

socialização de opiniões, através do diálogo entre seus usuários; não 

necessariamente para a construção de textos, compartilhamento de imagens, vídeos 

e sons. Embora haja no Orkut, comunidades que se dediquem à construção coletiva 

de contos, poesias e roteiros, é interessante notar que tal prática poderia muito bem 

ser adaptada para uso pedagógico, pelos alunos de diversos cursos superiores.     

Quanto à participação, o Orkut tem três vertentes a ser exploradas por seus 

participantes: pessoal, lúdica e pedagógica. E é claro que há temas transversais que 

transpassam cada uma destas vertentes. Pois a temática sexualidade é transversal 

e transpassa diversas implicações áreas de impacto como a ética, legal, econômica, 

cultural e comercial. Da mesma forma, o aspecto lúdico e/ou pessoal pode estar 

presente na pedagógica. Assim sendo, é o interesse pela vertente pedagógica que 

nos move aqui neste trabalho.  
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ILUSTRAÇÃO 5 – Organograma do Orkut, segundo áreas interação exploradas por seus 

participantes, com destaque para a área pedagógica da qual faz parte este trabalho. 

 

De certa forma, o Orkut representa a evolução de ambientes como o Usenet 

(Unix User Network), desenvolvido em 1979, ou newsgroups, que permitem enviar 

mensagens que ficam afixadas em verdadeiros murais divididos por assunto. Depois 

vieram as listas de discussão que deram uma outra dimensão ao uso do e-mail, que 

até então era mais utilizado para comunicar do que para debater, com um ponto a 

seu favor: a convivência, já que as mensagens iam até o participante, e não o 

inverso.  

Como já vimos anteriormente, no geral, a idéia de comunidade relacionada ao 

senso comum é ampla, diversificada e um tanto imprecisa, que vai de pessoas que 

interagem face-a-face, com comportamentos parecidos, interesses e identidades 

comuns e que compartilham valores, mesmo que informalmente.  

Nas comunidades do Orkut existem duas áreas de interação: o fórum e o 

espaço de divulgação de eventos. O fórum funciona, de forma não síncrona, por 

meio de tópicos. Uma pessoa elabora um assunto, com um título e um texto, e 

permite que, outros possam lê-lo e deixar alguma mensagem. Os “eventos” 

normalmente informam algum acontecimento aos membros das comunidades. Neles 

não se permite a interação que há no fórum. Sobre este aspecto, não se pode 

esquecer que mesmo sendo importantes, os recursos tecnológicos não podem ser 

confundidos com a própria comunidade on-line, qual é constituída por pessoas 

inscritas em uma área de interlocução na web. Basicamente, podemos dizer que as 
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comunidades no Orkut existem para troca. E toda troca gera conhecimento, que leva 

à ação.  

Nesta pesquisa, concentramo-nos apenas sobre os aspectos do site de 

comunidades on-line Orkut, por alguns aspectos a saber: 

 

• O universo das redes sociais on-line é extremamente abrangente, cada 

qual com finalidades de uso e ferramentas próprias. Abrange desde 

comunidades destinadas a namoro (algumas das quais destinadas a 

uma etnia específica ou classe social), passando pelas destinadas a 

compartilhamento apenas de fotos ou de áudio, as que atendem ao 

público homossexual, a profissões específicas ou estudantes de uma 

determinada faixa etária e etc. Umas pagas outras gratuitas. Em 

algumas para entrar, se precisa de convite de quem já é membro, 

outras permitem a qualquer usuário fazer o seu cadastro de ingresso 

instantâneo. Isso tudo nos obriga a nos concentrar no estudo das 

potencialidades pedagógicas de apenas uma rede; 

• Atualmente, o Orkut é a rede social on-line mais popular em número de 

usuários no Brasil86; 

• A interface do Orkut, em termos de usabilidade, é leve e intuitiva. Essa 

característica, somada a da popularidade, praticamente diminui a 

necessidade de promover um curso sobre o funcionamento do 

ambiente; 

• O design do Orkut prioriza tanto as relações pessoais dos seus 

membros, quanto as informações trocadas nas inúmeras comunidades 

temáticas criadas pelos usuários. É nelas que, predominantemente, as 

trocas de saberes se desenvolvem. 

 

Há empresas que lançam ferramentas on-line educativas, tais como a Think87, 

uma rede social on-line com fins educacionais:  

 
(...) os educandos também podem trocar conteúdo informativo e 
participar de grupos de estudos e de debates online com estudantes 
e professores de outras escolas e de outros países, em um 

                                            
86 Cf.: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_networking_websites. Acesso: 01/06/2008. 
87 Cf.: THINK (www.think.com). 
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ambiente seguro e monitorado pelos próprios professores. (CHEGA 
AO BRASIL O “ORKUT DA EDUCAÇÃO”, 2006, site). 

 

O problema de iniciativas como essa não está apenas na intenção autoritária 

escondida por trás de atitudes como o ambiente “monitorado pelos próprios 

professores”, mas sim em atrair os jovens para a comunidade, tendo em vista que 

um jovem não irá estar preparado para a vida sem possibilidade de desenvolver por 

si só a capacidade de discernimento, nem também na disponibilização da 

ferramenta em si, inclusive algo bem simples de se fazer do ponto de vista 

tecnológico. Ainda mais difícil se ela for para um tema bem específico.  

Não há necessidade de criar espaços novos, apenas por puro capricho de 

uma maior “segregação temática”, sem que se haja uma real necessidade. 

Podemos, ao invés disso, usar para fins educacionais os espaços que já existem, 

que estão consolidados e, sobretudo, que já são usados pelos jovens.  Desta forma, 

não precisamos de mais ferramentas não inovadoras, quase iguais a aquelas que já 

existem para fins de relacionamento e socialização, o que, à priori, só vai causar 

mais fragmentação e dispersão no contato cotidiano dos jovens com a internet.  

Em outras palavras, seria muito mais proveitoso dar um viés educacional a 

ferramentas on-line que já existem e estão difundidas entre os jovens, as quais eles 

já estão acostumados a usar. Portanto, terão mais facilidade em utilizar o ambiente, 

não implicado, porém, em problemas de usabilidade. Este “viés”, no caso específico 

desta pesquisa, é a utilização do Orkut (e em um sentido ainda mais específico, das 

comunidades desta rede social on-line) como extensão da sala de aula. Caso seja 

do interesse da instituição de ensino criar uma rede social on-line, que pelo menos 

haja a possibilidade de, no futuro, ela entrar em cadeia com outras redes sociais on-

line, inclusive as de cunho não explicitamente educativo.  Uma rede social on-line 

que não esteja “em rede”, à priori, não pode ser considerada uma rede social on-

line, pois a disposição de ambientes e comunidades simplesmente dispostas na web 

de forma induzida, não implica na constituição de uma comunidade on-line. Além 

disso, é preciso que seus membros travem relações, ou seja, que haja 

interatividade. se a proposta dela for claramente para os educandos um feudo on-

line exclusivo, será pior, pela contribuição que dará à alienação.   

A internet, e em um sentido mais específico as redes sociais on-line, nos têm 

mostrado que é um erro quando tentamos separar em compartimentos estanques, 
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na vida de alguém, os momentos lúdicos, laborais, sentimentais e educativos, como 

se fossem períodos heterogêneos, cuja simultaneidade pudesse ser impedida por 

nós. Além disso, vemos que hoje, mais do que nunca, a aprendizagem não acontece 

entre as quatro paredes de uma sala de aula, pois mais do que nunca percebemos a 

importância que os meios de informação têm na educação. As novas tecnologias 

têm nos mostrado que o acesso à informação e à conseqüente aprendizagem não 

só faz, como tem que, necessariamente, fazer parte da vida diária, sem que se 

dependa de local, horário ou meio. E o que resta à Escola? Adaptar-se para que 

cuja freqüência pelos jovens ainda continue a fazer sentido.    

4.2 Comunidades on-line realmente em rede 

 
Pode-se falar em “comunidades on-line”, como um conceito geral, referindo-

se tanto às que foram construídas através de diferentes softwares e destinadas à 

colaboração, quanto as que estão integradas em diferentes redes sociais on-line. Há 

diversas redes que oferecem diferentes serviços e ferramentas, e se dedicam aos 

mais variados objetivos: a Wallop, Friendster, FaceBook, Gazaag, MySpace e Orkut 

(ver anexo 4). 

Uma comunidade on-line se estabelece quando um grupo de pessoas 

interage à distância, umas com as outras, através de tecnologias apropriadas, 

sobretudo pela internet. De modo geral, podemos dizer que diferentes comunidades 

on-line, possuem diferentes níveis de interação e participação entre seus membros. 

O mesmo ocorre nas comunidades estabelecidas em rede (entrecruzadas), em cada 

uma das diversas redes sociais on-line. Essas comunidades também são chamadas 

de “comunidades on-line” (on-line communities) ou “comunidades mediadas por 

computador” (CMC – computer-mediated communities). Em uma comunidade on-

line, os membros são de origens bem diversificadas e o que os mantém reunidos é o 

interesse pelo tema ou área de conhecimento ali tratada. Pode-se dizer que nessas 

comunidades a produção intelectual é: colaborativa, assíncrona e multicultural.  

Em tais comunidades, pessoas de diferentes culturas, localidades 

geográficas, faixas etárias, religiões e realidades sócio-econômicas podem discutir 

assuntos de interesse comum. Nelas se compartilha conhecimento e se aprende um 

com o outro. Cada membro possui algum conhecimento sobre um assunto 
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específico que diz respeito à comunidade a qual ele quer participar dos debates. 

Juntos, os participantes discutem sobre um tema que lhes interessa e ao mesmo 

tempo em que expõe o que sabem, aprendem aquilo que não sabem. Os membros 

também podem trocar experiências. E não custa lembrar que a universidade 

costuma desprezar o saber construído na experiência. Por isso, a formação de uma 

comunidade on-line propicia a oportunidade do compartilhamento de informações, 

troca de experiências e pontos de vista, na qual deve prevalecer uma cultura pouco 

burocrática, de estímulo ao conhecimento, ágil, amigável, flexível e divertida.  

É preciso dizer que o uso do termo “comunidade” é bem mais apropriado do 

que algo como “clube”, pois este segundo tem uma conotação de exclusividade, 

separação, “guetificação”88, que é tudo o que as pessoas que fazem parte destas 

comunidades não querem ou não deveriam querer. O uso do termo “comunidade” 

tem um sentido mais congregador, mais fraterno, mais inclusivo. 

A princípio, podemos dizer que as comunidades on-line se formam de duas 

formas diferentes: “circunstanciais” e por “interesses comuns”. As “circunstanciais” 

são, como o próprio nome diz, aquelas formadas por pessoas que compartilham 

uma circunstância ou um atributo comum, independentemente de seus interesses e 

de sua vontade. Por exemplo, todas as pessoas chamadas “João”, são membros 

potenciais de uma comunidade na internet formada de pessoas que possuem o 

mesmo nome, bem como as pessoas que “odeiam acordar cedo”. Elas tratam de 

temas genéricos e amplos: Adolescentes, famílias, pessoas na terceira idade, 

professores, pais, diabéticos, norte-rio-grandenses são candidatos a se tornarem 

membros das comunidades “circunstanciais”. 

 

                                            
88 “Guetificação”: No sentido de “Gueto”, isto é por extensão de sentido, todo estilo de vida ou 

tipo de existência resultante de tratamento discriminativo (Houaiss). 
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ILUSTRAÇÃO 6 – Comunidade no Orkut, reunindo membros que possuem um mesmo 

interesse. 

 

Já as comunidades de “interesses comuns” são aquelas formadas por 

pessoas que, independentemente de sua circunstância, seja ela de saúde, física, 

geográfica, social, econômica e cultural, possuem além do apego a algo ou alguém, 

uma atividade em comum (a profissão de professor, o hobby filatélico ou a prática da 

natação) e questões ou valores compartilhados (ecologia, desarmamento, ajuda 

humanitária). As comunidades de “interesses comuns” são as que tendem a ser 

menores e trata de temas mais específicos do que as comunidades “circunstanciais”. 

Isto as torna mais ativas, duradouras e mais importantes do ponto de vista da 

utilidade pública, porque seus membros tendem a estabelecer ligações mais sólidas 

entre si.  
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ILUSTRAÇÃO 7 – Comunidade no Orkut, reunindo membros que possuem um interesse 

momentâneo ou ocasional. 

 

Como todo veículo de informação (TV, rádio, revista, jornal), a tendência 

natural durante o processo de criação pelos internautas das comunidades on-line é 

que elas tratem de temas cada vez mais segmentados e específicos, cujas 

discussões, obviamente, sempre devem prezar pela contextualização, através de 

temas contemporâneos daquilo que é dito. Caso contrário, a empreitada tornar-se-á 

desinteressante para os membros.  

Para que sejam reforçados os laços cooperativos, os membros, de modo 

geral, e os estudantes, em particular, das comunidades “circunstanciais” devem ser 

estimulados a formar sub-comunidades motivadas por seus “interesses comuns”. 

Por exemplo, em vez de uma comunidade destinada a “universitários em Natal”, cujo 

engajamento se dá de modo puramente superficial e por acaso, ou como dissemos 

até aqui “circunstancial”, o melhor seria seguir uma ordem de aprofundamento em 

que a maior especificidade resulta em maior fortalecimento dos “interesses comuns”: 

“Alunos da UFRN”, ou melhor ainda, “Alunos de Pedagogia da UFRN”, ou ainda 

melhor, uma formada particularmente pelos educandos da disciplina “Educação e 
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Novas Tecnologias” do curso de Pedagogia da UFRN, e assim por diante. Mesmo 

acarretando em uma redução significativa de inscritos, os que nela se inserirem 

serão, à priori, realmente interessados, pois quanto mais específica for a 

comunidade, mais útil ela será, mais debates específicos ela acomodará e mais 

ativos serão seus membros. Desta forma, aumentarão consideravelmente as 

chances de interatividade entre seus membros. Haverá também uma considerável 

diminuição do risco de dispersão e maior possibilidade de aprofundamento do 

assunto tratado, o que propiciaria a abordagem de temas por vieses novos e 

originais por parte de seus membros, dada a especificidade dos temas a serem 

tratados. Inclusive, muitos membros de redes sociais on-line ingressam em várias 

comunidades e acabam pecando pelo excesso. O que resulta não só em dispersão, 

como também em dificuldades, quanto às potencialidades de interatividade. 

A forma como as comunidades são dispostas nas redes sociais on-line de 

modo geral, e no Orkut, em particular, resulta na possibilidade de se associar uma 

com as outras, gerando “comunidades relacionadas”. Outras comunidades que 

discutem o mesmo tema ou tema similar.  

Na web, a atualização, que aqui pode ser entendida como o processo pelo 

qual os sites recebem conteúdo novo, constitui um de seus pilares mais importantes. 

Pois, o visitante que voltar pela segunda vez a qualquer espaço on-line e constatar 

que não há nada de novo, tenderá a não mais visitá-lo. Se uma comunidade on-line 

tem um número reduzido de membros, a tendência será a de que ela não tenha uma 

atualização regular e constante. Mas se ao contrário a comunidade possuir muitos 

membros as chances que ela venha a ter conteúdo novo freqüentemente são muito 

grandes. Mas dependendo da intensidade dessas atualizações, pode ser que a 

interatividade entre os membros seja prejudicada, pois ficará difícil de acompanhar 

todas as intervenções: tópicos iniciados e respondidos.   

As comunidades on-line são consideradas um aspecto conceitual daquilo que 

se convencionou chamar de “Web 2.0”, que depende de interação social e troca 

entre usuários on-line. Isto enfatiza o elemento de reciprocidade do contrato social 

não escrito entre sócios de comunidade.  
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Embora alguns especialistas89 afirmem que não houve quebra de paradigma 

que justifique a criação do novo conceito, o termo Web 2.0 faz referência à prática 

de se dividir a Web em três fases, das quais a última é prognóstica. Este conceito é 

discutido no Brasil desde o segundo semestre de 2005 e há um ano antes nos 

países mais desenvolvidos. Dessa forma, podemos dizer que a web pode ser 

dividida da seguinte forma: 

 

• Web 1.0: É a fase da implementação e popularização da rede em si. 

Nesta fase, o internauta é visto basicamente como receptor das 

informações veiculadas pelos sites; 

• Web 2.0: É a atual fase pela qual passa a web. O primeiro princípio da 

web 2.0 é dar poder aos usuários na geração e qualificação da 

informação, com sistemas que permitam aos internautas influir no 

conteúdo dos sites que visitam, como a enciclopédia on-line Wikipédia, 

o portal de hospedagem de vídeos YouTube e redes sociais como o 

Orkut. A colaboração entre os usuários é, portanto, um dos traços 

fundamentais da Web 2.0; 

• Web 3.0: Ela pretende ser a organização e o uso de maneira mais 

inteligente de todo o conhecimento já disponível na internet. Poderá vir 

a ser marcada pela convergência de ferramentas e por maior 

relacionamento entre usuários. Fará parte desta fase, por exemplo, a 

“web semântica” 90. Ainda não chegamos nesta fase.     

 

Ao analisarmos estas três fases, vemos que as possibilidades pedagógicas 

para as instituições de ensino têm aumentado gradativamente. Pois se antes a web 

não passava de um “mural on-line”, ela agora é marcada fortemente por ambientes 

interativos. E as perspectivas são de que haja sucessivos acréscimos das 

                                            
89 Cf.: SPYER, Juliano. Web 2.0? Melhor dizer mídia social ou colaborativa. Disponível em: 

http://webinsider.uol.com.br/index.php/2007/03/25/web-20-melhor-dizer-midia-social-ou-midia-
colaborativa/. Acesso em: 25/07/2008. 

90 A Web semântica é uma extensão da Web atual que permitirá interligar significados de 
palavras e, neste âmbito, tem como finalidade conseguir ou atribuir um significado (sentido) aos 
conteúdos publicados na Internet. As aplicações mais imediatas para Web Semântica visam 
categorizar informação e aumentar a qualidade do resultado das ferramentas de busca através de 
resolução de ambigüidade e contextualização da informação. 
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possibilidades de interação e do entrelaçamento de informação e de redes sociais 

on-line. 

Freqüentemente, há a tendência de se dar nomes novos a conceitos antigos; 

e por trás disso, na verdade, está a tentativa de se despojar a face ideológica do 

conceito. Há, inclusive, um vídeo91 popular sobre Célestin Freinet que, mesmo 

abordando os principais conceitos e técnicas da pedagogia freinetiana92, se abstém 

de citar que o pedagogo era militante do Partido Comunista Francês. Dessa forma, 

ao falarmos em termos como "Web 2.0" e "colaboracionismo on-line", poderíamos 

falar também, sem perda de significado, em "socialismo on-line". Seguindo a 

acepção própria do termo, socialismo significa um grupo unificado de membros que 

vivam e trabalhem juntos, sistema de vida em comum em que os bens são 

partilhados, estando disponíveis segundo as necessidades de cada um. Mesmo que 

em termos absolutos não se tenha falado muito em Karl Marx nos fóruns, salas de 

bate-papo, MSN Messenger e comunidades do Orkut, sobretudo depois do fim da 

União Soviética, é a própria realidade da internet hoje que nos remete a Marx o 

tempo todo. Inclusive, em termos relativos, existem inúmeras comunidades on-line e 

fóruns onde milhares de pessoas se dedicam a analisar os trabalhos teóricos de 

Marx. Neste sentido, mesmo que não seja objetivo deste trabalho tecer conjecturas 

entre internet e teoria marxista, podemos encontrar consonâncias no que se refere à 

colaboração, trabalho coletivo e sobretudo em expressões como "socialização da 

informação". Uma mesma origem conotativa que faz referência à idéia de 

solidariedade e de empatia pelo outro.  

Não nos esqueçamos aqui que na tese da “crise do Marxismo e do 

Comunismo”, propalada de forma tão conveniente e oportunista pelas classes 

sociais mais abastadas, o que entrou em crise não foi o Marxismo e o Comunismo 

enquanto proposta de emancipação para a humanidade, mas sim formas específicas 

e históricas de Marxismo e de Comunismo assumidas por alguns países no século 

XX em sua ânsia por descobrir uma alternativa para o sistema capitalista. Para 

Leandro Konder: 

 

                                            
91 Cf.: Célestin Freinet. Coleção Grandes Educadores. Atta Mídia Educação. São Paulo: 

Paulus, 2006.  
92 Tais como: aula das descobertas, auto-avaliação, auto-correção, correspondência 

Interescolar, fichário de consulta, imprensa escolar, livro de vida, plano de trabalho. 
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Pressionados por suas legítimas inquietações, e também 
eventualmente empurrados por suas perplexidades e decepções 
políticas, muitos socialistas jogaram fora a criança junto com a água 
da banheira, quer dizer, consideraram Marx irremediavelmente 
comprometido com o uso que seus seguidores faziam dele 
(KONDER, 2003, p. 8) 

 

Assim, é importante que se afirme aqui que o processo de “entrar em crise”, 

não implica em um processo de “extinção”. Sendo assim, podemos dizer aqui que 

não acabou nem sequer a idéia e o anseio pelo Comunismo enquanto regime de um 

Estado.  Pois o que se provou equivocada, como há muito tempo já diziam alguns 

teóricos marxistas, foi a tese do “Socialismo em um só país” defendida por Stalin e 

vigente na União Soviética e não a tese da “Revolução permanente”, defendida por 

Trotsky, que teria evitado o estrangulamento econômico pelo isolamento político dos 

países pertencentes ao bloco socialista. Já no que diz respeito ao Marxismo 

enquanto conjunto de idéias filosóficas, políticas, econômicas e sociais, é possível 

constatar sua grande atualidade e vitalidade tendo em vista que nas crises 

econômicas cíclicas das últimas décadas têm se invocado como as teorias de Karl 

Marx ainda são as que melhor explicam o Capitalismo e apontam soluções para 

nossos problemas atuais93.  

Em grande medida o advento dos softwares livres como o Linux, a facilidade 

de se copiar CD´s e DVD´s e o próprio hábito tão difundido de compartilhamento de 

arquivos de vídeo e áudio pela internet, bem como as inovações ocorridas no mundo 

digital e sobretudo na internet fomentadas no âmbito das grandes corporações 

capitalistas e motivadas por interesses mesquinhos e pecuniários, são claros 

desmentidos aos teóricos que advogam de maneira precipitada o fim dos ideais 

comunistas. Pois, o Marxismo ainda é uma forte referência filosófica para quem 

busca uma elevação de consciência ou forma de viver.  

O problema é que ao invés de defender os valores por trás do conceito, 

muitas vezes o termo passa a ser usado em benefício privado. Pois há empresas 

que estão desenvolvendo produtos e softwares apenas para aproveitar o 

aquecimento do mercado que os princípios da web colaborativa têm gerado.  

                                            
93 Cf.: ALAMBERT, Francisco. O retorno do espectro (capa). Revista Cult, nº 61, ano VI, 

São Paulo: Editora Bregantini, setembro de 2002, p. 25 a 33.  
MARX E A CRISE (capa). Revista Filosofia, ciência & vida, ano III, nº 34, São Paulo: Editora 

Escala, 2009. p. 14 a 23. 
RESK, Sucena Shkrada. A ecologia de Marx (capa), Revista Filosofia, ciência & vida, ano IV, 

nº 41, São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 16 a 23.  
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De certa forma, ferramentas de interação como BBS, e-mails, salas de bate-

papo, fóruns, listas de discussão, IRQ, ICQ, blogs e MSN Messenger, dentre outros, 

foram preparando terreno para que as redes sociais on-line como o Orkut, se 

tornassem o ponto de convergência de tecnologias de interação que é hoje. 
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5 CONECTANDO SABERES PARA ALÉM DA SALA DE AULA 

 

A comunidade universitária, reflete, de certa maneira, os movimentos sociais 

que ocorrem na sociedade como um todo e, ao mesmo tempo, neles se insere como 

agente desencadeador de mudança.  

Há duas formas de implementação do uso de computadores e/ou ambientes 

on-line no ensino: estipular, desde o início, um projeto pedagógico, de preferência 

baseado em uma experiência piloto, ou protelar o projeto apenas para depois que os 

jovens já estiverem usando os recursos tecnológicos. Em nenhum dos casos, pode-

se dizer, obviamente, que a implementação do projeto esteja perdida. No entanto, 

nos parece mais indicado que, em benefício do processo de ensino-aprendizagem, 

esse projeto possa ser implementado antes do contato dos jovens com os 

computadores, isso se estamos falando em ensino fundamental. Entretanto como o 

público a ser analisado nesta dissertação se trata de estudantes universitários, nos 

parece óbvio que um projeto pedagógico posto em execução em uma circunstância 

assim seja inevitavelmente, um caso de implementação pós-acesso aos recursos 

tecnológicos por parte dos educandos. 

Segundo alguns autores, quando dois meios são capazes de cumprir os 

mesmos papéis pedagógicos é natural que o mais moderno substitua o outro:  

 
Abrir um livro, procurar um tema no índice, ler algumas páginas 
sobre um assunto e fazer um trabalho para a escola. A internet fez 
os estudantes das escolas mais caras de São Paulo se afastarem 
das bibliotecas. Com a facilidade da pesquisa na web, os 
adolescentes admitem que, na maioria das vezes, passam longe 
dos livros para fazer as pesquisas pedidas pelos professores. 
(BONADIO, 2007, site). 

 

Os especialistas que se dedicam ao estudo dos meios, no entanto, discordam 

dessa abordagem. Entendem que cada meio é único quando considerados seus 

limites e potencialidades. O nosso pequeno conhecimento em torno das 

características e particularidades das diversas tecnologias é que nos faz lidar com 

elas de modo restritivo.   

Hoje, é comum que os professores orientem seus alunos para que acessem 

sites de referência para fins de aprofundamento da temática estudada e participem 

de fóruns. Desta forma, não só os alunos, mas também os próprios professores 
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universitários têm participado de conferências via MSN Messenger e Skype para 

compartilharem seus conhecimentos e pontos de vista com seus pares. Pois, dessa 

forma, pode-se dizer que: 

 
A aprendizagem cooperativa é uma técnica ou proposta pedagógica 
na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, 
atuando como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo 
de adquirir conhecimento sobre um dado objeto. A cooperação 
como apoio ao processo de aprendizagem enfatiza a cooperação a 
participação ativa e a interação tanto dos alunos como dos 
professores. O conhecimento é considerado um construtor social, e 
desta forma o processo educativo acaba sendo beneficiado pela 
participação social em ambientes que propiciem a interação, a 
colaboração e a avaliação.  (CAMPOS et al,  2003, p. 26 e 27). 

  

Há, ainda, muito desconhecimento acerca das potencialidades da web para 

atividades educacionais. Nem tudo o que é “novidadeiro” nas novas tecnologias, 

incluindo aí as educacionais, irá necessariamente inovar; pois, ao fazer uso das 

comunidades on-line como extensão de sala de aula para seus educandos, o 

professor irá necessariamente se deparar com sua velha missão, a mesma de 

qualquer professor, cujas funções desempenha de forma exclusivamente presencial: 

a necessidade de conquistar seus educandos como um caminho para o aprendizado 

e para a colaboração; o que não constitui o que se possa chamar de uma novidade, 

em se tratando das necessidades pedagógicas.  

E o que viria a ser uma resposta para a necessidade de “conquistar seus 

educandos”, não só nas comunidades on-line, mas também em qualquer ambiente 

on-line de ensino? Não há como dar uma resposta precisa aqui, uma fórmula 

genérica ou um “axioma pedagógico” que possa ser aplicado para a obtenção de 

resultados precisos. Nisso, a propalada interação “homem-máquina” se trata na 

verdade de uma interação “homem-homem”, pois o processo tem mais importância 

em termos de humanidade do que de tecnologia; isso é, há mais riqueza na vida do 

que nos objetos. Assim sendo, podemos dizer que nós sempre teremos uma 

influência predominante, já que a razão da tecnologia existir está diretamente a 

serviço da supressão das necessidades humanas, o que reafirma a idéia de que o 

ser humano é realmente e necessariamente a medida de todas as coisas. 

 
Tenho lido, vez por outra, um autor aqui outro ali, pelo 
deslumbramento com as tecnologias da comunicação e da 
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informação, que o ser humano está se modificando por causa das 
máquinas!!! Quase já nos fazem ver o mutante, irreconhecível, 
levantando da cadeira, depois de longas horas na frente do 
computador. Ele teria aprendido a pensar de modo não linear, ele 
seria desterritorializado; portanto, independente da identidade 
cultural, ele veria por mosaico e a hipermídia seria assim a forma 
fragmentada da percepção. Ele passearia pelo ciberespaço como se 
estivesse passeando (flanando) em uma cidade segura e conhecida. 
Quem espera a mutação vai ter muito que esperar. O homem 
mudou para se adaptar às mudanças do ambiente, até que 
acumulou tanto conhecimento sobre a natureza que em vez de 
continuar mudando, desenvolveu técnicas capazes de mudar o 
ambiente para que ele pudesse permanecer. Não nos 
deslumbramos com isso por que esse caminho do desenvolvimento 
(talvez não fosse o único) nos fez assumir a responsabilidade pela 
melhoria da espécie. Remédios, vacinas, dietas, malhação, cultura 
do corpo, logo mais planejamento do DNA...seremos cada vez mais 
senhores de ferramentas para manter essa identidade humana que 
temos. Isso começou quando atiramos a primeira pedra ou 
cozinhamos a primeira raiz. (ANDRADE, 2007, site). 

 

Por tudo isso exposto, não é possível definir com precisão uma estratégia de 

“conquista” do educando em uma comunidade on-line ou em um ambiente on-line, 

tal e qual uma plataforma de educação a distância. Isso vai variar de acordo com o 

perfil do professor, alunos e até da instituição educacional. Mas é possível dizer 

aqui, em linhas gerais, que algumas atitudes tomadas pelo professor favorecem a 

aprendizagem e a cooperação, não só no ensino presencial, como também nos 

ambientes on-line.  Pois na Educação Democrática para Paulo Freire, educador e 

educando têm conhecimentos e a relação entre eles é provocadora de novos 

conhecimentos. O contrário da “Educação Bancária”, onde o conhecimento sai do 

educador e preenche o vazio dos educandos94. 

De acordo com as diretrizes do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, é 

importante a competência de relacionar informações e conhecimentos disponíveis 

em situações concretas para construir argumentação consistente e além da 

habilidade de avaliar as novas tecnologias de informação nas relações sociais.  

Como lembra Paulo Freire, é preciso oferecer “resistência ao descaso 

ofensivo de que os miseráveis são objeto. No fundo, as resistências - a orgânica 

e/ou a cultural - são ‘manhas’ necessárias à sobrevivência física e cultural dos 

oprimidos.” (FREIRE, 2004, p. 78). 

                                            
94 Cf.: BARRETO, Vera. Paulo Freire para educadores. São Paulo: Arte & Ciência, 1998, p. 90 
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Para Paulo Freire, a apropriação social do conhecimento é de fundamental 

importância no sentido de que:  
 

O diálogo em que se vai desafiando o grupo popular a pensar sua 
história social como a experiência igualmente social de seus 
membros, vai revelando a necessidade de superar certos saberes 
que, desnudados, vão mostrando sua 'incompetência' para explicar 
os fatos. (FREIRE, 2004, p. 81). 

 

Além disso tudo, como informa Pierre Lévy, a internet dá novas competências 

aos educadores e possibilita que: 

 
As últimas informações atualizadas tornem-se fácil e diretamente 
acessíveis através dos bancos de dados on-line e da World Wide 
Web. [...] A partir daí, a principal função do professor não pode mais 
ser uma difusão dos conhecimentos, que agora é feita de forma 
mais eficaz por outros meios. Sua competência deve deslocar-se no 
sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor 
torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão 
a seu encargo. (LÉVY, 2000, 171).  

 

O educador tem um papel primordial no auxílio ao educando, quanto ao 

acesso e a utilização da tecnologia. Como nos diz Paulo Freire: 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. (FREIRE, 2004, p. 29). 

 

É importante notar que tanto Pierre Lévy quanto Paulo Freire têm 

pensamentos convergentes sobre qual deve ser o papel do educador. Dentro de sua 

visão de aprendizagem cooperativa, Lévy diz que o papel do professor, observando 

os novos meios on-line de educação, deve ser o de "um animador da inteligência 

coletiva da turma" (2003, p. 24). Enquanto Freire nos fala de um professor como 

"animador de debates” (2003, p. 12). 
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Segundo pesquisa recente95, 63% dos meninos e meninas na faixa dos 2 aos 

11 anos acessam a internet, principalmente para juntar-se e para participar de redes 

sociais on-line, como Orkut e MySpace. Mais do que isso, 66% acessam a internet 

com a finalidade de usar as ferramentas de interação instantâneas como as salas de 

bate-papo, MSN Messenger e ICQ. A mesma pesquisa indicou que tais jovens têm 

um tempo médio mensal de conexão de 15h25min, maior que a média americana, 

que é de 11h38min e mais ainda que as crianças suíças, que é de apenas 6h28min.  

É certo que esses dados relevam os hábitos de acesso por parte de crianças e pré-

adolescentes e não o de jovens universitários, tal quais os alunos usuários da 

comunidade, cujo uso é objeto de estudo desta pesquisa. Porém, esses dados são 

pertinentes a esta discussão no sentido que revela a circunstância atual de alta 

conectividade a qual estes pré-adolescentes, futuros universitários, estão inseridos. 

Se hoje é difícil imaginar a internet fora do dia-a-dia de estudo dos universitários, 

imaginem-se então quando estes atuais meninos e meninas, na faixa dos 2 aos 11 

anos chegarem à universidade?     

É bom lembrarmos também que a escola nos países desenvolvidos funciona 

nos dois turnos e que os estudantes ainda levam tarefas para casa. A 

disponibilidade de tempo, portanto, é um fator não desprezível.  

Muito se tem apresentado as redes sociais on-line, o Orkut, no caso do Brasil, 

como sendo ambientes eivados de vícios e quase nenhuma virtude. Espaços 

destinados a crimes e, ao mesmo tempo, à facilitação de relacionamentos.  Parece 

estranho que alguns queiram que algo projetado dentro da sociedade, para seu 

próprio uso e exposto às influências, seja uma ferramenta, de certa forma, segura, 

amorfa, assexuada, não transgressora e apolítica; em suma, anti-social. Como se 

assim fosse possível. Na verdade, o que se vê, de modo geral, pela web, e no Orkut 

em particular, não representa nenhuma novidade ou algo que seja diferente daquilo 

que já acontece em sociedade. De certa forma, poder-se-ia dizer que, no máximo, a 

novidade reside apenas na amplitude, para o bem ou para o mal, que a web dá a 

tudo aquilo que já encontramos presencialmente em nossa sociedade sob a égide 

de ideologias, tendo em vista que os ditos “meios de comunicação” implicam em 

manipulação.  

                                            
95 Fonte: IBOPE/NetRatings apud BRASIL. Sandra. Escancarada, assim é sua casa. Veja, 

edição 2017, ano 40, nº 28, São Paulo: Abril, 18 de julho de 2007, p. 88 e 89. 
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É preciso nos perguntarmos por que as empresas jornalísticas dão tanta 

atenção à tão propalada “credibilidade” se a informação é algo capaz de se impor 

por si mesma?  Isso ocorre porque essas empresas não nos oferecem informação 

em si, mas na verdade “opinião”. Sendo assim, o jornalista honesto não é aquele 

que se diz imparcial, mas sim aquele que deixa clara a sua parcialidade. É o que nos 

diz Andrade: 

 
Todos os grupos humanos possuem sua ideologia. Ela representa o 
modo de ver o mundo de um determinado grupo social de acordo 
com seus interesses, ou seja, é a tentativa de explicar o mundo, de 
uma forma sempre solidária com os interesses, grupo e história de 
quem explica. Sejam eles mulheres, homens, negros, brancos, 
médicos jornalistas e assim por diante. Esse é um processo 
inconsciente. É por isso que a ideologia não existe para 
compreender a natureza, mas sim para justificar o comportamento 
de um determinado grupo. Sendo assim, a ideologia não é “pecado”, 
só é pecado quando um determinado grupo social tenta impor sua 
ideologia aos outros grupos. Isto é, a assimetria com relação ao 
poder. A ideologia não tem história, ela evolui conforme evolui a 
sociedade, as relações de poder. Dessa forma, as idéias 
dominantes são sempre as idéias da classe dominante. Por isso, a 
manipulação é inerente. Toda “comunicação” é manipulação. Há 
teóricos que dizem que comunicação é a transmissão de informação 
com o objetivo de mudar o comportamento do interlocutor. Contudo 
isso não é comunicação, mas sim manipulação. A imprensa, por 
exemplo, é um megafone de quem tem dinheiro sobre àqueles que 
não têm dinheiro. Ouvir os dois lados é uma falácia. Isso não forma 
opinião nenhuma. Quando se não tem informação anterior, as 
pessoas são facilmente manipuláveis. Os “meios de comunicação” 
são mais rápidos com relação a mudanças porque o sistema 
educativo é mais lento. Todos vêem de acordo com sua história. No 
processo ético em comunicação vamos, então, demonstrar que a 
verdade tem várias faces. Por isso, sempre que usamos uma 
expressão, devemos explicitar nossa posição com relação a esta 
posição. (ANDRADE, 2007, site). 

 

É por tudo isso que um meio de informação porta-voz da doutrina de uma 

Igreja ou da ideologia de um partido político é, em muitos aspectos, mais honesto 

que aqueles destinados a um público em geral que se dizem “imparciais”. Pois, 

nesse caso, há a explicitação do conjunto de convicções dos donos dos meios. 

Poder-se-ia dizer também que: 

 
A ideologia, na concepção de Marx, mistura e confunde conquistas 
de vocação universal e marcas de um horizonte perverso que 
mistifica as verdades individuais proclamadas. A “verdade” 
imprescindível alcançada por meio da sensibilidade, da intuição , da 
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percepção pessoal, precisa ser complementada, corrigida, 
enriquecida pela autodisciplina do pensamento na práxis. Quem 
subestima o desafio apresentado pela universalidade passa a não 
incorporar os elementos de “verdade” que estão no outro; então não 
se comunica mais, não dialoga. (KONDER, 2008, p. 227 e 228).  

 

Se, praticamente, não é possível separar a possibilidade do namoro entre 

alunos no ensino presencial, por que é que a educação on-line ou semipresencial 

deveria ser assexuada? Por que o Orkut, que não só foi criado para ser, mas 

também tem se notabilizado como uma ferramenta de relacionamentos afetivo-

sexuais, não poderia ser útil para fins educacionais e, também importante, assim ser 

sem ter que abandonar sua face de facilitadora de relacionamentos? Só há 

problema a partir do momento em que haja uma subutilização do potencial da 

ferramenta mediante um uso exclusivamente direcionado à relacionamentos afetivo-

sexuais.     

A importância do uso do Orkut como uma ferramenta que facilita o diálogo 

entre estudantes de uma mesma área é o foco que se dá à construção social e 

coletiva do conhecimento; é a valorização que se dá ao processo de construção de 

uma pesquisa ou do estudo em grupo sem detrimento da importância que tem o 

resultado final deste processo. Além disso, quando professores e educandos 

utilizam comunidades do Orkut para travar diálogos, essa atitude tem um forte 

caráter de propiciar a extensão do conhecimento universitário à sociedade em geral, 

além de socializar temáticas contemporâneas e discussões que usam o ambiente do 

ensino superior no país como fórum privilegiado. Além de servir como um repositório 

de conhecimento coletivo que advém diretamente da experiência, da sabedoria e do 

julgamento dos próprios educandos, gerado por eles e sob responsabilidade deles.  

A princípio, todos os alunos de qualquer curso superior poderiam ser 

convidados por seus professores para escrever ou complementar verbetes acerca 

de sua área de estudo. Estudantes universitários de língua portuguesa poderiam ser 

orientados por seus professores para realizarem correções ortográficas nos verbetes 

enquanto outros alunos dos cursos de língua estrangeira poderiam ser convocados 

a verter e complementar para nossa língua os verbetes que ainda não têm tradução 

para o português, já que na Wikipédia cada verbete de cada língua não é 

necessariamente uma mera tradução.  
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Por razões óbvias, o verbete sobre Jürgen Habermas96 em alemão é muito 

mais rico em informação do que a versão em português. Bem como o nosso verbete 

em português sobre Paulo Freire97 é muito mais completo do que em qualquer outra 

língua. Sendo assim, podemos dizer que, pelo menos no caso da UFRN, e ela 

certamente não é exceção, não há uma política educacional clara e sistemática que 

incentive o uso da web para experimentações em cursos que não são da área 

tecnológica.    

Há uma grande probabilidade que, no decorrer de uma tarefa assim, haja 

divergências dentro do grupo. Por isso é que, para eventuais desacordos é 

importante que haja uma via, um espaço dentro da estrutura onde a experiência está 

sendo realizada para que sirva como espaço de discussão entre os educandos; isto 

é, a busca conjunta de significado comum. No que diz respeito ao meio tratado 

especificamente por esta dissertação, uma comunidade do Orkut, esta via de 

discussão das divergências, pode ser um tópico destinado exclusivamente para este 

fim.       

A escrita colaborativa é, obviamente, um ato realizado por mais de uma 

pessoa e não individualmente. Alguns projetos podem ser supervisionados por um 

editor ou time editorial, mas boa parte de projetos que envolvem a escrita 

colaborativa se mantêm sem orientação específica. O importante é que seja 

assegurado a todos o direito de editar, adicionar e remover texto ou arquivos (como 

imagens). Sem essas premissas, não se pode afirmar que um ambiente é realmente 

colaborativo.  

Para exemplificar isso, veremos a seguir dois casos (um utilizando software 

específico, outro apenas um simples fórum) que foram desenvolvidos há pouco mais 

de 10 anos. Os dois casos, mesmo tendo sido realizados fora do ambiente 

acadêmico, possuem uma concepção fortemente pedagógica. Um caso foi 

desenvolvido pelo grupo de teatro catalão “Fura dels Baus”98 e o outro pelos 

membros de um fórum de discussão internacional chamado “Fwake”99. 

                                            
96 Cf.: Verbete sobre Jürgen Habermas na Wikipédia em português 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas) e em alemão 
(http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas). 

97 Cf.: Verbete sobre Paulo Freire na Wikipédia em português 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire). 

98 Cf.: LEIRIA, Luis. Mais que humanos. Internetbr. Ano 3, nº 29. São Paulo: Ediouro, outubro 
de 1998, p. 19.  

99 Cf.: POMPEU, Renato. A hiper-realidade de James Joyce. Cult, nº 4. São Paulo: Lemos 
Editorial, novembro de1997, p. 14.  
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 O grupo de teatro “Fura dels Baus” montou a peça “F@usto, versão 3.0”, a 

qual se trata de uma recriação do famoso texto de Goethe. Nela, curiosamente, os 

encontros de Fausto com o demônio Mefistófeles se realizam pela internet. Na 

época, com a utilização de um software específico, a trilha sonora da peça foi 

composta por centenas de internautas, que criaram e recriaram as peças musicais 

numa experiência de criação coletiva. Depois, o grupo selecionou 50 obras de 20 

segundos, todas compostas por pelo menos quatro pessoas. No final, as músicas 

ficaram disponíveis no site do grupo.  

O fórum de discussão “Fwake”, em atividade durante os anos 90, se dedicava 

a ler e discutir página por página o romance “Finnegans wake” (JAMES JOYCE, 

1939). Antes de mais nada, é preciso dizer aqui que neste romance Joyce realizou 

uma série de experiências de difícil compreensão como, por exemplo, a fusão em 

uma palavra só de termos de várias línguas diferentes, além de fazer uma infindável 

série de referências sutis a eventos históricos, rituais, hábitos ou povos antigos e 

desconhecidos. Neste fórum de discussão uma única palavra servia como premissa 

para muita discussão sobre o seu real significado. Multiplicando-se esse tipo de 

discussão, na medida em que a leitura e a análise do livro avançavam a cada 

página, dá para se ter uma idéia da riqueza obtida pelos membros do fórum em 

termos de diálogo e conhecimento.   

Essas experiências foram desenvolvidas ainda na década de 90, quando 

pouco ou nada se falava em conceitos como “trabalho colaborativo”, “Web 2.0”, 

“Wiki” e “redes sociais on-line”, os quais nos levam a um mesmo caminho, ao de que 

os ambientes on-line podem ser usados no processo de ensino-aprendizagem, como 

um meio de aprendizagem e criação mútuas nas mais diversas áreas do 

conhecimento.  

Professores podem fazer uso das comunidades on-line para estimular seus 

educandos a produzirem conhecimento em rede sobre sua comunidade e depois 

apresentá-lo, discuti-lo, compartilhá-lo. A idéia não é apenas ensinar a buscar 

informação, mas sim gerar conhecimento, bem como colaborar, compartilhar e 

construir coletivamente conhecimento relevante para o próprio universo deles.  

Neste sentido, nossas universidades já estão preparadas para a realização de 

experiências semipresenciais que envolvam a internet. Inclusive, Manuel Castells 

nos lembra que: 
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Escolas e universidades, paradoxalmente, são as instituições menos 
afetadas pela lógica virtual embutida na tecnologia da informação, 
apesar do uso previsível quase universal de computadores nas 
salas de aulas dos países desenvolvidos. Mas elas não 
desaparecerão no espaço virtual. (...). No caso da universidade, 
porque a qualidade da educação ainda está, e estará por um longo 
tempo, associada à intensidade da interação pessoal. (...) O que 
está surgindo, porém, nas universidades de qualidade é a 
combinação do ensino on-line a distância com o ensino in loco. Isso 
significa que o futuro da educação superior não será on-line, mas 
em redes entre nós de informática, salas de aula e o local onde 
esteja cada aluno. (CASTELLS, 2007, p. 486 e 487).  

  

Laboratórios de Informática não devem ser, como vêm sendo, apenas pontos 

de acesso de internet para os educandos das instituições de ensino superior, que na 

prática, acabam sendo verdadeiras lan houses pioradas. Alguns gestores, e até 

mesmo técnicos de informática se sentem no direito de estabelecer censura, ao 

impedir que os educandos tenham acesso a ambientes colaborativos como 

Messenger e Orkut. Na verdade, estes laboratórios deveriam possibilitar que os 

estudantes pudessem usar os computadores para fazer experimentações em 

hipertextos, áudios, vídeos e web. A experimentação deve ser uma prática, assim 

como é a regra em laboratórios de Química e Física.  

Não faltam notícias sobre o bloqueio do acesso a ambientes de interação 

como o Orkut em instituições de ensino, inclusive as de nível superior. Entende-se 

aqui que a escola seja um espaço privilegiado de discussão da sociedade. E não 

apenas de “discussão pela discussão”, mas sim do diálogo pela busca da superação 

da sociedade vigente: 

 
Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não 
pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de 
transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros 
pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato 
cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto 
cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um 
sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um 
lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, 
desde logo, a exigência da superação da contradição educador-
educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica, 
indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em 
torno do mesmo objeto cognoscível.  (FREIRE, 2003, p. 68). 

 

E se os educandos não debaterem determinados temas na escola, como uma 

forma de prepará-los para a vida em sociedade, tais como drogas, aborto, 
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contraceptivos e educação sexual, certamente ele acabará obtendo acesso a tais 

informações por fontes não tão indicadas quanto uma sala de aula. Proibir o acesso 

de estudantes ao Orkut é abster os educandos da possibilidade de diálogo. Durante 

o processo de realização desta pesquisa de Mestrado houve, por uma semana, o 

bloqueio do Orkut em toda rede da UFRN.  

O CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas (UFRN) bloqueia o acesso 

ao Orkut desde maio de 2006. Desta forma, houve por parte da então administração 

do Centro uma opção pelo caminho mais fácil e pusilânime, isto é, censurar e 

impossibilitar o acesso a uma ferramenta popular entre os educandos da própria 

universidade, em vez de tentar incluí-la e direcionar, em parte, o afã pelo Orkut para 

os caminhos da cooperação e da instrução, e assim ajudar no esforço para provar 

que esse ambiente on-line tem também outras utilidades além das que ela se propõe 

como, por exemplo, a educacional. Este tema foi debatido pelos alunos da UFRN, 

em comunidades através do próprio Orkut, apenas alguns dias (30.05.2006) após o 

bloqueio: 

 
O Orkut não é uma simples ferramenta de fofoca da internet. Aqui 
encontrei comunidades muito interessantes, sobre dermatite atópica, 
por exemplo. Poder discutir esse problema, pela primeira vez em 22 
anos, e encontrar pessoas que passam pela mesma coisa... É uma 
experiência maravilhosa. No caso do CCSA, acho que foi uma 
decisão infeliz, sim. Se eles têm funcionários que passam mais 
tempo no Orkut do que trabalhando de fato, mandem eles embora. 
Há algumas semana passou uma matéria no jornal falando que a 
pedofilia e o tráfico de drogas já tinham encontrado um espaço no 
Orkut, e meu pai, amedrontado, veio me perguntar se eu tava nesse 
site. Eu disse que sim, mas que o Orkut não era somente isso. Se 
bem usado, ele pode ajudar muita gente. Ontem, por exemplo, sem 
querer achei comunidades de quem perdeu algum parente: pai, 
mãe, filho. Elas são quase um grupo de apoio a quem sofreu esse 
tipo de perda. Isso é utilidade pública! Em um só lugar você pode 
discutir política, saúde, humor, línguas estrangeiras e qualquer outro 
assunto que quiser. Não reconhecer o valor do Orkut é um erro. 
(CILENE, 2006, site). 100 

 

Apenas um mês depois do bloqueio do Orkut no CCSA – UFRN, no dia 12 de 

junho de 2006101, a Diretoria de Redes da Superintendência de Informática da 

UFRN, a qual é responsável pela gerência da Rede UFRN, sob o ponto de vista 

institucional e de acordo com as normas da RNP – Rede Nacional de Pesquisa, 

                                            
100Cf.:http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=14048068&tid=2467345371660834464 
101Cf.:http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=14048068&tid=2469999234100516512 
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suspendeu o acesso ao Orkut dentro de toda UFRN sem sequer fazer uma consulta 

à comunidade universitária diretamente interessada na manutenção ou não do 

acesso ao serviço. Tal atitude, unilateral e autoritária acarretou em prejuízo para as 

pesquisas que estavam, como estão, sendo desenvolvidas dentro da própria UFRN 

e que tem o Orkut como objeto de estudo, inclusive esta dissertação, tendo em vista 

que o PPGEd (Programa de Pós-Graduação em Educação) faz parte, pelo menos 

por enquanto, do CCSA, e seus alunos usam as instalações do referido centro. 

Dessa forma, foi preciso que se recorresse a órgãos competentes dentro da 

própria universidade, como, por exemplo, a Ouvidoria para poder garantir a 

viabilização deste trabalho científico, que se traduz pela liberdade e autonomia para 

executá-lo. Tal atitude resultou, pelo menos, no desbloqueio de acesso ao Orkut na 

rede da UFRN no geral, mas o impedimento continua em alguns laboratórios de 

informática, centros, departamentos e outros órgãos da universidade, como, por 

exemplo, o CCSA e a BCZM – Biblioteca Central Zila Mamede.  

Garantido o acesso em pelo menos algumas partes do Campus, a etapa 

seguinte foi a formação da equipe, tendo entrevista que uma acepção geral do termo 

nos diz que uma equipe é um conjunto de pessoas que se dedicam à realização de 

um mesmo trabalho. E, se essas pessoas puderem ser de áreas diferentes, como é 

o caso dos alunos da disciplina de TAVE – UFRN, podem trazer olhares inusitados 

sobre o que se debate na comunidade.  

5.1 O “Orkut dialético” 

 

As redes sociais on-line favorecem os contatos entre pessoas e a troca de 

informações. É comum observarmos nos debates das comunidades a intensa 

postagem de links, que nos levam a conteúdos (sons, textos, imagens, vídeos) 

usados como subsídios para aprofundar as discussões, embasar algo que se esteja 

afirmando ou como uma forma de reunir links de forma a formar uma pequena 

"biblioteca de referência" sobre determinado assunto.  

Sendo assim, se pensarmos que a virtude da web é sobretudo servir como 

repositório de conteúdos, e os buscadores (tais como o Google) achar aquilo que 

queremos, as redes sociais on-line têm a virtude de propiciar não só os debates (que 

por si só já é uma grande virtude), mas também que seus participantes, reunidos em 
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comunidades temáticas, nos façam sugestões sobre outros sites que nos estimulam 

nosso aprofundamento sobre o que se está sendo discutido. Como a quantidade de 

conteúdo informativo na web é muito grande, mal sabemos sobre aquilo que a 

internet pode nos oferecer. Um exemplo disso é o “Manual do guerrilheiro urbano” 

de Carlos Marighella, que foi escrito em 1969 para servir de orientação aos 

movimentos armados clandestinos, como o objetivo de oferecer informações sobre 

como organizar movimentos armados, planejar seqüestros e assaltos a bancos, 

sabotagem, emboscadas, execuções; viver na clandestinidade, tomar medidas de 

segurança, bem como organizar as mais diversas ações. 

A obra de Marighella102 está presente em vários sites103, cujos links são 

postados no Orkut pelos participantes de várias comunidades temáticas 

relacionadas e várias pessoas que antes nem conheciam a obra têm contato com 

ela graças a esses links.  É claro que há muitos livros digitalizados (legal ou 

ilegalmente), cujos links estão postados nessas comunidades.  Mas o caso do livro 

do guerrilheiro Marighella nos parece um exemplo bem emblemático, pois foi 

publicado clandestinamente e reproduzido de forma primitiva em cópias de 

mimeógrafo a álcool, esta pequena obra com cerca de 20 páginas, circulava 

basicamente entre estudantes e intelectuais, em várias versões sem que se possa 

até hoje saber qual é a versão original. Dessa forma, a obra poderia até ter tido a 

contribuição coletiva de outros autores. Dessa forma, pode-se dizer que a circulação 

era muitíssimo restrita, tendo em vista que a posse do manual era considerado um 

atestado inequívoco de “subversão”, aos olhos dos órgãos de repressão da Ditadura 

Militar.   

Sabemos que as razões que motivaram a produção do “Manual do 

guerrilheiro urbano” e à luta armada são diametralmente opostas aos interesses de 

quem alardeia a supremacia do sistema econômico capitalista, sobretudo esse do 

período posterior à Queda do Muro de Berlim (1989). Os interesses que norteiam a 

Google Inc., dona do Orkut, são capitalistas. Sendo assim, de certa forma, 

poderíamos falar aqui sobre as potencialidades dialéticas104 do Orkut. Tendo em 

                                            
102 O “Manual do guerrilheiro urbano” inspirou nos anos 60 e 70 outros manuais em línguas 

estrangeiras de diversos movimentos armados pelo mundo. É o caso da RAF - Rote Armee Fraktion 
(Fração do Exército Vermelho) e seu “Das konzept stadtguerilla” (O conceito de Guerrilha Urbana).  

103 Cf.: http://www.scribd.com/doc/3315546/Carlos-Marighella-Manual-do-guerrilheiro-urbano 
104 Dialética Hegeliana: movimento incessante e contraditório, condensável em três 

momentos sucessivos a Tese (primeiro estágio do processo dialético), Antítese (negação da etapa 
anterior) e Síntese (fusão de uma tese e de uma antítese numa noção ou proposição nova que, num 
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vista que essa rede social surgiu no âmago da sociedade capitalista, como um 

projeto desenvolvido por aquela que é atualmente uma das maiores empresas do 

mundo, apenas como um ambiente para relacionamentos sociais, que possam dar 

lucros no âmbito da publicidade para a própria empresa criadora (Tese). Mas que 

leva a despertar o interesse de diversas pesquisas e experiências acadêmicas (o 

caso dessa própria dissertação) que têm enxergado o Orkut como um ambiente 

educativo (Antítese). E é interessante observar que a própria internet em si, que 

como foi dita anteriormente teve em sua criação a participação de órgãos militares 

americanos assume também por si e por razões idênticas as do Orkut uma 

característica dialética, no que diz respeito às contradições geradas entre os 

interesses que motivaram à sua criação e os alguns dos resultados que a negam, no 

que diz respeito às suas contradições. Pois a internet hoje nos oferece não só 

possibilidades educacionais, como também de contestação do próprio sistema que a 

criou. Sem julgamento de valor, poderíamos até dizer que a própria luta armada 

como uma alternativa viável representou para muitos, como ainda representa, uma 

espécie de atalho no que diz respeito às mudanças sociais advindas dialeticamente. 

5.2 Comunicação, mediação e diálogo freiriano no Orkut 

 

Há diversas explicações teóricas a respeito do conceito de Comunicação. 

Acreditamos, neste caso, na grande importância da coerência interna e externa do 

sistema teórico. Assim, procuraremos esclarecer o conceito de Comunicação para 

Paulo Freire, o qual se trata do referencial teórico deste trabalho. Como premissa 

básica, é importante que se diga que na formulação de seus conceitos teóricos, o 

educador parte sempre da própria realidade do ser humano e de que educação 

implica necessariamente em comunicação, a qual é a co-participação no ato de 

pensar, em ética e afetividade (confiança): 

 
A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a 
transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores 
que buscam a significação dos significados. (FREIRE, 1988, p. 69). 

                                                                                                                                        
nível superior de entendimento ou conhecimento, as combina, conservando o que há de legítimo em 
cada uma) que se manifestam simultaneamente em todos os pensamentos humanos e em todos os 
fenômenos do mundo material. 
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Paulo Freire não vê o processo comunicativo como uma simples “extensão”, 

ou seja, transferência mecânica. Sendo assim, a troca de informações constitui 

apenas em uma ação instrumental e não em ação comunicativa. É por isso que no 

entendimento adotado aqui neste trabalho, o conceito de Comunicação para Paulo 

Freire está intimamente ligado ao conceito de Comunicação adotado por Jürgen 

Habermas. Segundo os princípios da Teoria da Ação Comunicativa pormenorizados 

pelo pensador alemão, a Comunicação (sem esquecer aqui que toda Educação 

implica em Comunicação) possui quatro pré-condições de validade (expressas ou 

não expressas) para que exista a ação comunicativa (a qual traz em si mesma o 

momento do entendimento livre de dominação) são: verdade (pessoal), 

inteligibilidade (mesmo dado do universo comum), correção (em referência a 

normas, uso do mesmo código lingüístico) e veracidade (ética). 

Algo que também é verdadeiro para outros educadores, tanto no que diz 

respeito à implementação de projetos educacionais: “(...) é bom saber que se a 

realidade não couber no modelo, certamente o modelo é que está errado.” 

(ANDRADE, 2006, p. 2), quanto no processo de ensino-aprendizagem em si. 

 
A livre expressão e a ação coletiva que nasce de todos a distinguem 
de outras pedagogias. A cooperação implica num trabalho comum 
que alia diferenças sem conflito, comunicação como experiência 
compartilhada; o aluno torna-se, ao mesmo tempo, participante e 
responsável, que busca, através do confronto, o crescimento 
individual e coletivo. (ELIAS, 2004, p. 90). 

 

Em suas obras105, Paulo Freire afirmou que existir humanamente é 

manifestar-se e modificá-lo: “Na verdade, o processo de libertação de um povo não 

se dá, em termos profundos e autênticos, se esse povo não reconquista a sua 

palavra, o direito de dizê-la, de ‘pronunciar’ e de ‘nomear’ o mundo.” (FREIRE, 1978, 

p. 145). 

Dessa forma, a “educação pela liberdade” não pode se dar sem o 

conhecimento da realidade na qual todos nós estamos inseridos, bem como os 

educandos, que chegam à sala de aula trazendo consigo suas experiências de vida, 

seus saberes e formas de interpretar a realidade, a qual pode ser entendida como 
                                            
105 Cf.: FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo, 

coleção O mundo, hoje, vol. 22, 3ª edição, São Paulo: Paz e Terra, 1978 e FREIRE, Paulo. 
Pedagogia do Oprimido, 37ª Edição, São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
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sendo a utilização pelos alunos de determinados códigos lingüísticos, concepções 

sobre etnicidade, sexualidade, formas de expressão, comportamentos e classes 

sociais. Essa realidade foi aprendida em suas famílias e nas comunidades (grupos), 

em que eles integram e participam. A escola não pode ignorar a forma que seus 

educandos interpretam a realidade.  

 
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que 
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.  
(FREIRE, 2003, p. 78).  

 

É por isso que quando uma instituição de ensino, de forma autoritária, toma a 

decisão de bloquear o acesso ao MSN Messenger e aos sites de relacionamentos 

(como o Orkut) em seus laboratórios, os quais podem ser facilmente acessados 

pelos jovens na lan house mais próxima, os gestores desta instituição abdicam da 

possibilidade de diálogo e, como já foi dito, de conferir à escola seu legítimo papel 

de ambiente privilegiado de debates para tais assuntos. Dessa forma, evita-se que a 

educação como prática para a liberdade seja uma educação dialógica, a qual vai 

muito além do direito de poder se expressar e ser ouvido. A dialogicidade começa 

quando o educador pensa o conteúdo programático. 

Durante a experiência na comunidade da disciplina de TAVE – Técnicas 

Audiovisuais de Ensino (UFRN, 2007.1), da qual trata esta pesquisa (ver anexos 3 e 

5), observou-se a disposição dos alunos em participar de um jogo de perguntas e 

respostas, algo já tradicional em ambientes como o Orkut. Decide-se, então, por não 

reprimir tal atitude, Pois, por mais que o jogo em si não diga respeito ao conteúdo 

norteador da disciplina, ele é importante como fator de estímulo à participação e à 

espontaneidade para os alunos da disciplina. E se faz necessário dizer aqui que o 

autor está certo ao dizer que “A ‘espontaneidade’ que tem sido tão discutida, não 

deve ser para nós uma fórmula pedagógica.” (FREINET, 1974, p. 21). 

Na concepção de Paulo Freire, o diálogo, mais que um instrumento do 

educador, é uma exigência da natureza humana. O educador não deve impor sua 

visão ao educando, mas sim problematizar a sua própria realidade a do educando. 

Aqui se faz necessário o esclarecimento de alguns conceitos sobre diálogo e 
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mediação. Para o autor, o diálogo se estabelece entre dois ou mais interlocutores 

que fazem declarações a respeito de um dado do universo a ser conhecido. Estas 

declarações dizem respeito à compreensão ou à busca de compreensão sobre esse 

dado, o qual pode partir de uma experiência real ou simbólica, estabelecendo-se, 

assim, o processo de mediação.  

Na linguagem do dia-a-dia, chamamos qualquer conversação entre dois ou 

mais indivíduos de “diálogo”. Mas se faz necessário aqui uma definição mais 

precisa. Andrade nos lembra que: 

 
Pra você ter uma idéia do conteúdo real de um discurso, você terá 
que fazer uma análise desse discurso. Então, tentar aprender nesse 
discurso os sinais desse viés ideológico que atravessa todas as 
declarações. (ANDRADE, 2008, site). 

 

Todos nós sabemos que é muito mais fácil para a maioria das pessoas 

reproduzirem simplesmente um modelo já conhecido do que contestá-lo. É assim 

quando a maioria das pessoas se decide pela opção religiosa quando tende a seguir 

a mesma dos pais e igualmente ocorre na vida amorosa quando elas tendem a 

reproduzir os mesmos modelos de estratégias de paquera e de vida conjugal. A 

mesma reprodução conveniente de um modelo pré-estabelecido também ocorre em 

boa parte dos estudos que se publicam e conseqüentemente das leituras que se 

fazem sobre a área de Comunicação.  

Nos dias de hoje é fácil observar que as prateleiras das livrarias e das 

bibliotecas universitárias estão repletas de livros que adotam a perspectiva 

funcionalista sobre a área teórica da comunicação, mesmo que nos títulos seus 

autores adotem a tão em moda postura holística dizendo que suas obras se tratam 

das "teorias" da comunicação. Mas um exame minucioso irá comprovar o forte viés 

funcionalista sob a luz do qual foram escritas. Os artigos científicos escritos por 

professores e estudantes da área de Comunicação Social, também revelam essa 

influência funcionalista que ao longo das décadas tem se tornado cada vez mais 

forte. Certamente, a motivação para essa postura está nos atuais tempos 

conservadores da cada vez mais burguesa sociedade moderna. Mas já no início da 

década de 70 o poeta e ensaísta Hans Magnus Enzensberger escreveu uma 

pequena obra chamada "Elementos para uma teoria dos meios de comunicação" a 

qual nos dá uma explicação para isso. Pois na visão do autor, a grande expansão da 
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visão apolítica (e afirma-se aqui: por isso funcionalista e conseqüentemente 

conservadora) sobre os processos de comunicação é em grande parte culpa da 

"insuficiente compreensão dos marxistas" no que diz respeito a mídia, bem como o 

"uso questionável" que alguns governos que foram, ou ainda são, de inspiração 

marxista fizeram dela. Sobre isso Enzensberger ainda diz que: 

 
Ignóbeis colocaram-se à frente das novas forças produtivas, 
baseados puramente em intuições, às quais o comunismo não quis 
dar atenção, para sua desvantagem. Atualmente, essa vanguarda 
apolítica encontrou seu ventríloquo e profeta na figura de Marshall 
McLuhan, um autor a quem faltam, é verdade. todas e quaisquer 
categorias analíticas para a compreensão de processos sociais, 
cujos livros, apesar de confusos, podem servir de playground de 
observações incontroladas sobre a indústria da consciência. (...). 
Incapaz de qualquer elaboração teórica, McLuhan não resume seu 
material em um termo, mas no denominador comum de um 
ensinamento reacionário de salvação. Contudo, o que ele não 
inventou, mas foi o primeiro a realizar de forma explícita, foi uma 
mística das mídias, na qual todos os problemas políticos evaporam 
como névoa - aquela névoa azul com que ela ilude seus discípulos. 
Seu atrativo é a salvação da humanidade por meio da tecnologia da 
televisão, especificamente da televisão tal como é realizada hoje. 
Diga-se, porém, que a tentativa de McLuhan de colocar Marx de 
ponta-cabeça não é exatamente nova. Como seus numerosos 
antecessores, ele divide a determinação de minimizar todos os 
problemas da base econômica, o enfoque idealista, a banalização 
da luta de classes no azul celeste de um humanismo vago. Um novo 
Rousseau, assim como todas as reprises, apenas um débil reflexo 
do antigo, ele proclama o Evangelho dos novos primitivos que, sem 
dúvida num patamar mais elevado, devem retornar à "aldeia global", 
numa existência tribal pré-histórica. Não vale a pena debruçar-se 
sobre tais concepções. Talvez a frase mais famosa desse 
marqueteiro mereça maior atenção: "The medium is the message" (o 
meio é a mensagem). Apesar dessa idiotice provocadora, ela revela 
mais do que seu autor sabe. Ela desmascara o traço tautológico da 
mística das mídias em pormenores: o único elemento digno de nota 
na televisão seria, de acordo com ele, o fato de estar ligada; uma 
tese que, de fato, tem algo de sedutor se considerarmos os 
programas americanos. A frase de que a mídia é a mensagem, 
porém, transmite ainda outra muito mais importante. Ela nos 
comunica que a burguesia dispõe, é bem verdade, de todos os 
meios de nos comunicar algo, mas que ela não tem mais nada a 
dizer. Ela é ideologicamente estéril. Sua intenção de agarrar-se a 
todo custo ao poder de dispor sobre os meios de produção sem 
estar em condições de deles fazer o uso social necessário é aqui 
expressa claramente na superestrutura: ela deseja as mídias como 
tais e para nada. (ENZENSBERGER, 2003, p. 80-83)  

 

Assim, Hans Magnus Enzensberger faz uma crítica devastadora ao 

funcionalismo de Marshall McLuhan. Mas todos sabemos o quão difícil é fazer a 
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opção pela perspectiva crítica. Pois isso significa abandonar a tranqüila perspectiva 

funcionalista, na qual as pesquisas apenas geram hipóteses e modelos teóricos 

derivados do trabalho empírico. A opção crítica significa abraçar a incerteza e 

exercer a reflexividade, ou seja, questionar e pôr à prova às próprias questões a que 

chegamos enquanto pesquisadores. Algo que só se pode chegar mediante a 

realização de algumas leituras por vezes excessivamente herméticas, conhecer em 

profundidade a filosofia da área de conhecimento específica (Teorias da 

Comunicação e da Educação, no caso desse trabalho), as quais nos possibilitarão 

“fazer a costura” de um sistema teórico que tenha coerência externa e sobretudo 

interna. É esse percurso, cujo tempo é um fator importante, que nos possibilitará a 

aquisição de certa autonomia intelectual, a qual dependendo do nível nos levará ao 

que se pode chamar de maturidade intelectual. Assim, não é à toa que as grandes 

empresas donas dos meios de informação adotam sem hesitar a conveniente visão 

funcionalista acerca do conceito de comunicação. É por isso que o sistema teórico 

adotado nesse trabalho no que diz respeito ao conceito de Comunicação não aceita 

como válida a simples visão funcionalista do processo, pois: 

 
O processo comunicativo vai muito além do tradicional esquema 
"emissor", "receptor", "meio", "mensagem". O qual apregoa a 
mudança de comportamento a partir da informação transmitida. Só 
que isso não é teoria da comunicação, é doutrinação e manipulação. 
A qual é usada tradicionalmente pela publicidade, pelo mercado de 
consumo, pela propaganda de guerra.  Os americanos criaram isso 
apenas para justificar a prática dos meios. As pessoas pensam 
diferente, mas não conseguem se libertar disso. Jesús Martín-
Barbero, Marshall McLuhan, dentre outros, ficaram presos nesse 
sistema. Na comunicação há informação necessitando de interesse, 
avaliação e interpretação. Os novos paradigmas surgem do 
movimento das teorias. (ANDRADE, 2008, site). 

 

Assim, um receptor não vai simplesmente interpretar aquilo que o emissor 

deseja. O receptor vai reelaborar a mensagem a partir de seus pressupostos 

ideológicos, de classe, profissionais e familiares, dentre outros. Normalmente, 

sobretudo em ambientes on-line, costuma-se adotar um conceito acerca da 

mediação, que não é o adotado nesta pesquisa. Tal conceito, usualmente, está 

explicitamente relacionado ao papel do mediador como "intermediário" e 

“arbitragem” e implicitamente relacionado à suscetibilidade de manipulação. Sobre o 

papel do mediador, de acordo com este conceito, vejamos: 
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Todo mediador tem como objetivo primeiro facilitar o trâmite de 
dados e informações que fazem parte de uma comunidade virtual, 
baseada, por exemplo, em troca de e-mails e extrair, de tudo que foi 
postado, a síntese, conclusão ou resultado acerca do debate 
realizado. Cabe também ao mediador gerenciar o grupo, atualizar as 
ferramentas tecnológicas, fomentar novos debates e zelar pela 
conduta ética do fórum. Mas cabe ao mediador, principalmente, 
contextualizar a síntese de cada discussão, formatá-la em 
linguagem acessível e utilizar este novo conhecimento para propor 
alterações e avaliações na vida real de cada pessoa que faz parte 
da comunidade virtual. (OLIVEIRA, 2003, p. 2). 

 

Segundo o conceito de mediação freiriano adotado nesta pesquisa, a 

mediação representa um dado do universo comum, mas apenas no momento em 

que está havendo interlocução: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. (FREIRE, 2003, 

p. 68). Nesse momento, os alunos reelaboram um dado do universo comum, 

simbólico, que é real para cada um deles em suas vidas: 

 
Eu me recuso a aceitar que qualquer que seja um conhecimento ele 
seja mediado pela tecnologia. A tecnologia é um instrumento de 
aproximação do ser humano. Eu não posso dizer que o que eu vejo 
é mediado pelos meus olhos. Meus olhos são apenas instrumentos 
de aproximação do real. Se afirmarmos o contrário disso, seria como 
se estivéssemos dizendo que se apagarmos a luz, os objetos que 
estão neste ambiente iriam sumir, pois não estaríamos mais os 
vendo. Então, é uma questão de percepção. (ANDRADE, 2008, 
site). 
    

 

Sendo assim, um processo de interação não acontece diretamente com uma 

máquina, mas sim de pessoa para pessoa tendo o mundo como mediador. Dessa 

forma:   

 
Um exemplo de experiência real seria a busca de significado ou de 
informação sobre uma pedra por parte de interlocutores e uma 
experiência simbólica aconteceria quando tais interlocutores fazem 
uma descrição da mesma pedra. (FREIRE apud ANDRADE, 2008, 
site). 

 

Segundo Paulo Freire, a mediação se faz em função do dado do universo 

comum e possibilita que a interlocução ocorra. Serve para definir o posicionamento 

dos interlocutores em relação ao dado, para compreendê-lo ou para declarar a sua 
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compreensão. Por isso, é plausível que não se confunda diálogo com mediação, 

pois esta última ocorre em função do dado do universo comum (identificação) que 

possibilita que o diálogo ocorra. Assim, no processo comunicativo, para FREIRE: 

 
O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem 
a co-participação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. 
Não há um “penso”, mas um “pensamos”. É o “pensamos” que 
estabelece o “penso” e não o contrário. Esta co-participação dos 
sujeitos no ato de pensar se dá na comunicação. O objeto, por isso 
mesmo, não é a incidência terminativa do pensamento de um 
sujeito, mas o mediatizador da comunicação.  Se o objeto do 
pensamento fosse um puro comunicado, não seria um significado 
significante mediador dos sujeitos. Se o sujeito “A” não pode ter no 
objeto o termo de seu pensamento, uma vez que este é a mediação 
entre ele e o sujeito “B”, em comunicação, não pode igualmente 
transformar o sujeito “B” em incidência depositária do conteúdo do 
objeto sobre o qual pensa. Se assim fosse – e quando assim é – , 
não haveria nem há comunicação. Simplesmente, um sujeito estaria 
(ou está) transformando o outro em paciente de seus comunicados. 
A comunicação, pelo contrário, implica em reciprocidade que não 
pôde ser rompida. (FREIRE, 1988, p. 66 e 67). 

 

Ao se estabelecer o diálogo entre interlocutores, há ainda algumas premissas 

necessárias para que de fato ele ocorra: que haja ética (sinceridade) de ambas as 

partes, que haja um objeto do universo comum e que se use no processo alguns 

elementos de linguagens comuns a todos, como por exemplo a língua. Em 

entrevista, Arnon de Andrade nos diz:  

 
Então, você está pressupondo que ele entende o que você está 
dizendo, que o que você está dizendo é verdade, que você acredita 
nisso, terceiro, que é a respeito de um objeto que está no universo 
comum entre vocês. Objeto que eu falo, um dado do universo 
comum. Esse dado pode ser uma pessoa, pode ser um 
comportamento, pode ser um sentimento, pode ser um objeto 
concreto, pode ser qualquer coisa desse universo comum nosso que 
não é povoado apenas de matéria. Assim, é essa a diferença entre 
diálogo e mediação. A mediação é importante no diálogo, ela é 
fundamental no diálogo, mas ela é aquele dado do universo que faz 
com que essa interlocução ocorra.  (FREIRE apud ANDRADE, 2008, 
site). 

 

Se contextualizarmos o que foi dito até aqui com a prática de uso do Orkut 

como extensão de sala de aula, podemos dizer que ao analisar um dado do universo 

comum, educandos e educadores precisam de um interlocutor para transformar 

aquilo em conhecimento do diálogo. Diálogo esse que se estabelece quando os 
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interlocutores, através de uma comunidade do Orkut emitem declarações sobre a 

compreensão ou a busca de compreensão do dado. Portanto, diálogo é muito mais 

do que uma prática de conversação egoísta e doutrinadora que aqui poderíamos 

chamar de "monólogos alternados". Sendo assim:  

 
Não há, realmente, pensamento isolado, na medida em que não há 
homem isolado. Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um 
objeto pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a 
comunicação entre ambos, que se dá através de signos lingüísticos. 
O mundo humano é, desta forma, um mundo de comunicação. 
(FREIRE, 1988, p. 66). 

 

Então, determinamos uma área de interlocução. No caso desta pesquisa, uma 

comunidade do Orkut. A partir daí, alunos e professores “postaram” (publicaram) as 

intervenções de cada um, seguindo o direcionamento dos assuntos propostos pelo 

educador, segundo a necessidade dos educandos e o programa da disciplina. 

Quando cada um faz isso, não só se está emitindo uma declaração acerca da 

compreensão dele, como também descrevendo o objeto estudado por ele, e 

portanto, transformando esse objeto de uma experiência real em uma experiência 

indireta simbólica.  

Quando um educando (interlocutor) lê a postagem do outro e se comunica 

com ele ou escreve uma resposta, esse educando vai estar fazendo um exame 

daquele mesmo objeto. Só que, diferentemente do primeiro, o contato dele com esse 

objeto é através da descrição simbólica feita e emissão de uma declaração acerca 

de seu entendimento daquele objeto. Então, temos um diálogo. Estabelece-se, 

assim, um processo que faz com que a interlocução ocorra, ou seja, a mediação, 

que, como já foi dito, se faz em função do dado do universo comum. Como se cada 

um dissesse: – Da mesma forma que o que você diz faz sentido para mim, é meu 

desejo que também possa fazer sentido para tantos outros. 

Sendo assim, observemos na seqüência o processo de diálogo em uma 

comunidade on-line do Orkut, correlacionado com o conceito de Comunicação para 

Paulo Freire: 
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ILUSTRAÇÃO 8 – Efetivação do diálogo em uma comunidade on-line no Orkut. Tomando 

como parâmetros a experiência com a comunidade da disciplina de TAVE e o conceito de 

Comunicação em Paulo Freire.   

 

É importante que aqui se diga que em uma experiência em EaD – Educação a 

Distância, só há comunicação quando um educando discute o dado do objeto 

comum com outro educando, contanto que haja uma reinterpretação referenciada do 

dado objeto. Neste sentido, o feedback significa muito mais que a informação que o 

emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem e que serve para avaliar os 

resultados da transmissão. Na verdade, o processo implica em uma 

“retroalimentação” do sistema, que aqui significa “alteração das metas”; ou seja, a 

tentativa de aproximar o máximo possível a intenção do resultado, e isso não é 

realizado de forma ingênua. Dessa forma:  

 
A intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica 
primordial deste mundo cultural e histórico. Daí que a função 
gnosiológica não possa ficar reduzida à simples relação do sujeito 
cognoscente com o objeto cognoscível. Sem a relação comunicativa 
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entre sujeitos cognoscentes em torno do objeto cognoscível 
desapareceria o ato cognoscitivo. A relação gnosiológica, por isto 
mesmo, não encontra seu termo no objeto conhecido. Pela 
intersubjetividade, se estabelece a comunicação entre os sujeitos a 
propósito do objeto. (FREIRE, 1988, p. 65). 

 

Sendo assim, neste trabalho, evitou-se o uso indiscriminado do termo 

“comunicação”, com freqüência, negligentemente, usado por quem na verdade quer 

falar em “interação” (por exemplo, o Orkut e o Messenger são ferramentas de 

interação), “informação” (por exemplo, a TV Universitária da UFRN é um veículo de 

informação) ou “notificação” (por exemplo, quando um professor envia e-mail para 

os alunos dando um aviso). Por isso, o Orkut, que é um espaço onde ocorre a 

interlocução e um meio fundamentalmente de interação, pode eventualmente servir 

como meio de comunicação. Assim sendo, no processo comunicativo, na concepção 

de Célestin Freinet. 

 
(...) tudo ou quase tudo, sem dúvida, pode ser dito na condição de 
saber utilizar uma boa forma, as palavras ou os outros veículos 
possíveis. Trata-se então, de dominar as linguagens próprias em 
diversos tipos de expressão para utilizar o meio adaptado, o mais 
liberal possível. (SOUZA; DANTAS, 2007, p. 74).   

 

É por tudo isso que o referencial teórico desse trabalho está embasado no 

conceito de Comunicação de Paulo Freire e no de colaboração de Célestin Freinet. 

Os quais estão intimamente ligados, como nos diz o próprio Freire: 

 
"Eu e Freinet somos primos". Foi com essa expressão afetuosa que 
Paulo Freire, ao receber uma homenagem do Grupo de Educadores 
Freinet da PUC/SP, referiu-se ao educador francês Célistin Freinet. 
Esse "parentesco" indicado por Freire se baseia em muitas 
semelhanças em seus pensamentos e práticas. Ambos se envolvem 
diretamente com a prática pedagógica (Freire com adultos e Freinet 
com crianças e adolescentes) no seio do povo elaborando, cada um 
na sua realidade, uma proposta de educação popular voltada para a 
real participação dos indivíduos na sociedade e não a mera 
"integração" na realidade social em que se situam. Os "primos" se 
inseriram nas lutas sócio-políticas de seu tempo, na defesa da 
educação pública de qualidade e sofreram, por essa postura, a 
intolerância e a perseguição. Freinet e Freire são mestres que 
privilegiam o ser humano e sua capacidade de humanizar-se pelo 
processo educacional, alavanca potencializadora de suas 
possibilidades intelectuais e sociais. (PEREIRA; CAMPELO, 2005, 
p. 6 e 7). 
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O circulo virtuoso da dialogicidade em uma comunidade on-line no Orkut se 

dá quando cada um é livre para se expressar e questionar. Onde cada resposta leva 

a uma nova pergunta, que leva a outra resposta, assim por diante. O que não só 

está de acordo com a pedagogia proposta por Paulo Freire, mas também por 

Freinet. Neste sentido, podemos dizer que: 

 
O processo educativo na Pedagogia Freinet é essencialmente 
interativo e, assim sendo, deve processar-se num clima vivo e 
construtivo de cooperação mútua, para que o aluno participe 
plenamente de todas as atividades e tenha sucesso nas suas 
aquisições, ou seja, nas suas aprendizagens.(Ibid., p. 88). 

  

Dessa forma, podemos dizer que a comunicação só se efetiva a partir da 

possibilidade de entendimento do outro, bem como se cada um acredita no que está 

dizendo, e do outro poder interagir, se assim ele quiser. Se alguém pensa de 

determinada forma e é levado por outros interlocutores a mudar de opinião 

estabelece-se, também, a comunicação. Porém, quando alguém não acredita no que 

diz, e ainda assim tenta convencer o(s) outro(s) daquilo que ele próprio não acredita, 

não há comunicação entre os envolvidos no processo, mas sim fraude. É por isso 

que a TV, rádio, internet ou o telefone não são meios de comunicação. Eles podem 

servir como meios de informação, de expressão e de controle social. Só, 

eventualmente, como já foi dito, é que podem servir como meios de comunicação. 

Neste caso, quando, por exemplo, duas ou mais pessoas assistem a um programa 

de TV e se comunicam não com o programa, mas sim sobre o programa, o qual 

serve de mediação entre os telespectadores e não de comunicação direta com o 

telespectador, bastando que, para isso, ele seja pensado de tal forma por seus 

produtores no sentido de apenas não haver a simulação da comunicação. Sobre 

isso, é interessante observarmos a transcrição106 de uma palestra107 proferida pelo 

escritor Ariano Suassuna sobre seu encontro com Paulo Freire em um aeroporto 

logo após este voltar do exílio: 

 
Eu sou muito amigo de Paulo Freire, o educador. Aí Paulo Freire 
chegou no Recife...fazia muito tempo que eu não o via. Aí quando 
eu avistei Paulo, eu corri e nós nos demos um abraço. Aí um 

                                            
106 Espaço de tempo em que decorre a citação no DVD: 0:03:25 - 0:03:59 
107 Cf.: ARIANO SUASSUNA EM AULA ESPETÁCULO. Direção: Vladimir de Carvalho. 

Brasília. Co-produção CPCE/UnB e Ministério da Cultura. 1997. 1 disco (Tempo 45 minutos). DVD. 
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pessoal de televisão que estava lá correu e pediu pra eu repetir 
dizendo: Nós não pegamos o abraço. Aí eu disse: Eu não sei 
representar a amizade, não. Eu tenho amizade por Paulo. 
Representar a amizade é pra ator, não é pra mim não. (SUASSUNA, 
DVD, 1997) 

 

Em um debate ou quando alguém faz um discurso (por exemplo, um político) 

não há comunicação, há retórica. Pois quem se dirige a um público dessa forma, 

normalmente quer convencê-la e o ato de impor a própria opinião não implica em um 

ato comunicativo. O mesmo pode-se dizer de alguém que entre amigos (por 

exemplo, em uma mesa de bar) quer ganhar uma discussão apenas pelo desejo de 

vencer. Não é comunicação uma conversa entre pessoas, na qual a discordância de 

uma delas faz com que a outra se sinta desafiada. Quando uma criança chora em 

busca da mãe ou quando uma pessoa se confessa a um padre em um 

confessionário não estão realizando um ato comunicativo. Mas sim de informação 

(no caso da criança que procura chamar a atenção da mãe) e de doutrinação (no 

caso de um fiel da Igreja que busca absolvição por seus pecados). Quando dois 

animais, um macho e uma fêmea, emitem sinais sonoros (como os pássaros e as 

rãs), dançam ou mudam de cor para chamar a atenção do(a) parceiro(a), eles não 

estão realizando um ato de comunicação, mas sim seguindo o instinto reprodutivo. 

Até porque, a ética é um componente indispensável para a existência da 

comunicação e se os animais não são racionais, logo eles não podem ser éticos em 

suas relações. Quando alguém escreve um texto em prosa ou poesia; atua em uma 

telenovela, no teatro ou no cinema; busca se expressar através da dança, moda ou 

da música, ele está realizando uma expressão artística e não se comunicando.  

Mesmo refletindo o mundo, o momento histórico, a sociedade em que foi feita, neles 

entram o componente da imaginação do artista (ator, cineasta, escritor, dançarino) E 

logo, sendo assim, eles não precisam ter um comprometimento ético com a verdade 

no discurso, nem a co-participação no ato de pensar. E ainda bem, pois o 

compromisso dessas áreas deve ser com a arte. E a arte não comunica, a arte se 

expressa. 

Por mais nobre que a arte seja, ela não necessita está comprometida com a 

ética. E isso não é ruim. É claro que estamos nos referindo aqui à ética no sentido 

de “veracidade pessoal”. Mas também podemos dizer aqui que a arte 

(independentemente do nível de sua qualidade) não precisa nem da ética no sentido 

moral que a palavra tem. Um exemplo disso são as obras de escritores como Louis 
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Ferdinand Céline ou de compositores como Richard Wagner que eram 

profundamente anti-semitas e o ator Jack Nicholson que é célebre pela sua 

misoginia. Ninguém poderia dizer que o trabalho deles não é arte de qualidade ou 

que seja pelo menos arte. 

Podemos ainda citar como exemplo a simulação de contato pessoal e 

espontaneidade de um(a) apresentador(a) que fala olhando para uma câmera ou de 

um(a) âncora de telejornal que, ao olhar para a câmera, está na verdade lendo um 

aparelho de TelePrompTer108. A própria necessidade de existência de um âncora de 

telejornal é algo discutível. Tendo em vista que a figura do “âncora” (apresentador) 

nasceu no passado da necessidade que se tinha de alguém que lesse as notícias 

sobre as quais o canal de televisão não tinha acesso as imagens daquilo que estava 

sendo noticiado.  Hoje, não há mais a mesma dificuldade de antes em se conseguir 

tais imagens. Sendo assim, é óbvio nos perguntarmos por que, então, as emissoras 

de televisão ainda continuam a usar os âncoras? Provavelmente, a resposta mais 

óbvia e ingênua seria a de que o papel deles é importante para dar credibilidade 

àquilo que está sendo informado. Mas neste caso, perguntamos aqui: a verdade não 

se impõe por si só? Ela realmente necessita de alguém que pretensamente dê 

credulidade a uma notícia?  É por isso que o Jornalismo não pode ser caracterizado 

como uma prática de Comunicação, nem muito menos um jornal ou telejornal em si 

é um meio comunicação. Mas se duas ou mais pessoas discutirem uma notícia em 

um jornal impresso, um site na internet ou um telejornal, eles podem sim vir a se 

tornar um elemento de mediação.  

Há várias razões pelas quais uma emissora de televisão não pode ser 

considerada por si só um meio de comunicação. Os jogos de luzes e sombras, os 

cenários que escondem e por isso dissimulam a forma que o programa é feito, o 

“ponto” 109 em um dos ouvidos dos apresentadores, a placa que acende e pede às 

pessoas do auditório que aplaudam em momentos determinados pela produção não 

podem ser considerados exemplos de comunicação. O mesmo se pode dizer de 

alguns programas televisivos que fazem uso em seus convidados de um aparelho 
                                            
108 TelePrompTer: dispositivo formado por tela ou rolo de papel rotativo, adaptável à câmara, 

usado para expor um texto em letras grandes e permitir, assim, que um locutor ou ator o leia com 
facilidade (Houaiss). 

109 Ponto: pequeno equipamento eletrônico (fone de ouvido) que serve para que os 
produtores de um programa de TV ou de um telejornal possam, oculto do público, se comunicar com 
quem está em cena quando necessário. A origem do ponto está no teatro, onde uma pessoa 
acompanhava o desempenho dos atores com um texto para lembrar os atores de alguma fala, caso 
eles esquecessem. 
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“detector de mentiras”, o qual inclusive é de eficácia discutível. Outro exemplo, são 

os populares DVD´s110 de treinamento de administradores de empresas onde se fala 

francamente em comunicação, quando na verdade se está tentando adestrar 

executivos na arte da manipulação. Esses vídeos, mostram que no mundo dos 

negócios os treinamentos que falam em “comunicação” não seguem uma 

metodologia científica. Eles transitam muito mais em uma área que pretensamente 

busca dar a seus alunos a capacidade “exotérica” de tentar adivinhar o que o chefe 

pensa (habilidade da qual depende o sucesso de cada um), e assim ajustar 

previamente o discurso a fim de garantir seus objetivos. Uma missão cruel.  

Na área de Direito, há muito interesse pelas obras de Habermas, inclusive 

sobre a Teoria da Ação Comunicativa. Nosso interesse aqui são as relações entre 

Educação e a Comunicação tecidas no contexto on-line do Orkut, mas para 

exemplificar de forma ainda mais completa o conceito de Comunicação empregado 

neste trabalho, poderíamos dizer que quando um advogado é contratado por uma 

pessoa, mas não acredita que o que seu cliente esteja dizendo é sincero, eles não 

estão realizando ação comunicativa. Mas se no decorrer do processo, o advogado 

passa a acreditar na verdade pessoal de seu cliente, então neste caso passa a 

existir ação comunicativa. De forma análoga, o mesmo acontece quando um 

machista e uma feminista dialogam e depois desse diálogo cada qual se torna 

menos radical. Outro exemplo que poderíamos dar diz respeito ao cinema. Há 

pessoas que no final da projeção de um filme sempre têm o desejo de conversar 

com outras pessoas que também assistiram a sessão de cinema para discutir o que 

elas acharam da obra cinematográfica. Mas sabemos que ter uma oportunidade é 

difícil, sobretudo se sabemos que aquelas pessoas são desconhecidas e uma sala 

de cinema convencional em si geralmente não oferece a oportunidade. Ao ter o 

desejo de debater sobre o filme, essas pessoas desejam transformar naquele 

momento que em essência é um meio de informação em um meio de comunicação. 

Dito isso, pode-se dizer aqui que a possibilidade de comunicação acontece 

quando esses fóruns ou as comunidades do Orkut (áreas de interlocução) são 

usados por duas ou mais pessoas para interagirem em uma busca coletiva de 

significação para um dado comum ao universo deles que seja real ou simbólico. 

Como, por exemplo, quando os membros de uma comunidade sobre DST – 

                                            
110 Cf.: A ARTE DE INFLUENCIAR PESSOAS. Direção: Fabiana Oliveira. São Paulo. Digerati. 

2007. 2 discos (Tempo 50 minutos cada disco). DVD.  
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Doenças Sexualmente Transmissíveis, buscam mútuo aconselhamento.  Neste 

último caso, há sim o estabelecimento de um processo comunicativo. O mesmo se 

acredita que tenha havido na experiência da comunidade reservada para a disciplina 

de TAVE – UFRN, objeto de estudo desta pesquisa. Neste caso, entende-se que há 

a presença das três condições que caracterizam o diálogo, o qual é a pré-condição 

para a existência do processo comunicativo. Tais como a utilização de elementos da 

linguagem comum a todos (no caso, a língua portuguesa), o objeto do universo 

comum (no caso, o conteúdo programático da disciplina de TAVE) e a ética, através 

da qual se supõe que os alunos acreditem no que eles mesmos disseram uns aos 

outros.    

Já os spams111 enviados em forma de tópicos a tais comunidades do Orkut, 

por serem propagandas, não podem ser considerados comunicação. Não há a 

expectativa por parte dos membros da comunidade que quem os enviou esteja 

sendo sincero quanto à informação fornecida. Inclusive, há spams que, mesmo 

enviados massivamente para os perfis, contém o nome de cada um dos 

destinatários, simulando uma mensagem personalizada. Dessa forma, há a não 

observância de um dos princípios para a existência do discurso: a ética. Já que tais 

spams induzem à fraude ao simular a espontaneidade e o contato pessoal.  

Em capítulos anteriores, definimos os fóruns e redes sociais on-line, como o 

Orkut, e até mesmo os verbetes produzidos para a Wikipédia, como espaços 

privilegiados para construções coletivas, como contos e poesias. Contudo, deve-se 

dizer aqui que isso não implica em um processo de comunicação, mas sim de 

trabalho colaborativo.  

Nos dias atuais, virou moda entre muitos renomados teóricos112 da 

comunicação falar da improbabilidade da comunicação. Não é o que pensa Arnon de 

Andrade, pois para ele a comunicação mantida entre os seres humanos não só é 

provável, como também é inevitável. No entendimento teórico adotado neste 

trabalho, falar na comunicação como algo improvável é, no mínimo, um exercício de 

neurastenia. E tudo o que vimos até aqui só confirma essa teoria: 

 

                                            
111 Spam: Tipo de propaganda não solicitada que chega indiscriminadamente a contas de e-

mails, fóruns de discussão e redes sociais on-line via Internet. 
112 Cf.: FILHO, Ciro Marcondes. Até que Ponto, de Fato, nos comunicamos? São Paulo: 

Paulus, 2004. 
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O advento da comunicação pode até ter sido anterior ao surgimento 
da própria espécie humana. Pois pode ter sido a comunicação (por 
exemplo, através de onomatopéias) mantida pelas espécies que nos 
predecesseram que desenvolveram aquilo que hoje entendemos por 
comunicação. Inclusive, hoje em diversas línguas há palavras que 
nos lembram onomatopéias, como é o caso de “zumbido”. Pois a 
única forma que o ser humano encontrou para sobreviver ao longo 
dos tempos foi conhecer o seu meio e se comunicar. Por isso, a 
comunicação é inevitável e não improvável, como diz Luhmann. 
(ANDRADE, site, 2007). 

 

Estabelecer um diálogo implica na instauração de um processo de análise do 

discurso, durante este diálogo, que possa analisar as construções ideológicas 

presentes e que se entenda o discurso como uma construção social, que só pode 

ser analisado considerando suas condições de produção e seu contexto histórico e 

social de forma que o discurso reflete uma visão de mundo determinada, 

necessariamente, vinculada à do(s) seu(s) autor(es) e à sociedade em que vive(m). 

Quando nos referimos à colaboração e co-autoração, como já foi dito, estamos, de 

certa forma, fazendo referências ao processo dialógico, o qual, muito além de um 

mero processo de interlocução, implica, necessariamente, no entendimento, não só 

do que está explícito, como também daquilo que está implícito na fala de cada um. É 

dessa forma que se estabelece a análise do discurso. Tal e qual os termos usados, 

vocativos e formas de despedidas, em recados pessoais são reveladores da 

situação afetiva entre os sujeitos na troca de mensagens, tanto presenciais quanto 

on-line:   

 
Muitas vezes, a defesa do diálogo feita por Paulo foi interpretada 
como um falar por falar, sem desafio para a construção de novos 
conhecimentos. Outras vezes, esta defesa do diálogo deu origem à 
idéia de que o educador democrático não pode se valer de uma 
exposição narrativa. O próprio Paulo respondeu a esta falsa 
compreensão: “Pode haver diálogo na exposição crítica, metódica, 
de um educador a quem os educandos assistem não como quem 
‘come’ a fala, mas como quem aprende sua intelecção. É que há um 
diálogo invisível, em que não necessito de inventar perguntas ou 
fabricar respostas. Os educadores democráticos não estão – são 
dialógicos. (FREIRE apud BARRETO, p. 65, 1998). 

 

O “pensar crítico” que nos possibilita o desvendamento daquilo que está 

implícito na fala está bem entendido naquilo que FREIRE chama de “pensar 

verdadeiro”. Algo que garantirá a continuidade do processo dialógico: 
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Não há o diálogo verdadeiro se não há nos sujeitos um pensar 
verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia 
mundo / Homem, reconhece entre eles uma inquebrantável 
solidariedade. É um pensar que percebe a realidade como processo 
que se capta em constante devenir e não como algo estático. Para o 
pensar ingênuo, o importante é a acomodação a este hoje 
normalizado. Para o crítico, a transformação permanente da 
realidade, para a permanente humanização dos Homens. Somente 
o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também, de gerá-
lo. (FREIRE apud BARRETO, 1998, p. 66). 

 

Embora não seja objeto de estudo desta dissertação tecer reflexões 

aprofundadas sobre metodologias de análise do discurso, podemos dizer que, em 

ambientes como os fóruns e as comunidades do Orkut, há elementos gráficos na 

escrita usadas pelos jovens capazes de dar certas indicações norteadoras. 

Podemos citar os “emoticons”113 e a pontuação proveniente daquilo que se 

convencionou chamar de “internetês”114. A utilização de tais recursos foi observada 

durante a experiência com a comunidade no Orkut da disciplina de TAVE (UFRN, 

2007.1).  

A própria concepção dos diferentes conceitos de diálogo encontrados na obra 

de diversos autores só se desenvolveu mediante um processo dialógico, através do 

qual cada teórico estruturava sua concepção diretamente dialogando com outros 

teóricos e/ou mediante a leitura desses teóricos. Livros e publicações científicas 

serviram como área de interlocução, assim como o Orkut serve aqui nesta pesquisa 

de área de interlocução para os estudantes.  

Podemos dizer, ainda, que o conceito de Comunicação em Paulo Freire faz 

referência à pré-condição de que haja a crença entre os interlocutores de que está 

havendo sinceridade de ambas as partes, para que haja o estabelecimento de um 

processo de comunicação. O que implica em o que poderíamos chamar, 

coloquialmente, de “fé nas pessoas”.  

 
                                            
113 Emoticons: Forma de comunicação paralingüística, um emoticon, palavra derivada de 

emotion (emoção) + icon (ícone) (em alguns casos chamado “smiley”) é uma seqüência de caracteres 
tipográficos, tais como: “:)”, ou “^-^” e “:-(” ou também uma imagem (usualmente pequena), que 
traduzem ou querem transmitir por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial o estado 
psicológico ou emotivo de quem os emprega. 

114 Internetês: É uma linguagem surgida no ambiente da Internet, baseada na simplificação 
informal da escrita com o objetivo principal de tornar mais ágil e rápida a interação. Fazendo dela 
uma linguagem taquigráfica, fonética e visual. Abreviações, simplificações, símbolos criados por 
combinação de caracteres, símbolos gráficos próprios e uma grande diversidade de recursos de 
comunicação por imagens utilizados na internet são as principais características encontradas nas 
mensagens que utilizam esta linguagem. 
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A fé nos seres humanos é um dado a priori do diálogo. O Homem 
dialógico tem fé nas outras pessoas antes de encontrar-se frente a 
frente com elas. Sem esta fé o diálogo é uma farsa. Transforma-se, 
na melhor das hipóteses, em manipulação paternalista. (FREIRE 
apud BARRETO, 1998, p. 65 e 66). 

 

O esclarecimento do conceito de Comunicação em Paulo Freire implica, 

necessariamente, no estabelecimento do processo dialógico na busca pela 

apreensão, via sua obra, de sua intelecção. Pois, ao escrever sobre dialogicidade, 

seus textos se mostram repletos de construções que nos desafiam a buscar não só 

o “pensar crítico” ao qual se refere o autor, como também o “pensar crítico” oculto 

em seus próprios textos. Em suma, em um exercício de metalinguagem, Freire faz 

uso precisamente daquilo que aborda enquanto código lingüístico.  Além de sua fé 

nas pessoas, é difícil não notar em seus livros uma imensa esperança na redenção 

do seres humanos e na superação de suas dificuldades para que um dia ele seja 

livre. 

 
A esperança está na própria essência da imperfeição dos Homens, 
levando-os a uma eterna busca. Uma tal busca não se faz no 
isolamento, mas na comunicação entre os Homens. Se o diálogo é o 
encontro das pessoas para ser mais, não pode fazer-se na 
desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu 
quefazer, já não pode haver diálogo. (FREIRE apud BARRETO, p. 
66, 1998). 

 

Como foi dito acima, o diálogo se estabelece por interlocutores, no qual cada 

um emite declarações (interlocuções) em busca de significação para um dado objeto 

comum (real ou simbólico). Tais interlocutores têm o mundo como mediador. Mas o 

processo dialógico, inevitavelmente entremeado por um viés ideológico, só se 

estabelece e tem sentido quando nós, que vivemos em comunidade, buscamos “ser 

mais” através da comunicação. Mas a “esperança”, aliada ao componente ético, é 

um pré-requisito para que haja o desejo de superação de nossas dificuldades. Se 

não temos esperança, não desejamos escolher nós mesmos nossos destinos; sendo 

assim, não há como haver diálogo. Se as pessoas perdem a esperança, elas não 

votam. Se elas não votam, elas perdem a liberdade de escolha. Neste caso, de 

escolher seus destinos enquanto sociedade. E é em sociedades assim, permeadas 

pela desesperança e desacreditadas de que os conflitos sociais são motivados pelas 

relações de poder entre as classes, que meios de informação são chamados de 
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“meios de comunicação”. Comunicação implica em educação115 e uma nação 

educada é mais difícil de controlar de forma autoritária. Por isso, concluímos, assim, 

que Paulo Freire, em seu conceito de Comunicação, entendeu que o pessimismo é 

uma forma de controle social. 

Atualmente tornou-se muito popular entre o meio acadêmico dos estudos de 

Comunicação Social um conceito chamado “Educomunicação”. Na verdade, esse 

neologismo é perfeitamente desnecessário, pois como já vimos anteriormente, se 

tomarmos como referência o conceito de Comunicação para Habermas e Paulo 

Freire, todo ato educativo implica necessariamente em um ato comunicativo.  A 

educação se faz através da comunicação. Na educação temos a certeza de que o 

processo de comunicação vai nos aperfeiçoar enquanto seres humanos. Por isso, o 

processo educativo, muito mais do que um simples processo de ensino, implica 

inevitavelmente em comunicação. Pois, no processo educativo, ambos (professor e 

aluno) se modificam. Da mesma forma, Em muitas circunstâncias, o senso comum 

das pessoas alimentado por um conceito preconcebido pela ideologia dominante 

costuma qualificar como "diálogo" aquilo que em uma análise mais profunda não 

passaria de "monoálogo". Acredito ser importante a criação aqui deste neologismo 

como uma forma de crítica ao falseamento de se apresentar como diálogo algo que 

parece muito mais, embora não seja, um monólogo. O "monoálogo" é uma 

informação ou uma opinião expressa como se fosse um diálogo a um ou mais 

interlocutores aos quais se recusa o direito a ser(em) ouvido(s) e a co-participação 

no ato de pensar. É, portanto, um falseamento e uma manipulação que não se 

apresentam como tal. 

Arnon de Andrade (entrevista, 2008), afirma não ser válida a questão de 

realizar ou não a união de ambos (Educação e Comunicação), tendo em vista que 

não há como dissociá-los. Como falou, em tom bem-humorado, para o professor não 

é uma questão de decidir ou não pela “união do casal”, mas de discutir seu 

“casamento”. Afinal, como nos fala Paulo Freire, educação é comunicação na 

medida em que é o encontro de sujeitos interlocutores na busca da significação dos 

significados. 

                                            
115 Cf.: FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação?, coleção O mundo, hoje, vol. 24, 10ª 

edição, São Paulo: Paz e Terra, 1988, p. 67. 
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5.3 Aprendizado pela discussão on-line  

 

O interesse dos jovens por determinado tema é diretamente proporcional as 

respostas que um professor possa dar e que possam satisfazer a curiosidade, os 

anseios e as inquietações contemporâneas de seus alunos.  

O debate, a discussão em educação, sempre serviu como uma forma de 

sedimentar informações obtidas. Embora uma discussão nestes termos possa ser 

desenvolvida entre professores, pesquisadores e alunos, e entre todos estes a 

sociedade, nos referimos aqui às discussões mantidas entre aluno – professor – 

aluno. A discussão, seja presencial ou a distância, é onde verdadeiramente 

acontece a contextualização dos conhecimentos obtidos, é normalmente onde se 

socializam informações secundárias, onde assuntos são levantados e “entrançados” 

com o tema principal e uns com os outros, onde suposições acertadas tornam-se 

consenso e as equivocadas, descartadas. Dúvidas são expostas, respostas são 

dadas, opiniões pessoais são comentadas. Sendo assim, o momento da discussão é 

onde o ensino-aprendizagem revela todo o seu potencial em termos de 

reciprocidade. Através da formação de uma comunidade on-line, educandos e 

professores podem: 

 

• Tirar dúvidas sobre as tarefas; 

• Sugerir textos; 

• Postar e checar calendário de atividades; 

• Debater temas sugeridos; 

• Compartilhar informações; 

• Fazer atividades em grupo. 

 

Para o discente típico, não é fácil integrar a informação de várias disciplinas 

ministradas isoladamente, e, não raramente, de forma estanque. É por isso que a 

discussão funciona também como fator que propicia a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a atualidade de conceitos.  

Como se vê nos vestibulares, tradicionalmente o sistema educacional sonha 

com um educando que não existe: alguém sempre disposto a ler, a participar das 

aulas, que consiga ter um desempenho incrível em todas as disciplinas e que seja 
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capaz de produzir, por vezes, em um ambiente anacrônico. Sobretudo, muito do que 

é planejado e praticado em uma escola típica pressupõe a existência, em boa parte, 

de educandos sem inibição. Sem atentar para os fatos, há o erro, em boa parte de 

quem planeja o nosso sistema educacional, de tentar encaixar a realidade no 

modelo e não o modelo na realidade.   

Se a ciência e a consciência sobre a própria realidade em que cada um vive 

acontecem, isto se deve não só pela razão das pessoas fazerem experimentos, mas 

também porque elas discutem o “dado do objeto comum” umas com as outras.  É 

esse debate (onde se critica, se sugere, se corrige erros, se compartilha idéias e 

informação) que tem o poder de gerar mais conhecimento.  

Mesmo grande parte da humanidade ainda estando longe de ter acesso à 

informação, nunca antes como hoje ela esteve tão acessível. Conseqüentemente, 

isso desobriga o professor a ter que ser uma enciclopédia ambulante. Agora a sala 

de aula pode ser o que sempre poderia ter sido: um lugar de diálogo e de troca de 

idéias entre discentes e docentes. As ferramentas de web como as redes sociais on-

line (tais como o Orkut), sites de compartilhamento de vídeos (assim como o 

YouTube), as enciclopédias on-line (por exemplo, a Wikipédia), sistemas de 

gerenciamento de conteúdos (CMS – Content Management System), fóruns, blogs, 

podcasts, que já são usadas pelos jovens, podem ajudar os professores nesta 

tarefa. Além disso, o advento dos softwares livres e das modernas ferramentas web 

tem gerado dentre os jovens a cultura de “fuçar”, ou seja, bisbilhotar, resolver, 

remexer tais softwares à procura de suas funcionalidades. Tal atitude está 

condizente com o que busca a educação moderna: o estímulo para que o próprio 

educando busque a informação e o conhecimento, levando o aluno à autonomia 

intelectual defendida por Paulo Freire116. Cabendo ao professor o papel principal de 

moderador de debates e de consultor em caso de dúvidas. Desta forma, como já foi 

dito aqui, só resta como lucro real, a possibilidade do diálogo. Este é o diferencial.  

Como não poderia deixar de ser, a freqüência aos fóruns de discussão está 

presente desde os primórdios da internet e tem se intensificado nos últimos anos. 

Basicamente, o hábito se dá da seguinte forma: quando alguém tem alguma dúvida 

ou dificuldade para resolver um problema, qualquer que seja ele, essa pessoa pode 

colocar uma mensagem solicitando ajuda no fórum (comunidade, no caso do Orkut) 

                                            
116 Cf.: FREIRE, Paulo. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. In: 

Pedagogia da Autonomia, coleção leitura, 29ª edição, São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 59-61. 
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dedicado ao assunto em questão. Geralmente, ela estará recebendo várias 

sugestões dirimindo sua dúvida ou sobre como resolver o problema. Desta forma, 

não deixa de ser interessante observar como pessoas de interesses comuns podem 

sustentar debates sobre os mais diversos assuntos pelo tempo que acharem 

necessário. A discussão de um tópico pode durar dias, semanas ou até meses.  

Uma comunidade do Orkut usada pelo professor em sala de aula passa a 

representar o envolvimento, não mais apenas só o do professor, mas também de 

todos os responsáveis pelo ato de pensar na sala de aula:  

 
A prática de ensino envolvida torna-se uma ação dinâmica e mista. 
Mesclam-se nas redes informáticas - na própria situação de 
produção/aquisição de conhecimentos - autores e leitores, 
professores e alunos. A formação de "comunidades de 
aprendizagem" em que se desenvolvem os princípios do ensino 
colaborativo, em equipe, é um dos principais pontos de alteração na 
dinâmica da escola. (KENSKI, 1998, p. 133).    

 

Todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem contribuindo para 

a construção de conhecimento coletivo que seja útil para dirimir a inatacabilidade de 

dogmas de forma a contribuir na aprendizagem de cada um. Porém, em um debate 

típico através de uma comunidade no Orkut, podem ocorrer diversos problemas de 

caráter não-comunicativo. Tais como: 

 

• Discussões fora do tema; 

• Animosidade entre os membros; 

• Propagandas não solicitadas; 

• Mensagens ofensivas; 

• Perguntas sem sentido. 

 

De modo geral, podemos dizer que os problemas que ocorrem em uma 

discussão on-line são praticamente os mesmos encontrados em uma congênere 

presencial em sala de aula: há educandos que, por diversas razões, são mais 

participativos e há os que preferem se abster da discussão. Um dos fatores 

principais é a timidez. Mas não é objetivo desta pesquisa dissertar sobre este 

aspecto da personalidade humana, nem, muito menos, abordar métodos que 

possam tornar extrovertidos educandos tímidos. Mas sim, sobre como um professor 
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pode agir no sentido de entender este processo numa comunidade on-line e que 

atitudes poderia tomar.  

Na sala de aula presencial, a interação dos educandos entre eles mesmos e 

com o professor se dá predominantemente de forma oral, em situações que 

normalmente não deixam registro. Logo, o nível de desconforto ou de coação não é 

tão grande quanto se estivesse havendo um registro (fonográfico, audiovisual, 

escrito) da intervenção. Todavia, mesmo assim, não são poucos os estudantes que 

se sentem coibidos em participar das aulas. Já nas salas de aulas on-line das 

plataformas de EaD e nos fóruns de debate, grande parte, se não toda a interação, 

se dá através da troca de mensagens escritas. Isto é, o educando sabe que de uma 

forma ou de outra suas palavras, suas opiniões, seus argumentos, ficarão 

registradas. Ele poderá sentir-se “julgado” pelo professor e por seus pares, por um 

texto que ele não terá controle depois de ser “postado”, isto é, publicado. Ele poderá 

sentir que este texto, como todo texto escrito, poderá dar margem a mal-entendidos.  

Muitos internautas têm dado ao Orkut uma utilização muito mais ampla do 

que apenas procurar amigos ou namoros. Há comunidades formadas por usuários 

dedicados a prestar esclarecimento sobre profissões, o dia-a-dia em países 

estrangeiros para quem vai viajar, esclarecer dúvidas sobre línguas estrangeiras, 

doação de sangue, pagamento de bolsas (como por exemplo, os bolsistas da 

Capes)117 e até há pessoas que se dedicam a dar conselhos a quem lhes pede 

anonimamente. É o caso da comunidade “Preciso de um Conselho”.118 Sem contar 

as comunidades sobre crianças desaparecidas119 e as inúmeras comunidades no 

Orkut dedicadas a esclarecer dúvidas sobre AIDS e DST – Doenças Sexualmente 

Transmissíveis120, através das quais usuários do Orkut podem, de forma anônima, 

fazer perguntas sobre o tema aos membros da comunidade, muitos dos quais são 

profissionais ou estudantes de cursos como Enfermagem e Medicina. São pedidos 

de informação, às vezes feitos de forma desesperada: 

                                            
117 Cf.: Comunidade “Bolsistas Capes” no Orkut 

(http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=168275). Através dela, os bolsistas de Pós-Graduação 
da Capes (Mestrado e Doutorado) em todo país costumam trocar informações sobre valores, 
pagamento e eventuais atrasos de suas bolsas. 

118 Cf.: Comunidade “Preciso de um conselho” no Orkut 
(http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1118436). 

119 Cf.: Comunidade “S.O.S. crianças desaparecidas” 
(http://www.orkut.com/UniversalSearch.aspx?searchFor=C&q=S.O.S.+crian%C3%A7as+desaparecid
as). 

120 Cf.: “Aids, DST...Conscientização” (http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=196218) 
e “Prevenção às DST/Aids e Drogas (http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=842317) 
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RESPONDAM, ME AJUDEM! SEXO ORAL. Uns dias atrás uma 
“profissional do sexo” que com certeza tinha Aids me chupou, e meu 
pênis estava com uma feridinha no freno do prepúcio. Certo? Corro 
grande risco de ter contraído? Não estou dormindo, nem comendo, 
pois ainda não deu o período da “janela”. Aguardo respostas o 
quanto antes! Obs.: Não estou comendo nem dormindo de tanta 
preocupação! Sei que é difícil quantificar o risco...mas por favor, 
respondam aí!! (ANÔNIMO, 2008, site).  121 

 

São comunidades onde qualquer pessoa, a qualquer hora, pode encontrar 

informações sobre algum sintoma que esteja sentindo ou, angustiadamente, tirar 

dúvidas sobre o risco que correu ao fazer sexo de forma desprotegida na noite 

anterior. É óbvio que recorrer a tais comunidades não substitui uma consulta médica 

tradicional, mas acaba servindo como um encaminhamento a um especialista ou, no 

mínimo, fazendo as vezes de “conselho de amigo” a quem não possui ou está longe 

dos seus. Assim sendo, é um erro achar que ambientes como o Orkut, uma 

ferramenta que não foi criada originalmente para ser usada em sala de aula, 

funcionam apenas como entretenimento, e só com projetos induzidos e fechados 

seria possível o estabelecimento da ferramenta como rede de conhecimento.  Cabe, 

portanto, ao professor mostrar a seus educandos que a internet pode ser usada para 

fins de aprendizagem. 

Dessa forma, em termos pedagógicos, imagine-se, então, que em uma 

disciplina como Biologia, na qual o professor esteja abordando temas delicados 

como reprodução humana, sexualidade ou doenças sexualmente transmissíveis, os 

educandos se sentiriam muito mais confortáveis ao tirar dúvidas (muitas pessoais) 

de forma anônima com o professor, via comunidade on-line, do que perguntar 

pessoalmente ao docente ou, pior ainda, fazer perguntas em plena sala de aula com 

seus colegas servindo de platéia. Neste caso, a necessidade de identificação do 

educando torna-se secundária, frente aos benefícios do ato educacional que se 

estabelece entre professores e educandos. Dessa forma, ao participar da 

comunidade que ele construiu para si e seus educandos no Orkut, ele acaba 

congregando não só seus educandos, como também os da instituição na qual 

leciona e, conseqüentemente, a sociedade. Seguindo o ideal de que a 

aprendizagem seja presencial e a distância ao mesmo tempo, tendo em vista que 

                                            
121Cf.:http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=196218&tid=5201635819913666268&sta

rt=1 
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boa parte das discussões podem ser mantidas a distância, o professor tem a 

possibilidade de manter sua aula ativa durante toda a semana.           

A correlação que está sendo feita aqui não é entre as potencialidades das 

redes sociais on-line em comparação com as oferecidas atualmente pelas 

plataformas tradicionais de Educação a Distância, mas sim entre as potencialidades 

das redes sociais enquanto fóruns on-line (em rede) e os fóruns das plataformas. 

Quando a EaD – Educação a Distância, podemos conceituá-la da seguinte forma:  

 
Educação a Distância é uma modalidade de educação, em que são 
utilizados meios de comunicação, de veiculação e de informação, de 
modo sistemático, com o propósito de educar pessoas que, por 
razões diversas, não têm ou não tiveram acesso às formas 
tradicionais de educação. Fica claro, desse modo, que há uma 
forma de educar tradicional, que permanece e que é considerada a 
modalidade capaz de atender aos diversos aspectos que o termo 
educar pressupõe, que deve também utilizar os modernos meios de 
comunicação e informação e que chamamos educação presencial. 
Há, ainda, alguns problemas difíceis de resolver à distância, como a 
avaliação e orientação individual, e que, em grande parte das 
experiências, se busca resolver com a presença real de um 
professor. (ANDRADE, 1997, p. 1). 

 

Mas a comparação dos fóruns de debates das redes sociais on-line e os 

fóruns das plataformas tradicionais de EaD nos mostra que seria preciso, por parte 

não só de quem as planeja, como também por parte dos gestores que administram e 

planejam os cursos à distância, que se tirasse o foco cada vez maior dos acréscimos 

de recursos com malabarismos tecnológicos, uma atitude ingênua e deslumbrada, e 

se buscasse uma maior humanização do processo ao colocar o educando como 

parâmetro. Afinal, dentre todas as ferramentas em uma plataforma tradicional, 

aquela que menos apresenta hierarquização entre os participantes é o fórum.  

Atualmente, pelos avanços do ideário neoliberal nas políticas públicas, 

percebemos uma diminuição do Estado em diversas áreas. Sendo assim, para 

muitos governos, as vantagens da implementação de cursos a distância estão muito 

mais atreladas à economia que fazem, se compararmos os custos envolvidos na 

criação destes aos custos envolvidos na criação de cursos presenciais, do que 

necessariamente atender à demanda por formação da população que não tem 

acesso ao ensino presencial. O próprio uso do termo “custos” em relatórios 

referentes à aplicação de recursos públicos na educação, denota um não 

reconhecimento da importância da educação na formação do cidadão. Afinal, 
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educação não é “custo”, mas sim “investimento”. A implementação de projetos de 

EaD é uma atitude válida, pois, à priori; o que o governo economiza em recursos, é, 

não mais que o dinheiro do próprio povo. No entanto, o problema ocorre quando o 

ensino via plataforma de EaD é imposto a qualquer custo, sem levar em 

consideração as condições de acesso dos alunos. Nesse caso, todos perdem. 

Sendo assim, podemos dizer que o planejamento das plataformas de EaD no Brasil, 

bem como os moldes dos cursos que são por elas oferecidos, é feito 

sistematicamente de modo semelhante ao modelo que é praticado em países como 

os Estados Unidos e países da Europa, cuja realidade social e necessidade 

educacional é distinta da nossa. O problema é que, ao copiar esses modelos, 

copiamos não só seus acertos como também seus erros de modo viciadamente 

sistemático.   

As pessoas envolvidas no processo de construção das plataformas 

tradicionais de EaD, bem como na gestão dos cursos por elas oferecidos, tentam 

adaptar a realidade às plataformas, quando, na verdade, deveriam adaptar as 

plataformas à realidade, no caso, dos educandos. Quando um curso a distância 

fracassa, sobretudo devido a uma grande evasão de educandos, a culpa pode ser 

de qualquer um dos envolvidos no processo, menos dos educandos.     

A geração atual pratica muito a linguagem escrita, mesmo pecando quanto ao 

uso da norma culta, pois se acostumou facilmente a escrever ao enviar torpedos via 

celular, nas salas de bate-papo, nas ferramentas de interação instantâneas (tal qual 

o ICQ, GTalk ou o MSN Messenger), nos grupos de debates dos fóruns, nos blogs e 

em redes sociais on-line, tal qual o Orkut. Desta forma, podemos dizer que, ao 

contrário do que se pensa, os jovens não têm medo de revelar sua própria 

identidade em construção, e chamá-los simplesmente de preguiçosos ou dizer que 

eles não gostam de participar é uma generalização. Não é válida a afirmação de que 

quando os jovens se abstêm de participar de uma discussão, eles assim o fazem 

sem nenhuma razão. O próprio uso intenso dessas ferramentas é um indicativo de 

que tais afirmações podem ser facilmente desacreditadas. 

O medo da avaliação faz alguns educandos se absterem da participação em 

uma comunidade on-line de sua sala de aula, moderada por um professor, mesmo 

estando, muitos deles, participando de comunidades informais sobre temas 

correlatos àqueles tratados pela própria comunidade on-line escolar.   
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Algumas comunidades informais, aquelas que não são pedagogicamente 

moderadas por um professor para uso de uma classe de alunos, congregam um 

grande número de membros. Embora o excesso de membros, às vezes, as impeçam 

de serem interativas, os jovens participam ativamente postando e recebendo 

informação sobre temáticas possíveis de abordagem em salas de aula (temas 

históricos, literatura, ecologia, profissões, ciências). Geralmente, elas estão abertas, 

de forma nominal ou anônima, à discussão de opinião, postagem de perguntas e 

respostas, à concordância, discordância ou postagem de links com dicas de sites 

sobre assuntos correlatos.  

Quanto mais uma comunidade tratar de um tema específico, melhor. De nada 

adianta uma comunidade possuir uma temática bem geral, com centenas de 

membros que, por causa disso, não conseguem interagir entre si. Por isso, em 

comunidades cuja temática é mais específica (para poder aprofundá-la) e a 

quantidade de membros é reduzida (para que todos possam se conhecer e dialogar) 

a algumas dezenas de membros, aumentam, em muito, as chances de sucesso 

quanto às possibilidades de interatividade. Em todo caso, pode-se dizer que, quanto 

mais específico for um assunto tratado, a tendência natural será que ela tenha um 

número reduzido de membros.  

No caso da experiência tratada nesta dissertação, a solução ideal foi abrir 

uma comunidade moderada para a disciplina e limitar o ingresso nela à própria 

classe122.      

As comunidades das redes sociais on-line possuem, mediante opção do 

moderador, a possibilidade dos educandos participarem delas de forma anônima. 

Essa possibilidade, longe de servir apenas de estímulo para o vandalismo, 

possibilita que os educandos possam fazer perguntas e dar opiniões que, de outra 

forma, não teria como identificado nominalmente via ambiente ou presencialmente 

em sala de aula. Por exemplo, para muita gente, alguns assuntos tidos como tabus, 

como sexualidade humana e doenças sexualmente transmissíveis, são de discussão 

especialmente sensível. Além disso, por diversas razões, a realidade das instituições 
                                            
122 Quando a experiência com a disciplina de TAVE - UFRN foi feita (2007.1) mesmo quem 

não era cadastrado ou aceito na comunidade podia ler os tópicos, mas desde 2008.1 o Orkut já 
implementou um sistema onde o usuário não cadastrado, se assim for da vontade do fundador (o 
professor, no caso desta pesquisa) e moderadores da comunidade, não pode, sequer, ler as 
mensagens. Esse recurso já aumenta as possibilidades de restrição quanto ao conteúdo privado de 
interesse exclusivo à classe. Embora esse procedimento seja desaconselhado, pois é importante que 
demais membros da sociedade que também façam parte do Orkut possam acompanhar os debates 
pelo menos como observadores. 
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de ensino hoje, especialmente as superiores públicas e privadas, é de um número 

cada vez maior de educandos nas salas de aula, o que dificulta ainda mais o acesso 

ao professor pelo educando. Através do acesso ao professor via comunidade on-

line, cria-se a possibilidade de muitos alunos que, pelas razões apresentadas, não 

puderam elucidar questões com o professor durante ás aulas, apresentem suas 

dúvidas ao educando no ambiente on-line.  

Se analisarmos as potencialidades das redes sociais on-line do ponto de vista 

da perspectiva didático-pedagógica, com fins de desenvolvimento de competências 

e habilidades, é preciso dizer que o foco deve ser o educando e não o ambiente ou 

as interações, muito menos o professor. Os professores devem estar atentos ao 

ritmo de desenvolvimento de cada indivíduo, sua aprendizagem, autonomia de 

criação e a forma como a classe constrói conhecimento e colabora via Orkut.   É 

importante que o educando seja visto como co-autor na comunidade, alguém com 

conhecimentos prévios que também seja considerado co-agente do processo de 

ensino-aprendizagem, tal qual o conhecimento empírico prévio, conhecimento de 

mundo, utilizado por Paulo Freire no seu método de alfabetização de adultos. O 

professor deve ser um co-participante, instigador, facilitador, problematizador, 

orientador e articulador do processo de ensino-aprendizagem. 

Deve ser deixado bem claro para os educandos as potencialidades da 

comunidade também enquanto espaço para informes oficiais: tais como postagens 

de referências bibliográficas, solicitação de trabalhos, datas com prazos de trabalhos 

e provas, notas, comunicados sobre prováveis ausências do professor, bem como a 

postagem de links sobre sites úteis. Inclusive, pelo menos no que diz respeito à rede 

social Orkut, há a possibilidade do professor relacionar outras comunidades de 

assuntos correlatos à comunidade criada para sua sala de aula.  

Em uma comunidade aplicada a uma disciplina, o professor pode ir 

acompanhando os educandos à medida em que eles vão produzindo seus trabalhos, 

analisando suas experiências e suas opiniões escritas na comunidade. Podendo 

acompanhar o desenvolvimento de todo o grupo, a participação, a integração e, 

desta forma, o trabalho cooperativo. Os educandos vão identificando os interesses 

comuns e o professor pode analisar se os trabalhos possuem algum elo que 

naturalmente possam ir se integrando. 

A comunidade on-line se presta bem a ser um ambiente de extensão e não 

substitutiva das aulas presenciais. Não basta uma comunidade on-line ser 
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interessante se as aulas presenciais não são interessantes para os educandos. Uma 

aula é interessante quando o professor traz para discussão elementos (relevantes 

para a disciplina) de interesse dos jovens e sobretudo contextualizados. 

Despertando a "curiosidade epistemológica" que Paulo Freire classifica como 

fundamental à construção do conhecimento, como ele nos diz ao afirmar que o 

interesse precede o conhecimento.123 

Não há razão para dar atenção a aquilo que não é de nosso interesse. É 

assim, não só para os educandos, mas também para qualquer pessoa. Por isso, 

quando o professor toma a iniciativa e também dá a liberdade ao educando de 

postar textos, links de fotos, vídeo, áudio considerados curiosos e férteis para os 

propósitos da disciplina, todos ganham a atenção de todos. Algo similar ao Texto 

Livre sugerido por Freinet124, onde os alunos eram estimulados a escrever o que 

quisessem, escolhendo livremente seu trabalho. Hoje, os alunos podem produzir 

vídeos, textos em blogs, áudio em podcasts, animações em Flash. Por que então os 

alunos não poderiam reproduzir o conhecimento adquirido na forma de um podcast, 

uma animação, um audio-drama, um vídeo, vinculado e compartilhado via Orkut? Tal 

qual a produção dos alunos de Freinet intercambiada entre si e via correspondência 

inter-escolar, bem como a permuta dos textos simples escritos entre os alunos do 

método Paulo Freire de alfabetização de adultos. 

Assim como em uma sala de aula presencial, não adianta o professor, de 

forma autoritária, querer coibir conversas paralelas ao tema. O mesmo vale para um 

fórum de discussão. O que o professor deve fazer mesmo é impedir que os tópicos 

com assuntos paralelos se tornem predominantes ou acabem por atrapalhar as 

discussões principais. Pois isso levaria a uns dos maiores problemas enfrentados 

por quem se propõe a dar uma razão de ser pedagógica a uma ferramenta web: a 

dispersão. Algo que em se tratando de discussões travadas em uma comunidade 

on-line pode, em maior ou menor grau, comprometer o andamento e a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Devido a sua própria característica hipertextual, a forma como se dá a 

navegação na web, por si só, estimula os sucessivos cliques nos links que 
                                            
123 Cf.: FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 37ª Edição, São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 

110. 
124 Cf.: SILVA, Ana Paula Sá Gabriel da. A construção do princípio da cooperação na 

pedagogia Freinet: uma prática em sala de aula do ensino fundamental. Natal, 2005, 84 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 
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fatalmente decorrerão na paulatina mudança de assunto e de foco por parte do 

educando. Dessa forma, com a web, haverá um considerável aumento no nível de 

fragmentação das informações pesquisadas e tratadas nas comunidades on-line ou 

grupos de fóruns em plataformas de EaD. Contra esta estrutura web não há muito a 

ser feito, tampouco se deve, pois uma faceta positiva da navegabilidade em 

hipertexto e os recursos multimidiáticos é que essa forma abre um largo caminho 

para experimentações e descobertas interdisciplinares. Resta ao professor estimular 

o aluno a refletir sobre as vantagens e desvantagens de uma ou outra atitude quanto 

às potencialidades de navegação nos sites da web, no qual o aluno constrói seus 

valores de forma autônoma. O estabelecimento desse processo passa, 

inevitavelmente, pela alfabetização tecnológica do professor.   

 

5.3.1 Dois casos de uso de fóruns em plataformas típicas de Educação a 

Distância  

 

A rede mundial de computadores aumentou de maneira extraordinária uma 

modalidade antiga de ensino: os cursos a distância. Os educadores de todo o 

mundo sempre acalentaram o sonho de levar a instituição escolar aos redutos mais 

distantes de suas nações. Em um país de dimensões continentais como o nosso, a 

internet pode ser a solução para melhorar o acesso ao ensino superior. 

Temos hoje um recurso inovador e moderno, de grande repercussão no Brasil 

e em outros países, que está quebrando paradigmas na forma do aprender e do 

ensinar: a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), tanto em 

cursos totalmente à distância, como em cursos semi-presenciais. É neles que se 

baseiam e se sintetizam as funcionalidades às práticas da EaD. Apesar de todos os 

esforços que têm sido feitos no melhoramento destes ambientes, eles ainda 

possuem e reproduzem algumas práticas que fazem parte da visão tecnicista que 

norteiam os responsáveis pelo desenvolvimento de tais ambientes. Podemos 

perceber em nosso país investimentos de instituições de ensino, do governo, 
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empresas públicas e privadas direcionadas ao desenvolvimento de diversos 

ambientes125. 

Iremos analisar nesta dissertação o uso dos fóruns em duas experiências de 

uso de plataformas de EaD. Em comum entre elas, está o fato de que se trata de 

cursos de especialização (lato sensu). A primeira experiência é a obtida pelo curso 

de Especialização em Ensino de Comunicação Social, semi-presencial, e a outra 

pelo curso de Especialização em Gestão Escolar, à distância.   

O curso de Especialização em Ensino de Comunicação Social (parceria 

Uneb-UFRN) utilizou entre 2004 e 2005 uma plataforma de EaD, no caso, a 

TelEduc. A qual foi concebida tendo como alvo o processo de formação de 

professores para informática educativa, baseado na metodologia de formação 

contextualizada, fornecendo flexibilidade pedagógica, amplitude de funções e 

características intuitivas para o aprendizado à distância e para apoio ao ensino 

presencial. Foi desenvolvido de forma participativa, ou seja, todas as suas 

ferramentas foram idealizadas, projetadas e depuradas segundo necessidades 

relatadas por seus usuários. 

A intensa interação entre os participantes dos cursos e ampla visibilidade dos 

trabalhos desenvolvidos também são pontos importantes, por isso foi desenvolvido 

um amplo conjunto de ferramentas de interação como o correio eletrônico, grupos de 

discussão, mural, portfólio, bate-papo etc. No entanto, o que ainda falta no TelEduc, 

e os educandos têm reclamado quanto a isso, é a possibilidade  de se desenvolver e 

se implementar novas ferramentas que possibilitem a visualização, por parte dos 

inscritos, da co-presença, tal qual acontece nas salas de bate-papo. 

Para os pesquisadores do NIED – Núcleo de Informática Aplicada à 

Educação, da Unicamp, criadores da TelEduc, a eficiência da gestão da plataforma  

está associada diretamente às possibilidades de discussão e colaboração com 

grande ênfase, portanto, nas ferramentas de interação e suas potencialidades como 

elementos de mediação didática. Todavia, no curso semi-presencial de 

Especialização em Ensino de Comunicação Social, pudemos observar que, segundo 

as estatísticas de acesso ao sistema, ao mesmo tempo que houve uma grande 

freqüência ao Mural por parte dos educandos, houve também um completo 

                                            
125 Tais como: a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que desenvolveu o TelEduc, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com a plataforma ROODA, a PUC-RJ, com o 
ambiente aulaNet, o MEC – Ministério da Educação, com  o E-proinfo, e Moodle, dentre outros. 
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abandono do espaço destinado ao Fórum de discussões,  mesmo tendo os 

professores proposto vários temas para debates. Sendo assim, o Mural, por sua vez, 

passou a servir para tudo: desde contatos aluno-professor, aluno-aluno, felicitações 

de aniversário, discussão de temas não propostos, comentários sobre filmes ou 

atualidades políticas. Estudos mais aprofundados necessitariam ser realizados para 

que se possa checar os motivos pelos quais isso ocorreu. A princípio, pode-se dizer 

que os educandos inscritos em cursos similares costumam temer o Fórum, receosos 

que o conteúdo de suas opiniões (muitas vezes não obrigatoriamente requeridas 

pelo professor e que a princípio poderiam se abster) possam contar na avaliação a 

que serão submetidos. Por isso, seria interessante que em situações semelhantes, 

os professores deveriam lembrar-lhes de que cada educando jamais será julgado ou 

avaliado pelo teor de suas opiniões expressos em suas intervenções, mas sim pela 

sua disposição e freqüência em participar das discussões, além de fazer as tarefas 

solicitadas. 

Há uma explicação para a pouca atividade revelada pelos educandos no 

Fórum, onde no início do curso os professores tentaram postar temas para debate e 

discussão entre a turma. O motivo principal é que os educandos preferiram centrar a 

postagem de suas mensagens no Mural da plataforma, de modo que ele acabou se 

tornando um espaço privilegiado. Por isso, e para facilitar a navegabilidade dos 

educandos, os coordenadores resolveram autorizar o administrador do ambiente a 

desativar o Fórum, não disponibilizando mais o link de acesso desta ferramenta para 

os educandos. Deste modo, o Mural passou a servir também de Fórum para 

educandos e professores.  A desativação do Fórum, pode, então, ser considerada 

como um sinal de desagregação em torno dos temas estudados. Inclusive, 

observou-se que não é raro que alunos deixem de fazer determinadas atividades 

simplesmente porque se perdem no ambiente com problemas de usabilidade.  

O comportamento dos alunos no Mural e no Fórum descrito à cima nos 

mostra o quão pode ser improdutiva a fragmentação "rede social on-line para lazer” 

(tal como o Orkut) x “ambiente on-line para estudo" (uma plataforma tradicional de 

Educação a Distância). O mesmo ambiente usado para relacionamentos pessoais e 

afetivos, bem como entretenimento, pode ser usado para estudo e diálogo em vista 

da construção do conhecimento. 

Pode-se dizer que, da mesma forma que o vestibular tradicional é estruturado 

para um estudante que, a rigor, é muito raro de se encontrar, pois, dificilmente, há 
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quem tenha domínio de todas as disciplinas do Ensino Médio requeridas pelo 

processo seletivo do vestibular. Analogamente, alguns estudiosos dos ambientes on-

line de aprendizagem imaginam um comportamento de aluno típico, que só existe 

em casos excepcionais.  

 
A ferramenta diário de bordo, cujo nome tenta sugerir aos usuários a 
idéia de percurso ao longo do caminho, foi desenvolvida para 
promover espaço para reflexão dos participantes de um curso. Tal 
como os diários pessoais, a intenção é que os usuários utilizem 
essa ferramenta para descrever e refletir sobre seu processo de 
aprendizagem. Enfim, cada participante pode analisar seu modo de 
pensar, registrar expectativas, conquistas, questionamentos e suas 
reflexões sobre a experiência vivenciada no curso e nas atividades 
de cada dia. (ROCHA, 2003, p. 387). 

 

Não obstante a ineficácia da dispersão das ferramentas de interação da 

TelEduc, divididas em Fórum, Diário de Bordo, E-mail, Portfólio, Bate-papo e Mural,  

não nos surpreende que algumas destas ferramentas tenham  caído em desuso ou 

sequer tenham sido usadas pelos educandos do curso de Especialização em 

Juazeiro, pois, ao invés de se preocuparem com os anseios de um educando real e 

viável, alguns criadores desses ambientes anseiam por encontrar em seus 

educandos atitudes difíceis de se encontrar, mesmo em discussões nas aulas 

presenciais que têm a vantagem de usar a palavra oral, não tão “comprometedora” 

quanto a escrita sobretudo para quem está sendo avaliado, seja pelo professor e/ou 

por seus pares. Essa é, possivelmente, a causa de boa parte da timidez por parte 

dos educandos, quando participam de cursos on-line: o medo da avaliação. O medo 

de que ao dizer algo a mais, que a princípio era desnecessário, ele possa ser 

prejudicado em termos de conceito. Por isso, muitos deles se limitam a fazer 

estritamente o que é exigido, e ser obrigado a fazer algo não é o melhor caminho 

para o desenvolvimento de uma inteligência coletiva. Por isso, pode-se dizer que a 

melhor atitude é encontrar alguma maneira de deixar claro ao educando que ele não 

será avaliado pelo que disser ou por seus pontos de vista. Contará unicamente a 

sua participação e iniciativa de participar dos debates. Sem imposição ou coerção, 

mas de forma voluntária, ele não seria prejudicado por não participar dos debates, 

mas também não ganharia um conceito a mais, mesmo que subjetivo. Cabe ao 

professor deixar claro que, assim como acontece nas aulas presenciais, todos ali 

estão para aprender intersubjetivamente um com o outro, e que a atitude da 
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abstenção resulta em perdas na própria aprendizagem. Também é estranho, dentro 

de um clima de cooperação que deve nortear a educação on-line, a existência de 

“hierarquias”. 

 
No TelEduc, há três tipos de usuários: coordenador, formador e 
educando. É comum o coordenador do curso ser um formador, 
sendo que esses papéis distintos são distribuídos para conceder 
privilégios para a execução de algumas tarefas administrativas que 
só podem ser executadas pelo coordenador dentro do ambiente. 
(ROCHA, 2003, p. 388, grifo do autor). 

 

É certo que se tenha que ter alguém para assumir certas responsabilidades e 

impedir o vandalismo, mas, assim como na Wikipédia, o vandalismo teria que ser 

coagido pelo consenso de todos os membros e não pelo autoritarismo de um, pois 

de outra forma, a educação on-line seria apenas a reprodução a distância dos vícios 

contidos na educação presencial. Como já foi dito, a educação on-line não necessita 

de regras além daquelas éticas usuais do mundo presencial. Como se pode falar ao 

mesmo tempo na concessão de privilégios e na construção democrática do 

conhecimento coletivo?  

Outro fator preocupante gira em torno da imposição, na maioria dos cursos, 

das conversas síncronas via sala de bate-papo; pois é sabido que nem todos que se 

propõe a fazer um curso a distância estarão disponíveis em determinado dia e 

horário. Uma imposição baseada numa concepção inadequada se levarmos que 

uma das principais vantagens dos cursos a distância (quem os procura sabe disso) é 

a possibilidade de acessar o ambiente a qualquer hora do dia e em qualquer dia da 

semana. 

O segundo caso sobre o uso do fórum que pretendemos analisar aqui é o 

obtido pelo curso de Especialização em Gestão Escolar, que foi implementado a 

partir de 2006/2007, pela SEB – Secretaria de Educação Básica/MEC, em parceria 

com as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação, esse curso, oferecido inicialmente a gestores de 10 

Estados, inclusive o Rio Grande do Norte, faz parte do Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica. O curso é oferecido à distância (via plataforma 

Moodle) a gestores em exercício de escolas públicas de educação básica (diretor e 

vice-diretor) a fim de formá-los (em nível latu sensu) através de processo seletivo 

específico. Motivou essa iniciativa o fato de que, segundo o Programa, citando 
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dados do Censo Escolar/2004, do total de dirigentes escolares, 29,32% possuem 

apenas formação em nível médio. O percentual desses dirigentes com formação em 

nível superior é de 69,79%, enquanto apenas 22,96% possuem curso de pós-

graduação lato sensu (especialização) 126. Ainda segundo o Programa: 

 
Nesse contexto, é de fundamental importância ampliar as diferentes 
estratégias e modalidades de formação a serem utilizadas, 
considerando as diversidades que constituem a realidade 
educacional em nosso país. A Educação a Distância (EAD) tem se 
apresentado como uma modalidade de educação que pode 
contribuir substantivamente para mudar o quadro de formação e 
qualificação dos profissionais da educação, e, nesse caso 
específico, dos dirigentes escolares.  (PROGRAMA NACIONAL 
ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2008, site). 
 
 

Mesmo que, segundo o Programa, se tenha considerado “as diversidades que 

constituem a realidade educacional em nosso país”, no Rio Grande do Norte, o 

curso de Especialização em Gestão Escolar, ocorrido no período que vai do 

segundo semestre de 2007 ao primeiro semestre de 2008, foi marcado, desde início, 

pela dificuldade dos alunos quanto ao domínio de conhecimentos básicos de 

informática e, sobretudo, os do interior do Estado, de se quer ter acesso à internet.  

 
Boa noite professora, estou com um problema e gostaria de algum 
posicionamento. Estou fazendo o curso através do laboratório de 
informática da escola que trabalha com o Gesac. Após a 
manutenção feita na plataforma, o sistema Gesac não permite o 
acesso da plataforma, com isso estamos sendo prejudicados, pois 
para acessarmos em outros lugares temos que pagar a hora, 
ficando bastante dispendioso.O que pode ser feito? (2007, site). 127 

 

Inacreditavelmente, o programa do curso ainda previa uma sala ambiente 

destinada a ensinar a esses alunos a tarefa de construir sites, através de softwares 

de Webdesign, os quais não só os alunos dificilmente teriam tempo suficiente para 

aprender como também necessitariam de outros conhecimentos prévios a serem 

utilizados. Como ficou claro através do proposto pela “Sala ambiente Oficinas 

Tecnológicas – Construindo Sítios na Web”. 

Disso podemos tirar a conclusão de que, se realmente as realidades 

socioeconômicas e educacionais dos alunos tivessem sido verdadeiramente levadas 

                                            
126 Cf.: http://moodle.mec.gov.br/mdl01/mod/resource/view.php?id=12794 
127 Cf.: http://moodle.mec.gov.br/mdl01/mod/forum/discuss.php?d=4455 
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em consideração, o mais indicado seria que o meio a ser utilizado não fosse uma 

plataforma de EaD, com conteúdo totalmente on-line, mas sim material impresso 

enviado via correio aos alunos. Obviamente, isso iria implicar em custos mais 

elevados. A opção pelo baixo custo que a forma on-line de disponibilização de 

material possibilitou, revelou um foco direcionado ao “meio” e o “material”, e não aos 

educandos. Dessa forma, a economia de recursos foi privilegiada em detrimento do 

grande número de evasão. Uma decisão que não pode ser considerada 

privilegiadamente inteligente e uma caracterização de mau uso do dinheiro público. 

Logo, isso acabou por gerar descontentamento entre os educandos, os quais, com 

problemas de acesso e de uso da internet, como se pode ler no fórum, preferiam 

fazer um curso presencial ou, no máximo, semipresencial: “Olá (...), estou 

precisando de mais encontros presenciais, pois estou com muitas dúvidas em 

relação às próximas etapas do Curso”. (2007, site).128 

Com o acúmulo de tarefas inacabadas, pelas razões já aqui expostas, os 

educandos foram ficando cada vez mais desesperados, sem saber que eles não 

tinham culpa, pois, erroneamente, o curso estava sendo centrado não na produção 

de conhecimento, mas sim no material: 

 
Olá (...), eu sou (...).  Sinto muito lhe dizer que não estou gostando 
muito deste curso, pois acreditava que o mesmo seria através de 
aulas presenciais. Estou sentindo muitas dificuldades, por isso 
gostaria de saber se vai haver algumas aulas presenciais ainda. 
Com certeza isso nos ajudaria muito. Desculpe a sinceridade, mas é 
o que estou sentindo. Um grande abraço. (2007, site). 129 

 

Em um caso como esse, uma opção para evitar o total fracasso é abandonar 

a modalidade a distância e tornar o curso semipresencial. Assim sendo, o que o 

curso de Especialização em Ensino de Comunicação Social e o curso de 

Especialização em Gestão Escolar têm em comum e que se insere no âmbito das 

discussões propostas por esta dissertação é o mau uso do recurso de fórum. 

Enquanto no primeiro caso houve um abandono da formalidade, fórum em benefício 

da informalidade do mural, o segundo (sem mural) se notabilizou pela fragmentação 

e dispersão proporcionadas por quatro fóruns permanentes e diversos outros fóruns 

em cada uma das disciplinas (neste caso, chamadas “salas ambientes”), em um total 

                                            
128 Cf.: http://moodle.mec.gov.br/mdl01/mod/forum/discuss.php?d=4454 
129 Cf.: http://moodle.mec.gov.br/mdl01/mod/forum/discuss.php?d=4454 
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de 20 fóruns. Por ordem de habilitação na plataforma foram distribuídos cada um 

dos fóruns, dos quais os quatro primeiros poderiam necessariamente estar reunidos 

em um único fórum: 

 

• Fórum de notícias; 

• Questões operacionais; 

• Converse com os assistentes; 

• Conversem com os coordenadores de sala; 

• Fórum de atividades obrigatórias (sala ambiente de Introdução ao 

Curso e ao Ambiente Virtual); 

• Fórum – Acompanhamento do Projeto-Intervenção (Sala ambiente 

Projeto Vivencial); 

• Fórum – Experiências de PPP (Sala ambiente Projeto Vivencial); 

• Fórum – Direito à Educação (Sala ambiente Projeto Vivencial); 

• Fórum para envio do TCC (Sala ambiente Projeto Vivencial); 

• Fórum da atividade 1 (Sala ambiente Políticas e Gestão na Educação); 

• Fórum de Atividades (Sala ambiente Políticas e Gestão na Educação); 

• Fórum de atividades operacionais (Sala ambiente Políticas e Gestão na 

Educação); 

• Fórum de atividades em grupo (Sala ambiente Políticas e Gestão na 

Educação); 

• Fórum geral (Sala ambiente Políticas e Gestão na Educação); 

• Fórum de atividades obrigatórias (Sala ambiente Tópicos Especiais: 

conselhos escolares); 

• Fórum de atividades obrigatórias (Sala ambiente Tópicos Especiais: 

saúde na escola); 

• Fórum de atividades obrigatórias (Sala ambiente Oficinas Tecnológicas 

– Construindo Sítios na Web); 

• Fórum de atividades obrigatórias (Sala ambiente Fundamentos do 

Direito à Educação); 

• Fórum de atividades opcionais (Sala ambiente Fundamentos do Direito 

à Educação); 
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• Fórum de atividades obrigatórias (Sala ambiente Planejamento e 

Práticas da Gestão Escolar). 

 

Imagine-se, então, a impossibilidade de sucesso desse curso se partirmos do 

princípio de que grande parte dos educandos ainda tinha sua missão complicada 

pela dificuldade de acesso à internet, conhecimentos deficientes de informática, bem 

como navegação na web e desorientação provocada pela má usabilidade da 

plataforma em questão, ou seja, facilidade de se achar o que se quer, na labiríntica 

Moodle. É o que se percebe ao ler algumas das intervenções dos educandos 

participantes do curso no fórum: “Não estou conseguindo realizar as atividades, não 

encontro a página de apresentação. Preciso de ajuda urgente” (2007, site):130 

 
Nessa perspectiva, não resta apenas aos alunos a aquisição de 
conhecimentos operacionais para poder desfrutar as possibilidades 
interativas com as novas tecnologias. O impacto das novas 
tecnologias reflete-se de maneira ampliada sobre a própria natureza 
do que é ciência e do que é conhecimento socialmente válido. Exige 
uma reflexão profunda sobre as formas de avaliação da 
aprendizagem e do próprio processo pedagógico e sobre as novas 
formas de ensinar e aprender. (KENSKI, 1998, p. 134).   

 

Hoje, vivemos mergulhados em um universo multi-midiático, do qual é muito 

difícil, se não impossível, sair. Os jovens são os grandes usuários da rede mundial 

de computadores, embora predominantemente para diversão. E diversão não 

constitui em um “pecado”, ao qual devemos evitar, muito pelo contrário. Quanto mais 

intimidade o professor se predispuser a ter com as novas tecnologias, mais próximo 

ele estará de transmitir conteúdo educacional para seus educandos. Por isso, cabe 

ao professor mostrar a seus educandos como a internet pode ser útil à 

aprendizagem e, sobretudo, que para adquiri-lo não é preciso abdicar da diversão.  

Esse é um dos grandes problemas dos materiais didáticos on-line, dos 

ambientes de aprendizagem e da postura adotada por muitas instituições de ensino 

superior e seus respectivos docentes: nas circunstâncias criadas por eles, o jovem 

sente como se precisasse fazer concessões, sair de seu ambiente tradicional (que 

só porque não é formal, não significa que não seja de aprendizagem), para se 

dirigirem a outros ambientes sisudos, cheios de regras que normatizam o que é 

permitido e proibido, cujo cronograma é rígido. E isso tudo lhes parece muito 
                                            
130 Cf.: http://moodle.mec.gov.br/mdl01/mod/forum/discuss.php?d=3034 
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desconfortável. Isso não é educação on-line, é educação tradicional em versão on-

line e sem a vantagem da presença de um professor. Desta forma, ou as instituições 

de ensino repensam o seu papel como legitimadoras do conhecimento ou correm o 

risco de continuar a serem passadas para trás e vistas como instituições 

antagônicas.  

Outras instituições e profissionais, como os de saúde, se adequaram bem às 

novas circunstâncias trazidas pelos novos meios, pois a opinião de um médico mais 

experiente, porém geograficamente distante, através de uma cirurgia transmitida via 

web, tem ajudado a salvar vidas; e ninguém questiona a validade de tal 

procedimento. Apenas os profissionais de educação, em parte, ainda não ajustaram 

suas circunstâncias profissionais à realidade do mundo atual. Vemos que, ou eles 

têm se resignado a repetir as velhas fórmulas nos novos meios, transformando a 

educação on-line como uma forma de educação tradicional a distância ou se 

rebelam contra a EaD, passando a vê-la como uma inimiga da docência, no sentido 

ocupacional da palavra, ao vê-la como o fim do professor enquanto categoria 

profissional: 

 
Quando o livro surgiu, muitos acharam que a escola, como era 
conhecida, ia acabar e o professor (lente) seria descartado. Quando 
a TV foi inventada, também se dizia a mesma coisa. Os professores 
se sensibilizam com os arautos do tecnicismo e mais ainda com os 
políticos que sonham com uma escola de baixo custo e que nem 
tenham professores.(ANDRADE, 2008, site). 

 

Não faz muito tempo que os pessimistas previram que a internet representava 

uma diminuição do papel do professor. Muito pelo contrário, pois nunca os 

professores foram tão atuantes: respondem e-mails, participam de fóruns e de salas 

de bate-papo. Essa atitude tem o poder de congregar não só seus próprios 

educandos como também seus educandos com os de outras instituições. Os 

professores também têm podido trocar experiências com outros colegas de 

profissão. Tudo isso junto implica em enriquecimento real do aprendizado para 

ambas as partes.      

Hoje os estudantes, indiscutivelmente, adquiriram uma postura mais 

interativa, pois trocam um volume muito maior de informações entre eles em fóruns 

de debates acadêmicos ou em outras instâncias. Sendo assim, o ideal, desde que 

isso não implique em uma relação de mais-valia, é que a atividade docente seja 
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presencial e on-line ao mesmo tempo. Isso tem o poder de tornar permanente o 

processo em ensino-aprendizagem, e não algo que tem hora marcada para começar 

e terminar.  

Atualmente, muitos professores têm utilizado blogs (pela facilidade de 

construção) em suas salas de aula. Temos observado que muitas destas 

experiências têm resultado apenas na utilização do blog pelo blog, ou seja, têm tido 

um sucesso superficial, tendo em vista que a grande questão que enfrentamos hoje 

não é, necessariamente, o acesso aos meios (embora ainda seja um entrave), mas 

sim, muitas vezes, a abstenção do jovem em participar da experiência. Já com 

relação ao docente, às vezes as abstenções ou resistências ocorrem porque eles 

não se sentem capacitados para operar um computador, lidar com os ambientes on-

line ou porque não têm tempo para esse aprendizado. Agindo assim, eles perdem 

oportunidades de debate e interação fecundos. 

 

5.3.2 Por uma participação efetiva e não apenas aparente 

 

A formalidade no processo de ensino-aprendizagem tem uma longa história, 

certamente presente até antes da criação das primeiras universidades, por volta do 

século XII.  Por exemplo, um édito da Universidade de Oxford, de 1358, o qual 

obrigava “os alferes a confeccionar em proporções amplas as vestes acadêmicas – 

‘é decente e razoável que aqueles a quem Deus distinguiu dos leigos com 

qualidades interiores também devam ser diferentes deles na aparência’”. 

(MINOGUE, 1981, p.18). Isso nos mostra que a história da escola como instituição 

de ensino em diversas épocas e culturas é uma história onde a busca pela 

sistematização e difusão do conhecimento entre seus educandos tem caminhado 

junto com a busca pela formalidade da forma como isso é feito. Certamente, essa é 

uma maneira que as sociedades encontraram de dar legitimidade às instituições de 

ensino, além daquelas funções que são absolutamente óbvias: formar o cidadão 

(explícita) e ser um instrumento de poder (implícita). É daí que vem a busca por 

elementos que dêem à instituição de ensino uma razão de existir visivelmente 

legitimadora, através de elementos como diplomas, títulos, disposição de carteiras, 

lousa onde normalmente se posta um professor, um edifício próprio, nome, estatuto, 

hierarquia, diários de classe, avaliações e, o mais incrível, a estipulação de horário e 
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rotina para o aprendizado.  O advento da internet tem obrigado os membros da 

escola a repensar seu lugar na instituição e na sociedade.  

Antes de mais nada é preciso dizer que, segundo a perspectiva teórica 

adotada neste trabalho, é estranho quando alguém se refere a uma suposta “IHC - 

Interação homem-computador”, pois a interação acontece sempre entre pessoas. Os 

estudiosos da EaD deveriam se debruçar mais sobre os pressupostos que levam à 

participação ou à abstenção dos educandos, seja em uma plataforma, seja em um 

fórum de discussão ou em redes sociais on-line. Para isso, no entanto, seria preciso 

que o processo fosse focado tendo a produção do conhecimento como centro do 

processo de ensino-aprendizagem e não os professores ou os meios técnicos 

(ambientes on-line e materiais). Pois de nada adianta evoluir tecnologicamente, no 

que concerne aos suportes se não conseguimos compreender as perspectivas de 

interação nutridas pelos educandos usuários de um ambiente on-line de 

aprendizagem. O problema dos atuais cursos de EaD é que eles desconsideram as 

características do aluno.  

A liberdade de ação em uma rede social on-line ou em um ambiente on-line 

de aprendizagem, para ser mais específico, a possibilidade de interação, não 

significa, necessariamente, falta de método ou de sistematização como se imagina. 

Ao contrário, a liberdade de interação entre pessoas constitui um importante fator de 

facilitação da aprendizagem não só no ensino presencial, mas, sobretudo, na EaD.  

As comunidades on-line, de um modo geral, abrem uma nova dimensão ao 

exercício intelectual, na qual os educandos são incentivados a participar e a 

desenvolver rapidez de raciocínio para dar respostas on-line e a expor idéias diante 

dos outros educandos conectados. Além disso, as comunidades do Orkut podem se 

tornar motivadoras do aprendizado pois trazem para o universo escolar uma 

linguagem e uma usabilidade de ambiente com a qual os educandos já estão 

familiarizados e participando voluntariamente. Sendo assim, se estabelece o 

incentivo para que todos troquem informações entre si e trabalhem em equipe. Até 

professores de turnos, unidades e mesmo instituições de ensino diferentes poderiam 

aprender uns com os outros sem a pressão de estarem ali por obrigação. Pois 

normalmente, os docentes vivem em um ambiente onde a comunicação entre pares 

é muito entrecortada e limitada pela disponibilidade de tempo. 

Nas comunidades on-line de diversas redes sociais on-line, tal qual o Orkut, 

se vê freqüentemente a criação de regras de conduta estipuladas por seu(s) 
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monitor(es). Quanto a sua gestão, entende-se aqui que nas comunidades on-line 

não há a necessidade de se criar uma nova ética posta em prática através de 

inúmeras normas de funcionamento, regulamento ou orientação de conduta, sejam 

elas rígidas ou liberais. Tendo em vista que em uma comunidade on-line deve ser 

priorizado o direito a liberdade de pensamento, isto é, uma comunidade on-line deve 

ser guiada pelos mesmos princípios éticos de comunidade presencial.  Assim sendo, 

quem em um ambiente on-line infringir aquilo que em um ambiente presencial é visto 

como anti-ético, assim também deve ser considerado na comunidade on-line. Dessa 

forma, sabemos que um ambiente on-line não precisa de regras éticas próprias 

diferentes daquelas já socialmente aceitas e de conhecimento corrente. A mesma 

ética da vida real, serve para o ambiente on-line. Dessa forma, no alicerce deste 

argumento, podemos afirmar aqui que não há necessidade de se modificar a lei para 

lidar com crimes on-line. Exceto em casos cujo consenso considera antiéticos (tais 

como racismo, xenofobia, apologia ao vício e a violência, pedofilia, para citar 

alguns), não deve haver por parte do professor qualquer atitude que iniba o 

envolvimento dos alunos com os diálogos travados no ambiente on-line. Eventuais 

envios de “spams” por parte de alguns educandos inscritos também podem ser 

consideradas atitudes anti-sociais e anti-educativas.   

Hoje é muito comum que haja jogos criados especialmente para os ambientes 

de fóruns de debates. Tal iniciativa, desde que tomada com parcimônia, não deve 

ser fruto de repressão por parte do professor que está como moderador, pois, tentar 

coibir tais atitudes dos educandos equivale a tentar fazer o mesmo numa sala de 

aula presencial convencional. E, como já se sabe, tal atitude anacrônica não 

funciona e acabará por desestimular os estudantes. O professor, ao mesmo tempo 

em que deve procurar estimular o educando, deve também tentar usar seu poder de 

moderador o menos possível. E quando isso tiver que ser feito, que não seja de 

maneira autoritária. Algo de acordo com a variante pedagógica Nº 4 de Freinet, a 

qual nos diz que a criança e o adulto não gostam de imposições autoritárias. 

O Orkut caiu nas graças dos jovens justamente pela autonomia de ação que 

ele proporciona. E, como já foi dito, nele há comunidades que se dedicam 

inteiramente ao debate de idéias, escritores e tecnologia. Hierarquizar e regrar uma 

experiência educativa via Orkut nada mais é do que transportar para ao ambiente os 

vícios cerceadores em voga em boa parte no ensino presencial e nas plataformas de 

EaD.  
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A rede tem que ser “social”, isto é, ter versão na língua usada pelos 

educandos bem como uma interface intuitiva onde o acesso à informação por parte 

dos participantes (educandos e educadores) seja claro, direto e imediato. E, ao 

falarmos disso, estamos, no âmbito dos ambientes on-line, falando em “usabilidade”. 

O ambiente também deve refletir o contexto histórico e social de seus usuários. Sob 

tais circunstâncias, uma rede social on-line ou um ambiente on-line se populariza. É 

o caso do Orkut. 

Devemos nos questionar sobre quais são os fatores determinantes para que 

um educando se abstenha de participar de um debate on-line, mesmo ele estando 

inscrito (involuntariamente ou voluntariamente) no sistema. Sabendo o quanto a 

presencialidade, por si só, pode ser inibidora para um educando, devemos observar 

que existem algumas precondições para que a relação dialógica on-line pela busca 

do conhecimento se efetive entre professores e alunos, além da mais básica de 

todas, haver uma predisposição para aprender por parte dos envolvidos. A priori, a 

participação consciente dos que realizam uma ação coletiva será tanto quanto maior 

se o objetivo for identificado claramente e for vital para quem participa, bem como se 

houver participação na busca deste objetivo e que ele seja aceito como legítimo 

pelos educandos. 

Comunidades on-line cuja temática (revelada por seu nome) seja muito 

ampla, tais como “Literatura” ou “Poesia”, tendem a não ser muito atrativas. É 

interessante que os temas sejam os mais específicos possíveis, sobretudo se a 

comunidade estiver sendo objeto de um tema transversal. Se a inscrição nelas for 

não-obrigatória, certamente o número de membros será menor, mas a participação 

será mais ativa.     

Embora precisemos aqui reconhecer que o papel do professor, mesmo atento 

a manutenção de um clima de liberdade e autonomia dentro da comunidade, deve 

ser encarado, de certo modo, como uma atividade de intervenção tendo em vista 

que seu papel irá comportar a gerência de várias modalidades de conflito e de 

tensão na relação com e entre educandos. Havendo isso como pré-requisito, o 

professor estará apto a coordenar os debates e orientar as discussões, sobretudo no 

que diz respeito a que se possa evitar a fragmentação e a dispersão.  

Observa-se que os cursos de maior sucesso, mesmo aqueles gratuitos livres 

e/ou que não conferem grau ou título, são os que, de alguma forma, conseguem 

deixar seus educandos permanentemente estimulados. São os que correspondem 
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às suas reais necessidades e aqueles que explicitam as potencialidades de cada 

aluno para que ele mesmo seja capaz de saber, por si só, qual seria a melhor forma 

de contribuir. É preciso lembrar, no entanto, que nada disso significa adotar uma 

postura de transformar “educandos” em “clientes”, como muitas vezes é feito por 

parte dos profissionais envolvidos no oferecimento do curso. Isso é o que 

geralmente ocorre nos cursos (e não só os à distância, mas também os presenciais) 

oferecidos pela iniciativa privada. Porém, não há nada de mal em ser considerado 

ou considerar alguém um “cliente”. A questão aqui é que não podemos nos esquecer 

que em Educação o conceito de “educando” não pode ser substituído pelo conceito 

de “cliente”, sob pena de perdermos o real foco do processo. Pois, o processo de 

ensino-aprendizagem lida com algo mais complexo do que uma simples relação 

mercantilista ou de contratação de serviços. Mais que uma capacitação profissional 

para o mercado de trabalho, em Educação lidamos com pessoas em processo de 

formação para o exercício da cidadania para a vida.  Algo, portanto, que transcende 

o conceito de consumidor. E a instituição de ensino que não respeita estas 

prerrogativas está desconsiderando seus educandos enquanto cidadãos.  

Indiscutivelmente, sabemos que o agravamento das abstenções de alguns 

educandos quanto à participação os leva à evasão. Pois, quando um aluno, por 

vários motivos, seja de ordem pessoal, técnica ou pedagógica, vai se 

desinteressando por participar das interações, o resultado do acúmulo de “pequenos 

desinteresses” o leva a abandonar o curso. Até que, à certa altura, ele certamente 

vai concluir, à revelia dos professores, tutores ou da coordenação, que ele não está 

mais acompanhando o restante da turma. Seja por desinteresse, seja porque não 

consegue usar as ferramentas do sistema on-line, seja porque ele não consegue 

conciliar seus horários com a necessidade de reservar um tempo para estudo do 

material distribuído, seja porque não consegue participar dos chats síncronos. Uma 

resposta à evasão nos ambientes on-line que poderia ser dada aqui é que ela ocorre 

sempre que em um curso a distância os meios técnicos ou os materiais didáticos são 

privilegiados em detrimento da centralização da aprendizagem na produção do 

conhecimento.   

Em um ambiente on-line, onde as iniciativas, os impulsos e os desejos são 

predominantemente voluntários, do ponto de vista semântico, não é interessante que 

se faça uso de expressões como “fazer atividade”, “trabalho”, “pergunta”, “exercício”, 

“tarefa” ou, o muito em voga, “intervenção”. O uso de termos como “participação” ou 
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“colaboração” é mais adequado para tudo aquilo que é realizado pelos educadores e 

educandos no ambiente.   

Textos longos demais durante as intervenções (debates) sobre os temas 

tratados na comunidade devem ser evitados, se estes textos se destinam 

prioritariamente à leitura on-line. É importante ressaltar que em uma comunidade o 

foco deve estar em seu uso para discussão de temas propostos por educandos e 

professores e não necessariamente na distribuição de textos aos educandos. 

Enquanto isso, não se deve evitar a linguagem coloquial dos textos ou a escrita em 

primeira pessoa do singular, sem medo de assumir ou defender posições. Pois a 

idéia com essa atitude é associar o máximo possível os participantes a uma 

conversa pessoal e informal.   

É interessante dizer que ao longo da história do ofício de ensinar nunca foi 

fácil para um professor despertar o interesse de seus educandos em sala de aula. 

Grande parte do que se escreveu e se escreve sobre Teoria da Educação e sobre 

Didática gira em torno disso. Portanto, os problemas encontrados nos “ambientes 

virtuais” que, por serem on-line, de modo algum estão fora do real, mas inseridos 

nele, são apenas uma evolução e uma nova ambientação para um problema antigo.  

Como moderador de uma comunidade on-line, o professor sempre deve 

procurar contextualizar suas intervenções e o assunto estudado com a realidade do 

aluno. Esse preceito foi seguido durante a experiência da qual trata esta pesquisa. 

Contextualizar ajuda a despertar o interesse dos educandos justamente porque trata 

de um “dado do universo comum” a todos. Isso implica em diminuição da evasão na 

comunidade. 

Dividir os sub-temas tratados na comunidade, aproveitando sua estrutura em 

tópicos para este fim, costuma ser uma sistematização ignorada pelos usuários das 

comunidades on-line e fóruns. Isso pôde ser observado no uso dos fóruns, tanto no 

curso de “Especialização em Ensino de Comunicação Social” quanto no curso de 

“Especialização em Gestão Escolar” citados anteriormente. Também na experiência 

da comunidade da disciplina de TAVE, objeto desta pesquisa.  

Sempre que possível, se deve enriquecer as intervenções citando outras 

fontes de informação on-line, através das quais quem estiver lendo vai poder se 

aprofundar, tais como links que levem a textos, livros eletrônicos, fotos, matérias 

publicadas na imprensa; sugestão de documentários e filmes. Deve haver por parte 

de todos um clima de respeito, bem como ser possibilitado aos educandos a 
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liberdade de sugerir conteúdo. Não custa dizer aqui que maior participação implica 

em maior produtividade. 

Quando o professor adota uma postura “pecuniária” como o oferecimento de 

pontos adicionais (ou a penalidade de receber uma nota menor) na nota final pela 

participação, a tendência é que os educandos também assumam uma postura não 

construtiva e finjam participar, quando não estão realmente participando. Ao simular 

participação, sem comprometimento e disposição, o educando apenas retribui de 

forma equivalente a chantagem de seu professor. Numa situação como esta, 

observa-se que os educandos se inscrevem na comunidade e, ao estarem pouco 

dispostos e estimulados em participar, se limitam a dar respostas evasivas ou 

lacônicas (quando dão). Pode-se observar, então, o caso ocorrido na disciplina 

“Jornalismo Digital” 131, oferecida aos alunos de Jornalismo da UFRN – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, na qual praticamente não houve interação por 

parte dos alunos. Inclusive, curiosamente, há nessa comunidade exatamente o 

mesmo número (24) de alunos participantes da comunidade TAVE – UFRN, objeto 

desta pesquisa. 

É certo que nem toda interação mantida por um professor e seus educandos 

em uma comunidade on-line ou fórum constitui em subsídio para aprendizagem, 

mas conseguir que seus alunos estejam dispostos a participar dela já constitui um 

progresso, pois o diálogo exige, antes de qualquer coisa, uma boa expectativa de 

interação em relação ao outro, confiança no processo e, sobretudo, em seus 

educandos. Os ambientes on-line não são diferentes dos presenciais, quando 

dizemos que para que o processo de ensino-aprendizagem só pode ser iniciado 

quando professor e aluno concordam que é preciso aprender, e que, para isso, os 

envolvidos no processo devem estar abertos ao diálogo. Sendo assim, “O diálogo 

deve ser feito no sentido horizontal, com a consciência de que ambos os 

interlocutores estão numa mesma posição-humana” (JASPERS, p. 56-58, site).  

Quando a interlocução se faz no “sentido vertical”, isto é, quando alguém se 

coloca acima do outro, há nulidade em termos de colaboracionismo e dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse caso, não há diálogo. 

                                            
131 Cf.: Jornalismo Digital - UFRN (24 membros). Descrição da própria comunidade: 

Comunidade de suporte para a disciplina JORNALISMO DIGITAL do Curso de Jornalismo da UFRN. 
Participam os inscritos na disciplina. Objetiva a troca de mensagens, informações, atividades e 
orientações do curso. Comunidade criada em: criado em: 6 de março de 2006. Disponível em: 
http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=9540247. Acesso em: 23/07/2008. 
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Se o sujeito “A” não pode ter no objeto o termo de seu pensamento, 
uma vez que este é a mediação entre ele e o sujeito “B”, em 
comunicação não pode igualmente transformar o sujeito “B” em 
incidência depositária do conteúdo do objeto sobre o qual pensa. Se 
assim fosse – e quando assim é – , não haveria nem há 
comunicação. Simplesmente, um sujeito estaria (ou está) 
transformando o outro em paciente de seus comunicados. (FREIRE, 
1988, p. 67).    

 

Aprender e ensinar, simultaneamente, pelo diálogo, em uma comunidade on-

line, significa saber ouvir com atenção, indagar para se esclarecer, replicar com 

modéstia e saber pedir esclarecimentos quando a mensagem não for bem 

compreendida.   

Sempre que um professor, fazendo uso de uma rede social on-line como o 

Orkut, constata que não está havendo a efetiva participação de seus alunos, é 

interessante a ele fazer uma reflexão sobre a qualidade de suas aulas presenciais, 

bem como a qualidade de suas intervenções na comunidade em questão.    

Existe, inclusive, uma fórmula de cálculo que nos permite descobrir o nível de 

densidade de uma rede, a qual está relacionada à quantidade de conexões (linhas) 

que mantém interligado um conjunto de pessoas. Quanto mais conexões existir 

numa rede, mais densa ela será. Por “conexão”, entenda-se aqui a interação efetiva 

entre os membros. Falamos de “densidade” como a potencialidade de haver estas 

interações. Sendo assim, usa-se a seguinte fórmula: 

 

 
ILUSTRAÇÃO 8 – Fórmula para descobrir o nível de densidade de uma rede social. 

 

Na qual "D" representa o número de conexões (ou ligações) possíveis e "p", o 

número de pessoas (pontos, elementos) presentes na rede (sistema). 

No caso desta pesquisa, para verificar o potencial de relacionamento 

existente na turma de TAVE estudada (24 alunos), calcula-se: 

 

D = 24 x (24 -1):2 = (24 x 23):2 = 552:2 = 276 
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Os 24 alunos da turma tiveram a oportunidade de produzir 276 conexões 

(ligações) de um para um e diferentes entre si. Sendo assim, o cálculo da densidade 

demonstra como uma maior quantidade de participantes pode produzir um 

determinado grau de relações no âmbito de uma rede. Um grupo de 5 alunos pode 

produzir 10 ligações. Se dobrarmos esse grupo para 10 alunos, podemos produzir 

45 ligações, e se triplicarmos esse número de alunos para 15, teremos ao todo 105 

possibilidades de conexões.  

A partir desse ponto, faz-se necessário esclarecermos relações como 

determinados conceitos. Esses dados nos mostram o seguinte: a conectividade 

entre os educandos (através do aumento da quantidade deles) não deve ser 

acrescida em detrimento da interatividade. Em razão inversamente proporcional, 

podemos dizer que o aumento do potencial de conectividade (aluno-professor- 

aluno) implica na diminuição da interatividade, tendo em vista a dificuldade para os 

educandos em estabelecerem a busca conjunta de significados e cooperação, em 

um processo dialógico, o aumento da quantidade de alunos implica em diminuição 

da qualidade das interações. Se não há interação, busca conjunta e ética de 

significados entre eles (devido ao elevado número de inscritos) não há, então, o 

estabelecimento de um processo de ação comunicativa. Contudo, se houver 

interatividade, respeitando-se um número razoável de educandos, haverá busca 

conjunta de significados.  

Sendo assim, poderíamos dizer que o segredo sobre a participação ou 

abstenção de alunos nas discussões que se desenvolvem em uma comunidade on-

line não está no meio tecnológico em si (o meio definitivamente não é a mensagem), 

não está no fato de ser uma ferramenta para uso em sala de aula ou fora da sala de 

aula, mas sim no grau de formalidade ou informalidade que o professor moderador 

dá ao processo e na falta de clareza sobre como se dará a avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem. Ele tem que decidir sobre o que será mais importante para 

ele: o “ritual tecnológico” que o uso da ferramenta sugere, o aspecto “novidadeiro” 

da tecnologia que estão utilizando, a manutenção da rotina dos debates através de 

discussões motivadas pelo medo de punições, caso não se participe, ou a 

possibilidade de se manter discussões informais focadas na aprendizagem. 

A conclusão que podemos chegar é que o que impende o educando em 

participar dos debates numa comunidade on-line é o medo da avaliação, a falta de 
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estímulo e quando o fórum (a comunidade on-line neste caso) é excessivamente 

formal. Sobretudo, quando não são deixados claro para o educando quais os 

métodos avaliativos a serem utilizados. O que os leva a ter o receio de se expor 

(suas idéias e argumentos em discussão) além do rigorosamente necessário. O 

educando teme que à medida que for expondo suas inferências (as quais têm o 

peso de serem escritas e não orais) para o grupo (professor e colegas de sala) ele 

vá aumentando, paulatinamente, suas chances do que ele considera erro, e de ter a 

qualidade de sua participação avaliada como não satisfatória. Tal atitude 

desencadeia o que podemos chamar de processo anti-colaborativo de 

aprendizagem. O qual representa perda para todos, inclusive para o educando que 

se abstém.  

Sem resolver essas questões, de nada adianta a proposição dos tantos e 

tantos tópicos de fóruns que são feitos por professores nos milhares de cursos semi-

presenciais ou a distância feitos via plataforma on-line, nos quais, em boa parte, 

predomina a simulação da discussão onde de fato não há. Por isso, em acordo 

como já foi dito, o problema da abstenção nos fóruns é um problema muito maior do 

que se tem imaginado, pois a possibilidade de discussão e troca de idéias entre os 

participantes de um curso representa um dos principais, se não o principal, pilares 

de sustentação de um curso entre pessoas que estão geograficamente distantes.  

5.4 O Orkut como extensão da sala de aula 

 

A invasão do cotidiano pela internet potencializada pelos softwares 

educativos, sites especializados, enciclopédias on-line, blogs e Orkut, nos obriga a 

repensar a relação histórica entre oralidade, memória, aprendizado e suportes da 

escrita. O problema da Educação on-line não está nas possibilidades tecnológicas, 

mas sim nas possibilidades pedagógicas. Devido a limitações das ferramentas 

disponíveis até o momento, não há muita possibilidade de usar as comunidades do 

Orkut para o oferecimento de um curso integralmente a distância, mas apenas como 

extensão. Contudo, para isso, precisamos dominar o processo de formação das 

comunidades e evitar que nos centremos sempre no material e nos meios técnicos. 

Caso contrário, iremos chegar a uma das maiores problemáticas da EaD: a evasão. 
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No Orkut, as pessoas podem entrar em comunidades, surgidas a partir da 

iniciativa de um agente articulador, que funcionam como fóruns de interesses 

comuns. Por exemplo: se alguém gosta de Vinícius de Moraes, pode entrar em uma 

comunidade com o nome “Poesias de Vinícius de Moraes” ou “Eu amo Vinícius de 

Moraes”. Outras pessoas podem participar dessa comunidade também e assim 

poderão discutir sobre o assunto em especial (não obrigatoriamente). Também se 

pode pedir que alguém forneça o texto de uma poesia a qual não estamos tendo 

acesso, pode-se também tirar dúvidas de língua portuguesa ou estrangeira nas 

comunidades dedicadas a elas. Em uma rede de solidariedade, também se pode 

pedir que alguém, assinante de uma revista impressa, acesse o site desta revista 

com sua senha e login pessoais e poste na comunidade o texto que estamos 

procurando e ao qual não temos acesso, em um gesto de socialização da 

informação e altruísmo on-line. Enfim, através da rede social formada por um site de 

comunidades on-line, pode-se ter acesso, via comunidades, a pessoas envolvidas 

nas mais diferentes áreas, que vão de culinária à Engenharia Espacial.  Portanto, há 

um campo fértil de debate e argumentação a ser explorado.  

Quando falamos em comunidade, é como se disséssemos “Eu sou a partir do 

conhecimento do outro”. Apesar disso, os membros não podem ser um grupo 

numeroso, afinal, é impossível haver interatividade entre muitas pessoas. Nem muito 

menos entre uma pessoa e algo que não seja outra pessoa, como alguns 

especialistas chegam ingenuamente a afirmar: 

 
Na modalidade a distância em ambientes web existem quatro tipos 
de interatividade: educando/plataforma tecnológica, 
educando/educando, educando/professor, educando/conteúdo. O 
reconhecimento da existência destes quatro canais de interatividade 
e a sua utilização da maneira correta ajudará o educando a sentir 
que não está sozinho e a motivá-lo no processo de aprendizagem. 
(CAVALCANTI, 2006, Site).  

 

A grande vantagem do grande número de membros em uma comunidade on-

line é a freqüência com que esta é atualizada em termos de intervenções.  Por isso, 

pode-se dizer que a dinamicidade em uma comunidade on-line vai depender da 

motivação, envolvimento e interesse dos membros pelos temas tratados e 

disponibilidade dos sujeitos envolvidos em participar dos debates, inclusive com 

proposições. Além disso, é importante ter um domínio técnico mínimo do ambiente.  
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Em instantes, um professor pode abrir, gratuitamente, uma comunidade para discutir 

com seus educandos questões relacionadas à sua disciplina ou um tema específico 

sugerido. Assim, os estudantes ganham um tempo extra para tirar dúvidas, inclusive 

de forma anônima.  

Para criar uma comunidade basta preencher um pequeno cadastro sobre a 

temática que se pretende abordar na comunidade. Depois disso, ela estará pronta 

para ser usada imediatamente.  Podem ser levadas em conta pelo professor a 

utilização de algumas práticas pedagógicas como contextualização, 

interdisciplinaridade e temas transversais. 

Durante o processo de criação da comunidade, o professor pode, inclusive, 

restringir a publicação de textos apenas por seus educandos. A comunidade 

funcionaria como um grupo de estudos on-line, uma educação pelo debate, não 

intimidatória. Afinal, um site de comunidades on-line, tal qual o Orkut, traz 

convivência que resulta em discussão que, por sua vez, gera aprendizagem.  

No Orkut, o conteúdo é aberto, inclusive para os não membros ou como já foi 

dito, pode ser restrito apenas aos membros da comunidade. Mas, para postar uma 

intervenção (anônima ou não), um usuário tem obrigatoriamente que ingressar na 

comunidade que pode ser de ingresso automático ou não. Quem decide é o “dono” 

da comunidade, isto é, o moderador.  O mais interessante é que, ao formarem uma 

“comunidade”, esses membros (educandos e educadores) não precisam se fechar 

ao contato com a “grande comunidade”, representada pelo site Orkut, com seus 

demais membros e comunidades. Dessa forma, caso seja necessário, é possível 

entrar imediatamente em contato, por exemplo, com um médico, ator, biólogo ou 

jornalista. Bastando para isso que os educandos busquem uma comunidade 

dedicada a uma dessas categorias profissionais, onde os educandos poderão entrar 

em contato com um deles. Tudo obedecendo ao princípio de que tudo está em rede.  

Já nas plataformas tradicionais de EaD, os debates entre os membros 

acontecem apenas internamente dentro de cada curso, de forma independente, e 

não em rede como nas comunidades on-line.  Por exemplo, ao criar no Orkut uma 

comunidade sobre sua disciplina (a de TAVE – UFRN, no caso) o professor pôde, 

como de fato o fez, relacioná-la a uma comunidade já existente sobre Paulo Freire132 

(a qual ficou visível no canto inferior direito de sua comunidade). Normalmente, mas 

                                            
132 Cf.: Paulo Freire (51030 membros). Disponível em: 

http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=150472. Acesso em: 23/07/2008. 
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nem sempre, as comunidades relacionadas são de temáticas similares. Ao entrar na 

comunidade sobre Paulo Freire, os usuários, sendo eles alunos, puderam clique 

após clique, paulatinamente, descobrir comunidades dedicadas e relacionadas 

referentes à, respectivamente, “Pedagogia” 133, “Profissão professor(a)”134, 

“Mas...você vai ser professor?”135 e assim por diante. Comunidades das quais fazem 

parte pessoas interessadas nesses autores e externas à experiência que 

potencialmente podem servir como interlocutores, gerando um enriquecimento do 

debate. Sendo assim, bons exemplos de ambientes virtuais não apenas na rede, 

mas também em rede.  

Dessa forma, ao mesmo tempo em que os debates via Orkut podem funcionar 

como extensão da sala de aula para professores e alunos, também podem funcionar 

como extensão do conhecimento universitário à sociedade em geral, não se 

sentindo pressionada a criar, porque participar significa fazer-se parte. E é em um 

espaço de expressão dessa vontade que podemos optar por participar.  

O interessante de um trabalho como esse é a experimentação e o incentivo à 

mudança de valores, pois o que importaria seria a ação comunitária e sua 

interatividade, não a autoria dela. Afinal, pode-se dizer que é o desejo de cada 

indivíduo viver em sociedade, mas sem se subordinar; cada um decide por si só, 

mas aprende com os outros. Assim sendo, um grupo de educandos trocando 

conhecimento o tempo todo (e até com outros grupos) terá mais sucesso do que um 

grupo de educandos fechados no seu grupo em si. 

Por isso tudo, vemos que um professor pode fazer uso das comunidades on-

line como extensão da sala de aula, em qualquer horário e em qualquer lugar, para 

aprofundar o debate sobre temas contemporâneos, complementar a bibliografia 

sugerida, mediar as discussões, aprofundar os temas, sintetizar as idéias e levar o 

educando a cooperar de forma ativa no esforço da busca pelo conhecimento.  O 

professor ainda pode optar em abrir apenas uma comunidade referente à sua 

disciplina, onde seriam convidados a participar seus educandos, no decorrer de 

todos os anos letivos ou semestres ou abrir uma comunidade para cada turma de 

                                            
133 Cf.: Pedagogia (52776 membros). Disponível em: 

http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=88617. Acesso em: 23/07/2008. 
134 Cf.: Profissão Professor(a) (70308 membros). Disponível em: 

http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=46367. Acesso em: 23/07/2008. 
135 Cf.: Mas...você vai ser Professor? (12786 membros). Disponível em: 

http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=953521. Acesso em: 23/07/2008. 
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educandos, e sendo assim, relacionar as comunidades anteriores à estrutura da 

atual.  

Em outros casos, o professor poderia agregar os educandos da mesma 

disciplina que ele ministra em mais de uma instituição. Em qualquer um dos casos, 

seus educandos, não importando em que período tenham cursado a disciplina, 

poderão entrar em contato, em rede, com o que foi debatido e produzido em anos 

anteriores. Tudo isso estando acessível em caráter permanente. Disso, para 

professores e alunos, poderia surgir ainda informações complementares que vão 

desde a possibilidade de retro alimentação do processo avaliativo até a aferição das 

mudanças de opinião pública dentro do processo histórico. Por exemplo, será que a 

opinião dos jovens hoje sobre o uso da maconha ou da legalização da eutanásia 

será a mesma de seus colegas congêneres daqui há dez anos? Que mudanças 

houve no tipo de língua portuguesa usada pelos jovens nas conversas on-line, no 

decorrer desse tempo? No futuro, os educandos poderiam ver que temáticas eram 

polêmicas nos debates travados no passado e que, na atualidade deles, já é 

consenso. Sendo assim, cada aluno poderia aprofundar a perspectiva de si mesmo 

como um sujeito histórico, social e ter a oportunidade de travar diálogo com os que o 

antecederam. Tudo em rede.  

Dessa forma, o professor poderia acompanhar a evolução da própria 

disciplina ao longo do tempo, como representando um elo entre todos os educandos 

que por ela passaram e que nela foram deixando seus trabalhos, suas inquietações, 

suas perguntas e suas dúvidas ao longo dos anos. 

Não se pode esquecer que, para usar o Orkut como extensão da sala de aula 

não é preciso abdicar do Orkut ao que ele mesmo por princípio de propõe: uma rede 

social on-line que conecta amigos e pessoas por interesses semelhantes. É possível 

estabelecer uma sinergia construtiva entre os campos educacional e social. Afinal, 

nós somos seres contextualizados dentro de realidades específicas. Somos seres 

historiados.  

Observe, logo abaixo, como são dadas as relações dialógicas entre alunos e 

professores em um ambiente de EaD tradicional, e logo a seguir em uma rede social 

on-line. Note que não se está falando aqui em membros de um mesmo curso, mas 

sim de todos os inscritos em um ambiente de EaD tradicional (de todos os cursos e 

turmas) e de todos os inscritos em uma rede social on-line (inscrito em nenhuma 

comunidade ou membro de diferentes comunidades): 
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ILUSTRAÇÃO 10 – Estabelecimento das interlocuções em diferentes cursos de uma típica 

plataforma de Educação a Distância. 

 

Em termos de fórum, observem que numa típica plataforma de EaD (aqui 

representada pelo retângulo cinza), os educandos (neste caso representados por 

A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5) participantes dos cursos (aqui 

representados por A e B) mantêm uma relação de dialogicidade (evidenciadas pelas 

setas azuis) apenas com os outros membros do curso do qual fazem parte. 

Normalmente é, para eles vetada a possibilidade de interação dos educandos de 

outros cursos, bem como participarem de discussões em outros cursos on-line que 

pouco ou nada têm a ver com o seu.  Os cursos estão na rede, mas não em rede. 

Nem mesmo os cursos cujos temas são afins. Tal circunstância leva a uma perda de 

oportunidade de socialização do conhecimento, trabalho colaborativo e 

transdisciplinaridade. É justamente por isso que muitas vezes quando se diz que a 

EaD respeita o ritmo de cada um, isso só pode ser considerado verdade em parte, 

caso contrário, estaria negando a idéia de “comunidade”.     
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ILUSTRAÇÃO 11 – Estabelecimento das interlocuções em diferentes comunidades dentro da 

rede social on-line Orkut. 

 

Agora observemos como se dá a relação dialógica em uma rede social on-line 

(representada pelo retângulo cinza), quanto aos recursos típicos de um fórum; neste 

caso, o Orkut. Notem que os membros das comunidades de discussão (A e B) 

usadas na rede social, permitem uma variedade muito maior de oportunidades de 

diálogo. A interação não fica restrita apenas às comunidades as quais seus 

membros (aqui representados por A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5) fazem 

parte.  Neste caso, as comunidades estão em rede, sobretudo as afins. E não 

apenas na rede. A própria estrutura do Orkut permite que o moderador relacione 

outras comunidades afins à sua. Permite que os membros de cada uma delas 

interajam com os membros de outras comunidades e tenham acesso irrestrito ao 

conteúdo das mesmas. Já a participação efetiva fica restrita a aprovação do(s) 

moderador(es).     
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A estrutura da rede social on-line possibilita que os educandos possam entrar 

em contato, facilmente, com especialistas das mais diversas áreas. E o mais 

importante: sem sair da própria rede social, pois é muito fácil se dirigir a outra 

comunidade e solicitar a alguém que participe de um debate na comunidade escolar, 

ou mesmo que ele possa tirar uma dúvida dos educandos. Isto porque a tendência é 

que aqueles que participam de uma comunidade sobre determinado tema, sejam, 

potencialmente, conhecedores, em maior ou menor grau, daquele tema ao qual a 

comunidade se destina.  

É, pois, indiscutível que contatos como esses que resultam no 

desenvolvimento de competências por parte dos educandos, abrem horizontes para 

a interdisciplinaridade, o diálogo e, em maior grau à construção coletiva do 

conhecimento. Por isso, há várias possibilidades de trabalho com temas 

transversais, além de haver a possibilidade de ir articulando as temáticas em 

diferentes disciplinas. 

Os educandos devem ser estimulados a participar e a qualidade do que é 

posto na comunidade pode refletir no seu interesse, bem como a 

contemporaneidade e a contextualização das informações. Caso contrário, há o 

risco deles “escreverem por escrever”, escreverem por obrigação, de forma 

burocrática. Simulando interesse pelos assuntos tratados sem terem uma real 

intenção de trocar saberes e construção do conhecimento coletivamente. Por isso, 

se deve estimular nos educandos os princípios de sistematização, objetividade e 

comprometimento. Abalizando, caso a caso, compete ao professor, mais do que 

nunca um moderador, instar o educando a participar através do levantamento de 

questões que despertem nos educandos o espírito crítico. Nosso maior desafio é 

pensar a internet do ponto de vista social, e não apenas do ponto de vista do 

deslumbre puramente tecnológico.  

Os diálogos travados entre alunos e professores em uma comunidade on-line 

ajudam a desenvolver a capacidade de argumentação por parte do educando, afinal, 

informações enciclopédicas podem ser obtidas em outros sites pela internet, e, 

sobretudo, que ele veja o processo de ensino-aprendizagem como algo a ser 

realizado de forma permanente. Isto não significa que as informações expostas de 

forma denotativa (Web 1.0) pela web tenham perdido seu valor, mas sim que estas, 

por estarem tão facilmente disponíveis, foram superadas em importância pelas 

possibilidades de enfoque conotativo (Web 2.0), isto é, a argumentação e a 
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capacidade de conjecturar informações e opiniões em grupo, o que é de 

fundamental importância no momento em que educandos e professores procuram, à 

distância, analisar e atualizar uma informação em seu contexto e o que tudo isso 

representa para eles em termos de sugestão e implicação. 

Quanto à operacionalização da comunidade a qual o professor abriu para sua 

disciplina, podemos dizer que se um professor ministra sempre a mesma disciplina, 

ele pode criar apenas uma comunidade para todas as turmas de todos os 

semestres. Assim, cada educando se sentirá parte de um todo muito maior que 

aquele universo representado por sua sala de aula. Cada um dos educandos 

poderia travar contato e trocar opiniões, fazer sugestões, formular perguntas, dar 

respostas com educandos de outras turmas daquele mesmo professor, educandos 

de outras instituições educacionais e, eventualmente, até antigos educandos 

daquela disciplina ainda inscritos naquela comunidade.  

Desta forma, cada qual seria estimulado a perceber que o conhecimento 

sempre é uma continuidade. Esta nos parece ser melhor do que criar uma nova 

comunidade a cada nova turma da mesma disciplina, como por exemplo, turmas de 

TAVE 2008.1, TAVE 2008.2 e TAVE 2009.1. Tomando, obviamente, o cuidado de 

relacionar todas elas umas com as outras. Se um professor ministra várias 

disciplinas, em várias instituições, de forma não-linear, uma boa opção para ele seria 

eleger um tema chave que norteia sua área de pesquisa e suas disciplinas e dar-lhe 

o nome à comunidade e sempre convidar seus educandos a participar dos debates. 

Por exemplo, um professor pode dar à comunidade a designação genérica de 

“Tecnologia Educacional – Deped – UFRN”, mesmo que por ventura o professor em 

questão não ministre uma disciplina exatamente com este nome. 

Metodologicamente, isso foi feito na experiência da qual trata essa 

dissertação. O professor, em benefício da sistematização, pode separar alguns 

tópicos para que sejam feitas as apresentações iniciais de professor e alunos: tópico 

para perguntas e respostas sobre cada um, dos temas específicos e tópico para 

postagem de links com sugestões de textos, áudios, vídeos e sites.  
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5.4.1 A experiência e a metodologia em uma disciplina universitária 

 

 Nesta pesquisa, a experiência sobre o uso do Orkut como extensão de sala 

de aula foi realizada em uma disciplina de TAVE – Técnicas Audiovisuais de 

Ensino136 através de uma comunidade homônima aberta no Orkut137. A referida 

comunidade foi eleita como área de interlocução da experiência. A escolha da 

referida disciplina foi motivada por uma decisão da turma em colaborar, pois, de 

todas as classes então procuradas, a de TAVE foi a que aceitou participar 

voluntariamente.   

A disciplina (30h) foi oferecida presencialmente no semestre de 2007.1, pelo 

DEPED - Departamento de Educação da UFRN, para educandos (turma 1) dos 

cursos de Química (predominantemente), História e Ciências Sociais. Na primeira 

semana de aula, os alunos foram convidados a participar da comunidade aberta 

para discussão.  

Na disciplina, matricularam-se 50 alunos, freqüentaram efetivamente 28, dos 

quais 24 se inscreveram na comunidade. Esta foi, portanto, a amostra (público-alvo) 

selecionada para a experiência. Por razões óbvias, quem fazia parte do Orkut, mas 

não estava efetivamente inscrito na disciplina, pode observar, mas não participar das 

discussões. A participação, portanto, foi vetada a quem não era educando da 

disciplina, implicando em uma moderação na comunidade, permitindo-se, no 

entanto, que qualquer pessoa usuária do Orkut possa acompanhar as discussões a 

serem travadas pela comunidade. 

Dos estudantes pesquisados, 90,5% revelaram possuir, pelo menos, um 

computador em sua casa e todos eles costumam acessar a internet. Dos quais 

42,8% ficam até três horas conectados diariamente. Ao navegar, a maioria está à 

procura de notícias (16,8%), entretenimento (14,7%) e informações sobre o próprio 

campo de atuação profissional de cada um (14,7%). Durante as visitas ao Orkut, 

seus interesses nas comunidades recaem sobre artes e entretenimento (11,7%) e 

culturas e assuntos coletivos (10,2%).  

Nesta pesquisa, procurou-se “conhecer o universo cognitivo e cultural dos 

educandos e, com base nisso, desenvolver processos de ensino e aprendizagem 

                                            
136 A disciplina de TAVE (EDU0123) no primeiro semestre de 2007 esteve a cargo do prof. Dr. João 

Tadeu Weck (Deped – UFRN).  
137 Cf.: Comunidade “TAVE – UFRN” (http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=8053853). 
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interativos e participativos” (PIMENTA, ANASTASIOU; 2005: p. 104). Sendo assim, 

pode-se dizer que, nesta pesquisa, o ato educacional se desenvolveu da seguinte 

forma: 

 
 ILUSTRAÇÃO 12 – Demonstração gráfica do processo de ato educacional observado na 

pesquisa. Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN (2007.1). 

 

Metodologicamente, esta pesquisa foi baseada na premissa de que é 

preferível buscar compreensão em detrimento do rigor, pois: 

 
A metodologia serve para facilitar a produção do conhecimento, com 
segurança, ética e para possibilitar a réplica. Na pesquisa 
acadêmica não podemos nos preocupar com a pureza 
metodológica. Ela deve ser um instrumento de compreensão e não 
de limitação da compreensão. (ANDRADE, 2007, site). 

  

Quanto à concepção de metodologia, Muniz Sodré nos diz que: 

 
Uma coisa é a metodologia e outra, os métodos. Edgar Morin fez 
essa distinção. Metodologia são os métodos já testados, que muitas 
instituições acadêmicas aplicam mecanicamente. Eu diria que a 
comunicação tem método e não tem muita metodologia. Método é o 
percurso em direção a um objetivo, é um caminho. Isso significa que 
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todo trabalho científico comporta uma criação, uma descoberta, seja 
qual for. (SODRÉ apud MOURA, 2002, p. 88). 

 

Em uma explicação clara e objetiva, pode-se dizer que “Fazer pesquisa é 

defender uma idéia, fundamentando-a com bibliografia” (TEIXEIRA, 2006, p. 1). Em 

termos metodológicos, pode-se dizer que, quanto à categoria de pesquisa, foi 

adotada a pesquisa em parte qualitativa e em parte quantitativa. Tradicionalmente, 

as pesquisas nas ciências humanas e sociais privilegiavam a busca pela 

estabilidade constante dos fenômenos humanos, a estrutura física das relações e a 

ordem permanente dos vínculos sociais. Esse tipo de abordagem foi substituída por 

uma orientação que busca apontar a complexidade e as contradições de fenômenos 

aparentemente simples. Desta forma, se passou, então, a valorizar não mais a 

“estabilidade”, mas sim a “complexidade da vida humana”. O que, em outras 

palavras, poderíamos chamar de aspectos qualitativos dos fenômenos. 
 
Os pesquisadores que adotaram essa orientação se subtraíram à 
verificação das regularidades para se dedicarem à análise dos 
significados que os indivíduos dão às suas ações, o meio em que se 
constrói sua vida e suas ações, a compreensão no sentido dos atos 
e das decisões dos atores sociais, vínculos indissociáveis das ações 
particulares com o contexto social em que estas se dão (TEIXEIRA, 
2006, p. 4). 

 
A análise qualitativa dos dados tem papel fundamental para dados de 

observação, bem como para os de entrevistas estruturadas ou entrevistas não 

estruturadas.  

Sabe-se que há diferentes tipos de pesquisa qualitativa. Entre elas há em 

comum, sobretudo, a rejeição ao modelo experimental pois este último defende um 

padrão único de pesquisa para todas as ciências humanas e sociais, que deve se 

conduzir pelo paradigma das ciências da natureza, legitimar o conhecimento 

produzido por pessoas qualificáveis e que venham, sobretudo, a se transformar em 

explicações gerais.  

Contrariando o modelo experimental, a abordagem qualitativa parte do 

pressuposto de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

independência viva entre sujeito e objeto, um vinculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito.  Esta pesquisa sobre o uso de uma comunidade 

do Orkut como extensão de sala de aula deixa transparecer isso.  
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Assim, na pesquisa qualitativa, o pesquisador não impõe um distanciamento, 

a fim de que se possam extrair leis constantes que a explicam e cuja freqüência e 

regularidade podem-se comprovar pela observação direta e pela verificação 

experimental. A pesquisa qualitativa procura desenvolver conceitos sensíveis, 

descrever realidades múltiplas e desenvolver a compreensão, de todos os tipos de 

pesquisa qualitativa (PATRÍCIO apud PATRÍCIO et al, 1999, p. 4), os mais usados 

na produção do conhecimento são a etnografia, a etnometodologia, o estudo de 

caso e o estudo documental. Assim, optou-se aqui pelo estudo de caso. Todos os 

tipos passando, segundo compreensão da autora, por pressupostos da Teoria 

Fundamentada em Dados, pois, mais “autênticos”, são concebidos os estudos 

qualitativos quanto mais forem baseados no princípio de construir teorizações sobre 

o tema estudado através da análise constante dos próprios dados empíricos 

colhidos, para, só posteriormente, se necessário, buscar auxílio da literatura.   

Quanto ao método, considera-se que esta pesquisa é parte estudo de caso, 

parte pesquisa-ação. Dessa maneira, entende-se que os participantes desta 

pesquisa não foram reduzidos a “cobaias” e desempenharam um papel ativo no 

processo, tendo em vista que o planejamento de uma pesquisa-ação é dotado de 

uma flexibilidade considerável. Observou-se que neste método tentou-se equacionar 

os problemas encontrados, tanto no acompanhamento das ações quanto nas 

avaliações das ações. Organizando-se e definindo com precisão a ação, seus 

agentes, seus objetivos e obstáculos. 

A pesquisa-ação (SANTOS, 1999) acontece quando qualquer dos 

procedimentos é desenvolvido envolvendo pesquisadores e pesquisados no mesmo 

trabalho, já que a ambos interessaria a criação de respostas imediatas para uma 

certa necessidade.    

A pertinência da pesquisa-ação se explica no sentido em que os educandos 

da disciplina eram, em sua grande maioria, educandos de cursos de licenciatura, 

futuros professores que não só tiveram uma experiência no sentido de ver que a 

internet (e especificamente o Orkut) tem uma aplicabilidade educativa, mas também 

porque potencialmente poderão reproduzir esta experiência em suas futuras salas 

de aula, seja no ensino secundário, seja no universitário.  

Entende-se, assim, que esta pesquisa de Mestrado tem a intenção de gerar 

transformações na realidade estudada na medida em que produz conhecimento para 

ser aplicado posteriormente. 
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A técnica de pesquisa escolhida foi a aplicação de um questionário anônimo 

no final da disciplina, o qual possuía questões objetivas e subjetivas (vide Apêndice). 

A coleta de dados foi presencial e os tipos de dados, primários. Ao todo, 21 

educandos responderam ao questionário durante sua aplicação. Destes, 38% eram 

homens e 61,9% mulheres. A faixa etária predominante foi a de 20 a 24 anos 

(66,6%). Em seguida, vem a faixa dos 25 a 44 anos (28,5%), e por último a faixa 

compreendida entre 45 e 64 anos (4,7%).  

Boa parte das perguntas de caráter objetivo, com múltiplas alternativas, foram 

formuladas com partes subjetivas através das quais se pudesse saber as “vozes” 

dos educandos. No questionário aplicado (vide Apêndice) foi feita uma pergunta com 

o intuito de aferir se o educando teria interesse em reproduzir a experiência 

educativa com o Orkut em sua futura sala de aula. O que também vem confirmar a 

experiência como uma pesquisa-ação em se tratando do método.  

A premissa principal ao formular o questionário foi tentar descobrir se uma 

comunidade da rede social on-line Orkut serviria realmente como extensão de sala 

de aula. Na primeira parte do questionário, “identificação”, procuramos saber qual o 

perfil sócio-educacional do educando. Nessa etapa, merece destaque as perguntas 

(1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) que tentaram descobrir se os educandos tinham 

predisposição natural para desempenhar atividades em grupos e trabalho coletivo.  

A ilustração 13 nos mostra que, dos educandos inquiridos via questionário, 

61,9% preferem fazer seus trabalhos escolares de forma individual e 52,3% 

(Ilustração 14) afirmaram que, apenas às vezes, se dispunham em sua vida escolar 

a ajudar seus colegas de sala de aula ou irmãos nas atividades escolares, enquanto 

que 42,8% revelaram que sempre se dispunham a ajudar. Apenas 4,7% nunca eram 

solicitados para auxiliar nos trabalhos escolares de amigos e familiares.   
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ILUSTRAÇÃO 13 – Demonstração gráfica, segundo à preferência quanto à realização de 

trabalhos. Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN (2007.1). 

 

 

 
ILUSTRAÇÃO 14 – Demonstração gráfica segundo a disposição em ajudar amigos e irmãos 

mais novos em trabalhos escolares. Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN 

(2007.1). 

 

Os estudantes revelaram que 57,1% deles participam (ou já participaram) das 

atividades de alguma associação comunitária, fã-clube, ONG, grupo teatral, 

companhia de dança, associação ou clube esportivo (como sócio e não apenas 

como torcedor), escotismo, partido político (como filiado e não apenas como 

militante) ou clube filatélico. 
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ILUSTRAÇÃO 15 – Demonstração gráfica quanto à disposição em participar voluntariamente 

de grupos e organizações de interesse. Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN 

(2007.1). 

 

O questionário revelou que entre os educandos que já participaram 

voluntariamente de alguma organização coletiva essa atitude foi motivada pelo 

desejo de conviver, partilhar saberes e consciência social: “Senti a necessidade de 

poder servir à comunidade da qual eu participo. Isso sempre me trouxe bons 

resultados e uma considerável experiência de vida.” (ANÔNIMO, questionário). 

Outros educandos alegam não ter tido em suas vidas muitas oportunidades para 

participar de um grupo: “Porque nunca passou pela minha cabeça participar de algo 

desse tipo e também por falta de oportunidade.” (ANÔNIMO, questionário). Outros 

não entenderam bem o sentido da pergunta e responderam que: “Acho que isso é 

dever dos governantes”. (ANÔNIMO, questionário). Houve, ainda, quem dissesse 

nunca ter tido vontade de participar de uma coletividade por, estranhamente, não ver 

a sua formação e a educação de modo geral como uma construção coletiva: “Me 

envolvi em outras atividades que diziam respeito à minha educação”. (ANÔNIMO, 

questionário).  

A abstenção em participar da comunidade por parte de alguns educandos é 

revelada em declarações onde os educandos que não participaram voluntariamente 

da experiência foram perguntados sobre os motivos que os levaram a assumir tal 

posicionamento: 
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Primeiramente porque não tenho tempo, depois porque nos últimos 
tempos eu não tenho sentido vontade de muita comunicação com as 
pessoas, talvez por achar que a conversa com elas vai tomar o 
tempo que eu deveria ocupar estudando e cumprindo as tarefas 
relativas ao meu curso. (ANÔNIMO, questionário). 

  

Neste sentido, a atitude do discente contraria a concepção freiriana que 

defende um aprendizado mediante o ato comunicativo entre as pessoas, mesmo que 

ele, a princípio, não esteja se referindo diretamente à comunidade interna 

universitária, como seus colegas de curso e professores. É preciso lembrar aqui que 

o aprendizado se faz através do processo comunicativo com todo o meio que cerca 

cada indivíduo e não apenas com um nicho social específico. Sobre isso, o filósofo 

Leandro Konder nos diz: 

 
O indivíduo é o ser singular, tem uma identidade que o distingue de 
todos os outros, uma personalidade própria (é o que os antigos 
gregos chamavam de ídion). No entanto, esse ídion existe em 
constante intercâmbio com os outros, é formado pela sociedade, 
depende do grupo. Leva um tempão para aprender a andar, a falar, 
e muito mais tempo ainda para aprender a lutar pela vida, a 
sobreviver por conta própria. Existe, portanto, em comunidade (o 
que os antigos gregos chamavam de koinonia). (...). Mas há gente 
que se recusa a participar de qualquer koinonia e insiste em ser 
apenas um indivíduo isolado. O preço pago por essa opção 
individualista drástica costuma ser alto. O sujeito posto em estado 
de solidão pode pensar que está desenvolvendo uma reflexão 
original, profunda, enriquecedora, no entanto pode estar somente 
emburrecendo, por falta de interlocutores. Vale a pena lembrarmos 
que os antigos gregos já alertavam para esse risco: no idioma deles, 
o superlativo de ídion (singular) era idiotes. (KONDER, 2002, p. 8). 

 

Konder nos diz ainda que ao invés de optar pelo isolamento de sua própria 

opinião irredutível, de seus próprios conceitos, o indivíduo deveria melhorar sua 

capacidade de argumentação, de modo a fazer-se entender da melhor forma 

possível: 

 
O individuo singular é formado socialmente, ele se individualiza na 
relação com os outros. Sua singularidade (originalidade?) se 
desenvolve com base na incorporação crítica das experiências 
alheias, num movimento incessante de ir ao outro para crescer. O 
idiotes é o sujeito que instalado em si mesmo, se sente dispensado 
de qualquer esforço de auto-superação. A rigor, se trata de alguém 
que não suporta o diálogo com o outro, já que o outro, o interlocutor 
que pensa diferente, lhe parecerá sempre o agente de um desacato, 
a encarnação de um desaforo, um delinqüente, que merece sofrer 
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medidas policiais.Dispor-se ao diálogo, tentar falar para o outro, já é 
uma opção promissora, que pode ter preciosas implicações 
humanistas e democráticas. Para prosseguir no caminho dialógico, o 
sujeito precisa aprimorar sua capacidade de argumentar ad 
hominem, quer dizer, sua capacidade de falar de modo razoável, em 
termos que o seu interlocutor – com base no que já sabe – possa 
entender. (KONDER, 2002, p. 8). 

 

Longe de ser culpa desses educandos, o problema de não enxergar o 

processo de ensino-aprendizagem como algo a ser feito em conjunto advêm da falta 

de estímulo por parte das instituições de ensino e de professores. 

Algumas perguntas (1.6, 1.7, 1.8 e 1.9) tentaram medir o índice de 

conectividade dos educandos à internet e quanto à natureza das informações mais 

pesquisadas por eles.   

Na segunda parte do questionário, “utilização do Orkut”, procurou-se saber, 

antes de mais nada, se quem estava respondendo o questionário era ou não um 

usuário do Orkut (2.1), condição sine qua non para continuar a responder às demais 

perguntas, já que, sem inscrição na rede social, não há como participar da 

comunidade. Do universo de educandos pesquisados, 76,1% já possuíam conta na 

rede social on-line Orkut mesmo antes da experiência de pesquisa começar 

(Ilustração 16):   

 

 
ILUSTRAÇÃO 16 – Demonstração gráfica de educandos que têm ou não perfil no Orkut. 

Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN (2007.1). 
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Neste estágio, o questionário buscou saber a freqüência (2.2, 2.3, 2.17 e 

2.18), o objetivo (2.4, 2.5, 2.6 e 2.19) do educando ao visitar o Orkut e o que o leva a 

entrar (2.12) ou deixar uma comunidade qualquer no Orkut (2.13). 

Ao tomar a iniciativa de abrir uma conta no Orkut, 66,6% dos estudantes 

revelaram que sua maior motivação foi encarar a rede social on-line como uma 

forma de manter contato com os amigos. Tanto que 47,6% passam mais tempo 

visitando os perfis de pessoas do que comunidades, enquanto que 28,5% passam 

mais tempo fazendo justamente o contrário. Entre os alunos, ao entrar e participar 

de uma comunidade, 71,4% o fazem simplesmente porque se identificam com o 

tema. Destes, 38% abandonam a comunidade apenas quando perdem interesse 

pelo assunto por ela tratado. 

Todos os estudantes revelaram não ter participado antes de nenhuma 

experiência parecida que envolvesse o uso do Orkut ou qualquer outra rede social 

on-line e educação.  Destes, 42,8% revelaram que consideraram-na útil ao seu 

aprendizado e relevante como um fator a mais de aproximação e conhecimento.  

Os dados (Ilustração 17) revelaram que 38% acessavam sua conta no Orkut 

pelo menos uma vez por dia e 23,8% mais de uma vez por dia. Isso significa que 

mais de 60% do universo pesquisado não passava mais de 24 horas sem checar 

sua conta no Orkut: 

 

 
ILUSTRAÇÃO 17 – Demonstração gráfica segundo a freqüência de acesso ao Orkut por parte 

dos educandos. Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN (2007.1). 
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Sempre que acessam, mais de 60% ficam conectados de alguns minutos a 

uma hora. Este acesso acontece, segundo 57,1%, a partir de computadores com 

internet instalados em suas próprias casas.  

Os alunos também foram inquiridos sobre como eles avaliavam a experiência 

obtida na comunidade “TAVE – UFRN” (2.7) e o que os levaram a participar ou a se 

abster de participar da comunidade em questão (2.8, 2.9, 2.11 e 2.14). Os que 

revelaram terem gostado de participar voluntariamente da comunidade do Orkut, a 

maioria (19%) revelaram que o motivo que os levaram a participar foi porque a 

comunidade os deixou em contato com seus colegas e com o professor fora da sala 

de aula, podendo o professor contatá-los ou ser contatado a qualquer momento.  

Ao serem perguntados se fossem solicitados pelo professor para 

voluntariamente se inscreverem em determinada comunidade de debates relativos à 

disciplina, 42,8% deles revelaram que entraram e participaram voluntariamente das 

discussões (Ilustração 18): 

 

 
ILUSTRAÇÃO 18 – Demonstração gráfica, segundo a disposição em participar ou não das 

discussões em uma comunidade. Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN 

(2007.1). 

 

Ao todo, 28,5% disseram que não estão dispostos a participar, mesmo tendo 

ingressado na comunidade (Ilustração 19). Procurou-se, então, saber pelos próprios 

educandos, via questionário, e de forma anônima, os motivos que levavam a quase 

1/3 deles à abstenção dos debates. Em linhas gerais, 33,3% revelaram que a falta 

de estímulos os deixam desinteressados por participar e 28,5% atribuem a baixa 
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participação ao próprio impulso de ingressar em muitas comunidades e acabar 

fragmentando seus interesses e se dispersando de tal forma que isso os faz se 

perderem: 

 

 
ILUSTRAÇÃO 19 – Demonstração gráfica, segundo os fatores que inibem a participação em 

uma comunidade no Orkut. Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN (2007.1). 

 

Algumas considerações sobre os motivos que levam à abstenção das 

discussões foram expostas em maior profundidade no sub-tópico anterior 5.2.2 (Por 

uma participação efetiva e não apenas aparente). 

A resposta a essas perguntas permitiriam uma avaliação da proposta da 

comunidade, um feedback no sentido real de retro-alimentação do sistema. Neste 

ponto, buscou-se, sobretudo, saber subjetivamente os motivos pelos quais um 

educando opta por não participar das discussões, mesmo tendo se dado ao trabalho 

de se inscrever na comunidade. 

Também se procurou saber (2.10) se cada um dos alunos, como um futuro 

professor de sua área, à priori, desejaria reproduzir com seus alunos a experiência 

com uma comunidade on-line como extensão de sala de aula (Ilustração 20): 
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ILUSTRAÇÃO 20 – Demonstração gráfica, segundo a disposição em, sendo professor, utilizar 

o Orkut como extensão de aula. Perfil da amostra: educandos da disciplina de TAVE – UFRN 

(2007.1). 

 

É nessa parte de nossa pesquisa que se revela fortemente o viés de 

pesquisa-ação no que diz respeito ao método, pois mostra o papel ativo dos 

pesquisados, a cumplicidade entre pesquisadores e pesquisados e a grande 

disposição (85,7%) dos pesquisados em repetir a experiência no futuro em suas 

salas de aula, seja no ensino secundário ou superior. Isso foi dito pelos discentes via 

questionário. Alguns educandos fizeram referências ao viés inclusivo do Orkut, tendo 

em vista que, como já foi dito anteriormente, boa parte dos jovens já fazem parte 

desta rede social:  “Pelo fato de todos poderem acessar, já que se trata de um site 

de relacionamento dos mais difundidos, onde as pessoas sentem-se à vontade de 

se comunicar.” (ANÔNIMO, questionário). Outros educandos compreenderam o 

caráter tão somente de “extensão” dado à ferramenta: “Porque é uma oportunidade 

de interação maior entre educandos e educandos e professores, pois permite 

esclarecimentos de dúvidas que não foram contempladas na sala de aula.” 

(ANÔNIMO, questionário). 

Uma pergunta foi feita sobre a opinião dos educandos acerca da criação de 

regras adicionais de conduta criadas por um moderador de comunidade (2.15). Ao 

responderem a essa pergunta, 33,3% disseram que acham correto, pois isso impede 

o vandalismo. Enquanto que 14,2% não vêem motivos para isso, pois essa é, para 

eles uma atitude burocrática e anti-ética. Também foi perguntado se os educandos 
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já tiveram a atitude de criar, por sua própria iniciativa, uma comunidade no Orkut 

(2.16).  

Finalmente, os estudantes foram perguntados se a experiência com a 

comunidade “TAVE – UFRN” implicou em mudança de opinião acerca da utilização e 

potencialidades do Orkut na Educação. Um dos educandos revelou: “Sim, houve 

mudança. Antes visitava o Orkut apenas para manter contato com meus amigos. 

Atualmente também faço isso, porém entro em minhas comunidades com uma maior 

freqüência”. (ANÔNIMO, questionário). Outro educando revelou que, em sua 

opinião: “Sim. Pude observar que o Orkut pode servir como um instrumento no 

processo de ensino-aprendizagem”. (ANÔNIMO, questionário). 

Na terceira parte do questionário, o educando foi solicitado a expressar em 

um espaço destinado a esse fim seus comentários e sugestões, a fim de que fosse 

possível aperfeiçoar as técnicas de utilização das comunidades do Orkut como 

extensão da sala de aula no sentido das suas expectativas. Um dos estudantes que 

fez uso dessa prerrogativa disse: 

 
Achei muito interessante o uso do Orkut em sala de aula, para 
auxiliar na disciplina. Foi uma experiência nova que me mostrou que 
o Orkut que muitas vezes passa a idéia de que é somente uma 
comunidade de relacionamentos, diversão, paquera, também pode 
ser usada como um instrumento para auxiliar na educação. 
(ANÔNIMO, questionário). 

 

A pesquisa finaliza com a divulgação dos resultados obtidos na aplicação de 

uma forma de tratamento e orientação de caminho a ser percorrido por um grupo já 

inicialmente agregado em torno de um interesse/tema que tenha como meta 

alcançar o nível de comunidade.  

Nesta pesquisa, utilizamos como referencial de análise o conceito de 

comunicação e cultura em Paulo Freire, na medida em que a comunicação só se 

efetiva a partir da possibilidade de entendimento do outro, e do outro poder interagir, 

se assim ele quiser, na busca conjunta de significados e co-participação no ato de 

pensar.  

Embora seja objeto de interesse desta pesquisa analisar apenas os 

resultados obtidos pela experiência na comunidade aberta em uma disciplina da 

UFRN, pode-se dizer aqui que a experiência foi igualmente realizada, seguindo a 

mesma metodologia, em duas disciplinas de uma faculdade privada de ensino. 



 205

Neste caso, em duas comunidades abertas no Orkut pelo professor para as 

disciplinas de “Webdesign”138 e “Linguagens da Multimídia”139, curso de Publicidade 

e Propaganda da FATERN – Faculdade de Excelência do Rio Grande do Norte. 

Tanto a experiência na disciplina de Webdesign (2007.1 e 2007.2), quanto na de 

Linguagens da Multimídia (2007.2 e 2008.1) teve duração de dois semestres. A 

primeira disciplina é, de acordo com a grade curricular da faculdade, ofertada no 1º 

semestre do curso, enquanto que a segunda disciplina no 2º semestre do curso. 

Esteve também disponível como suporte uma comunidade no Orkut chamada 

“Desvendando o Orkut” 140, destinada a discutir a pesquisa, mas, ao contrário das 

outras, esta estava aberta a participação de todos e não apenas dos estudantes 

inscritos em uma disciplina específica. 

Como ocorreu na experiência com a disciplina de TAVE (UFRN), as duas 

outras experiências realizadas na faculdade privada também tiveram uma 

participação livre e colaborativa. Foi comunicado aos educandos que, ao participar, 

eles não ganhariam nenhum bônus (como, por exemplo, pontos extras na nota final), 

mas ao não participar também não sofreriam nenhum ônus.  Nas duas experiências, 

que podem ser acessadas pela internet, os educandos de Publicidade e 

Propaganda, através de um ambiente on-line com o qual eles já estão identificados, 

puderam tomar ciência dos informes divulgados pelo professor, acessar links com 

sugestões de leitura, fazer sugestões, opinar, fazer perguntas, comentar as aulas e, 

esclarecer, eles mesmos, algumas dúvidas dos colegas. Em linhas gerais, 

considera-se assim que os objetivos desejados também para estas duas 

comunidades foram alcançados.  

 

5.4.2 O Orkut como Livro da Vida 

 

A Pedagogia Freinet procura oferecer às crianças e aos adolescentes uma 

educação condizente com as suas necessidades e com as práticas cotidianas, em 

                                            
138 Cf.: Comunidade “Webdesign - Publicidade/FATERN” 

(http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=23721976) 
139 Cf.: “Linguagens da Multimídia/FATERN“ 

(http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=34627031). 
140 Cf.: Desvendando o Orkut (http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=14048068). 
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uma escola onde não apenas se ensine a ser cidadão, mas sim onde se vivencie a 

cidadania. 

Tal e qual Paulo Freire, os fundamentos e as linhas de ação da Pedagogia 

Freinet estão centrados no “ser humano”, a fim de elevá-lo a mais alta dignidade do 

seu ser e à realização plena de sua personalidade. Sua pedagogia tem como 

objetivo formar o homem livre, autônomo e mais responsável, capaz de agir e 

interagir em seu meio, mais apto a contribuir na transformação da sociedade. Para 

tanto, na sua prática educativa, tem primazia o desenvolvimento do espírito crítico, o 

questionamento das idéias recebidas e o espírito de curiosidade. 

Para Freinet, o essencial da educação não é o conteúdo de ensino como 

impõe a escola, gerador de aversão à aprendizagem, mas, sim, fazer com que a 

criança sinta sede de saber. Só então ela passará a exigir e construir sua própria 

aprendizagem. Ele se opõe a toda doutrinação do ensino tradicional dogmático, no 

qual a expressão livre é bloqueada e a comunicação proibida para evitar todo tipo de 

contestação. Opõe-se também a um ensino que valoriza a aprendizagem mecânica, 

no qual estão presentes a memorização e a repetição de tudo que é ensinado pelo 

professor; posiciona-se contra o ensino que favorece o individualismo e a 

competição, marcado pelo sistema de notas e classificações, impedindo, portanto, a 

igualdade de oportunidade. Em capítulos anteriores, neste trabalho, vemos como 

essa atitude em uma comunidade on-line desestimula os alunos à participação. Para 

tanto, Freinet estabelece como pilares básicos de sua ação educativa quatro 

dimensões importantes (SOUZA; DANTAS, 2007, p. 69 - 82):  

 

a) A educação pelo trabalho – enquanto atividade produtiva que auxilia a criança 

a construir a sua própria aprendizagem; 

 

b) A comunicação e a expressão livre – que propicia uma aprendizagem viva e 

real, desde que a criança tenha liberdade para expressar o seu pensamento 

tanto pelo desenho como pela palavra escrita; 

 

c) O trabalho cooperativo – que permite desenvolver entre aluno - professor - 

aluno uma relação que conduz à organização das mais diversas modalidades 

de trabalho como, por exemplo, conversa livre, conselho de classe, conselho 

cooperativo conforme a idade dos alunos. A vida cooperativa muda as 
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condições de trabalho na sala de aula, instaurando novas estruturas de 

relações que priorizam as responsabilidades e as competências e dão ao 

trabalho seu verdadeiro lugar pela valorização de todos os sucessos, pela 

multiplicação desses sucessos, pelo encaminhamento adequado dos erros 

que geram os fracassos. A vida cooperativa responderá à demanda real – a 

da segurança e da ordem; 

 

d) O tateamento experimental – A superioridade do tateamento experimental 

está no fato de que o homem e a criança não copiam um tateamento, e sim, o 

constroem, gerando-se assim a experiência. 

 

É a dimensão do trabalho cooperativo aquela que mais nos interessa nos 

termos do desenvolvimento deste trabalho. Nosso desafio é aplicá-la ao universo 

adulto do ensino superior, no âmbito da utilização dados à comunidade do Orkut 

como Livro da Vida on-line. 

Sendo assim, podemos tecer uma relação entre o Livro da Vida e a rede 

social on-line Orkut. O Livro da Vida, uma prática da Pedagogia Freinet, é um 

caderno no qual os educandos do ensino fundamental registram suas impressões, 

sentimentos, pensamentos em formas variadas, o qual fica como um registro de todo 

o ano escolar de cada classe. É a memória escrita da classe, um registro do que se 

diz, se vive e se realiza em sala de aula no decorrer dos dias. O Livro da Vida 

contém apresentações dos textos, dos desenhos e das fotografias das crianças. É 

um trabalho de equipe, abundantemente decorado e ilustrado pelas crianças que 

deve ser organizado a partir das anotações tomadas pela professora na hora da 

conversa livre, nas quais se deve respeitar a linguagem própria de cada criança, 

suas estruturas de frases, seu vocabulário, sua maneira de pensar e jamais querer 

impor uma linguagem, uma maneira de falar ou mesmo de pensar “adulta”. Essa é 

uma maneira de incentivar os alunos o desejo de escrever, uma vez que no livro 

está expresso o que ela disse, fez, viveu, compreendeu sobre sua própria realidade. 

Dessa forma, o livro valoriza a linguagem de cada um dos alunos e do grupo e 

também serve para informar aos ausentes o que se passou em sala de aula. É praxe 

que o Livro da Vida seja disponibilizado na biblioteca da escola e que seja 

organizado quantos livros forem necessários, de acordo com a produção das 

crianças. Neste sentido: 
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Esta fase representa um precioso exercício de sintaxe, gramática e 
vocabulário que atinge resultados surpreendentes; suscita a ajuda 
do grupo mas continua a ser um texto de propriedade pessoal de 
seu autor, pois sempre será ele que irá dar a última palavra em 
relação às modificações propostas. (ELIAS, 2004, p. 64)  

 

Observemos aqui, então, as similaridades entre o que foi proposto por 

Freinet, através do “Livro da Vida” e as redes sociais on-line. Todas as intervenções 

(postagens) que os usuários fazem em uma comunidade do Orkut são 

cronologicamente datadas. Tais postagens, em uma seqüência, têm relação entre si 

e, especialmente, as mensagens posteriores têm relação com as anteriores. 

Podemos assim dizer que se trata de informações precisadas historicamente e 

escritas pelas pessoas ditas “comuns”, dentro de seu contexto histórico, sócio-

econômico e cultural e sujeitas à sua própria época. Imagine-se, então, o deleite que 

terão os futuros historiadores quando pesquisarem sobre o conteúdo dos diálogos 

travados hoje em redes sociais como o Orkut e que permanecem nos servidores do 

sistema, seja do ponto de vista político, sociolingüístico, jornalístico ou educacional. 

Pois, diferentemente do que ocorre em ferramentas de interação instantâneas como 

ICQ, Messenger ou salas de bate-papo, os diálogos travados em comunidades on-

line do Orkut não se perdem assim que fechamos o ambiente. Dessa forma, 

também, os educandos a serem matriculados em determinada disciplina no futuro 

poderiam entrar em contato com aquilo que foi discutido e produzido naquela 

disciplina pelos pares que os precederam. Em termos de “ubiqüidade educacional”, 

isso nos mostra que alguém pode sim estar sempre presente, neste caso, através de 

suas idéias, o que contraria a idéia corrente de que alguém aprenda algo de forma 

autodidata141.   

Um dos problemas da EaD é o mito de que é possível para alguém aprender 

de forma autoditada. Um mito que não só é aceito por boa parte dos profissionais da 

área, como também freqüentemente acaba por ser difundido pela imprensa em 

matérias sobre o tema: “As crianças ficam tão motivadas que, de acordo com as 

pesquisas, passam a dedicar um tempo 30% maior aos estudos em casa. Elas são 

também incentivadas a aprender sozinhas”. (ROGAR, 2007, p. 92). Andrade (2007, 

site) diz, de forma bem humorada, que “autodidata é professor de auto-escola”, pois, 

                                            
141 Autoditada: que ou quem se instrui por esforço próprio, sem a ajuda de mestres (Houaiss). 
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até as pessoas que aprendem “sozinhas”, através de livros, estão, através da leitura, 

reelaborando um dado do universo comum, simbólico, que era real para o autor 

antes dele ter escrito o livro. Ainda segundo o autor, quem aprende através de 

algum material didático, está, na verdade, construindo saber a partir de um 

conhecimento construído por outras pessoas e estabelecendo um processo de 

ensino-aprendizagem com o(s) autor(es) do material.  

Tendo como base o que foi realizado na disciplina de TAVE – UFRN, o 

parâmetro que podemos tecer é que uma comunidade on-line para estudantes no 

Orkut, além de incentivar o diálogo entre professor e alunos, serve também para 

informar aos ausentes sobre as atividades e temas, cuja discussão está 

acontecendo nas aulas presenciais, dar ciência aos alunos antecipadamente no que 

se refere a avisos sobre eventuais ausências pelo professor e notas. Dessa forma, 

uma comunidade on-line do Orkut, fazendo as vezes de um Livro da Vida “adulto”, 

ajuda a preservar a memória coletiva daqueles que passaram por uma disciplina, 

transformando-se em arquivos comunitários on-line.  

Eventualmente, os alunos, no futuro, também poderiam entrar em contato 

diretamente com os próprios alunos que outrora também foram educandos no 

passado. De modo nenhum abdicamos da idéia da História como um processo, pois:  

 
A História não acabou porque a História é a História das relações de 
poder entre as classes sociais. E como ainda continuam a existir as 
classes sociais, continua a existir a História. Dessa forma, não 
importa a tecnologia que nos norteie, pois já que a separação entre 
classes continua, continua também a não haver comunicação. 
Porque como bem disse Freire há comunicação entre diferentes, 
mas nunca entre desiguais. A saída que nos resta é enfatizar as 
contradições. Afinal a evolução se dá através do conflito. 
(ANDRADE, 2007, site). 

 

 Apesar de vivermos em plena era da web colaborativa, em que os esforços 

em favor da cooperativa entre internautas e a convergência de ferramentas têm 

tomado conta da internet, é difícil encontrarmos artigos que digam respeito à 

internet, inclusive os de tecnologia educacional, que citem os trabalhos de Célestin 

Freinet, os quais ficam predominantemente restritos a servir de subsídios para 

análises referentes apenas à educação infantil. Isso não deixa de ser estranho, pois 

os trabalhos de Freinet dizem respeito, em grande parte, à cooperação escolar entre 

alunos e professores. Cooperação não simplesmente na acepção que isso significa, 
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quando duas ou mais pessoas trabalham juntas, mas sim no sentido de co-

participação no ato de pensar e busca conjunta de significados, algo que, como já foi 

dito, também pode significar “comunicação” para Paulo Freire.  

Não deixa de ser, no mínimo, curioso que haja tão poucos pesquisadores 

dispostos a fazer referências a Freinet em seus trabalhos. Uma das explicações 

possíveis pode ser encontrada nas resistências que Freinet sempre encontrou, 

devido ao fato dele ter sido tão pouco acadêmico, no sentido tradicional da palavra. 

Como exemplo disso podemos citar a escassez de referências bibliográficas em 

seus livros. O que é lamentável, pois a web colaborativa está intrinsecamente ligada 

às concepções de Freinet sobre como se deve dar o processo de ensino-

aprendizagem e tem seu ponto de partida teórico essencialmente gerado na prática 

colaborativa, assim como a Pedagogia Freinet.  

Tendo as reais necessidades do ser humano como a medida de todas as 

coisas, podemos dizer aqui que uma maior “freinetização” e “freirização” dos 

ambientes on-line ajudarão muito para que se deixe de falar em ingenuidades como 

“comunicação entre dois computadores” 142, quando, na verdade, se poderia falar 

simplesmente em conexão entre dois computadores. Dessa forma, deveríamos 

qualificar como uma redundância, expressões como "comunicação humana". 

5.5 Atualidades e perspectivas relacionadas ao tema 

 

É importante ressaltar, como já foi dito, que as tecnologias convivem. Mas, 

em se tratando de web, o desuso de um software, uma ferramenta ou um ambiente 

on-line se faz não, na maioria das vezes, pela substituição (como é o caso dos que 

previam que a TV iria substituir o rádio), mas sim pela fusão, convergência ou 

incorporação de uma tecnologia por outra.  

 

5.5.1 Incorporação dos blogs, fóruns e listas de e-mails pelas redes sociais on-

line  

 

                                            
142 Cf.: CAMPOS, Fernanda C. A et al. Cooperação e aprendizagem on-line, Coleção 

Educação a Distância, Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003, p. 17. 
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Escrever confidências, desabafos e pensamentos pessoais destinados à 

posteridade tem sido um hábito comum presente na humanidade em diferentes 

culturas.  O diário em papel sempre esteve a serviço dos anônimos ou dos famosos, 

realizando-se mediante pretensões artísticas, ou como válvula de escape. Redigidos 

em linguagem coloquial, esses diários refletem a personalidade de quem os escreve, 

o meio cultural e o momento histórico no qual ele é escrito. Não há previsão de que 

os diários deixem de ser usados pelas pessoas, mas sim que, com o tempo, eles se 

adaptem e sejam escritos sobre novos suportes. Não em substituição ao papel, mas 

sim além do papel, como é o caso do weblog (abreviadamente blog) na internet. 

Neste caso, com a seguinte diferença: enquanto estavam em papel, o número de 

leitores dos diários era restrito, já na internet qualquer pessoa tem acesso ao que é 

publicado nele. Vele ressaltar que foi exatamente como “diários virtuais” que 

nasceram os primeiros weblogs. No Brasil, essa nova possibilidade de escrita 

começou a ganhar adeptos em 2001 e atingiu seu ápice entre os anos de 2002 e 

2003.  

Desde o início da Web, os internautas já faziam coisas parecidas. A novidade 

do blog foi a criação de scripts que facilitam a publicação das páginas por quem não 

sabe HTML143, ou usar softwares específicos para produção de sites.  

Acessível a qualquer usuário, a criação de blog é mais simples do que a 

produção de site pessoal, por isso é tão popular. Eles podem ser construídos a partir 

de modelos (templates) já prontos e não são restritos à participação de uma pessoa 

nem seguem temas específicos – podem ser de empresas, instituições, grupos com 

o mesmo interesse. O limite não existe e o internauta sente-se como se estivesse 

mandando uma mensagem (post) instantânea para toda a web. Além disso, é 

possível incluir fotos, vídeos e músicas. É possível atualizar a página a todo instante, 

de qualquer lugar com acesso à rede e sem a necessidade de saber linguagem 

específica de programação. Um blog pode ser muito útil por ser um instrumento 

versátil, informal e de atualização instantânea.  Há também a possibilidade de se 

acessar o arquivo de um blog, e quem quiser pode ler o que se passou num 

determinado dia na vida de uma pessoa ou na vida de uma cidade, como se 

estivesse em um arquivo de jornal. 

                                            
143 HyperText Markup Language ou seja, linguagem / código das páginas web. Um 

documento HTML contém texto, imagens e links para outros objetos web. 
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Por sua facilidade de criação, as pessoas acabam criando blogs por impulso. 

Não custou para que logo caíssem nas graças dos humoristas, dos poetas (ansiosos 

por dar vazão às suas criações), das celebridades, dos cronistas (sobretudo os 

políticos), dos jornalistas e obviamente dos professores. Em comum entre eles 

apenas a avidez por se expressar. Mas, no decorrer do tempo, não é incomum que, 

por diversas razões; dentre elas, o número baixo de visitas, os usuários passem a 

largá-los e deixem de atualizá-los. Acaba-se, assim, por gerar um paradoxo: a 

mesma ferramenta que facilita para alguns o acesso a publicar suas criações na 

internet, permite o mesmo para milhões de outros. Um processo que podemos 

chamar hierarquização da aparente “não-hierarquização” que representa a internet. 

O que acaba por tirar de todos a chance de ter atenção (acessos). E uma 

informação que não é acessada, é uma informação perdida. Não no sentido de 

destruição que o termo pode ter, mas sim por ser dificilmente encontrável. 

O blog também atraiu, como ainda atrai, inúmeros projetos educativos em 

sala de aula e como extensão de sala de aula que utilizam a ferramenta. Um 

exemplo disso são os professores que usam o blog como um diário de 

aprendizagem na rede. Como as tecnologias convivem umas com as outras, é bem 

possível que ainda continue a impulsionar inúmeros projetos pedagógicos. Os blogs 

educativos, logo após o término da experiência em sala de aula, também acabam 

abandonados, por sofrerem desatualização. Geralmente tempos depois, a fim de 

liberar espaço, o próprio servidor de internet que hospeda o blog acaba por apagar 

todo o, tantas vezes, rico material produzido por alunos e professores. O que 

contraria o espírito colaborativo, pois este sempre parte do princípio de que o que já 

foi produzido deve servir de base para aperfeiçoamentos e complementações. 

Os blogs não estão em rede e são limitados pelo seu caráter fortemente 

cronológico, um resquício da função para o qual ele nasceu: ser um diário on-line. 

Quanto às listas de e-mail, através das quais até hoje amadoristicamente se 

costuma mandar o mesmo e-mail para mais de uma pessoa, não é preciso dizer 

que, ao longo do tempo, uma pessoa pode mudar várias vezes de conta de e-mail, 

seja porque descobriu um provedor de e-mail que oferece mais espaço 

gratuitamente, seja porque mudou de provedor de internet, seja porque ingressou 

numa empresa privada ou instituição pública e passou a utilizar uma conta de e-mail 

oferecida pelo empregador. Por isso tudo, quem utiliza uma lista e e-mails como 

forma de contato sabe que ela precisa o tempo todo ser atualizada, sob o risco de 
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perder contato com quem trocou de conta de e-mail. Por isso, podemos chamar as 

redes sociais on-line, tal qual o Orkut, como “referências de contato permanentes”, 

enquanto que as listas de e-mail podem ser chamadas de “referências de contato 

provisórias”. 

Mas a questão que se faz necessário discutir neste ponto é que, diferentes 

das redes sociais on-line (muitas das quais possuem até blogs internos), o blog 

tradicional é, por si só, uma ferramenta com uma estrutura predominantemente 

cronológica (resquícios da época de sua invenção quando eram diários) e altamente 

fragmentada, pois, ao contrário das comunidades do Orkut, os blogs não estão 

naturalmente “em rede”, isto é, entrecruzados. É certo que, praticamente, todos os 

serviços de blogs oferecem ao usuário a possibilidade de relacionar seu blog a links 

que levem a outros blogs. No entanto, essa vinculação é limitada e induzida, pois 

determinado blog só se vincula àquele que o dono desejar, e não automaticamente a 

todos os demais existentes na web. Embora essa limitação seja, até certo ponto, 

superada por buscadores como o Google ou por ferramentas de busca exclusivas de 

blogs como o Tecnorati, vemos a necessidade de usar outro ambiente como um 

fator de limitação dos blogs e de dispersão.  

Além disso, outros ambientes de web estão acabando não por destruir os 

blogs, mas sim por incorporá-los, tornando-os uma parte de ferramentas mais 

completas de produção de conteúdo na web. Um exemplo disso são os ambientes 

Wikis (tais como a Wikipédia) e as redes sociais on-line (como o Orkut). Os Wikis 

deram aos usuários da web ainda mais facilidade e recursos do que aquilo que os 

blogs hoje oferecem, inclusive a possibilidade de continuarmos o trabalho deixado 

por outros. Por localizar tudo mais facilmente, as redes sociais apresentam imenso 

poder de congregação. Além disso, as redes sociais on-line têm se revelado 

ferramentas capazes de congregar outras como as de interação instantâneas (MSN 

Messenger), os fóruns, os fotoblogs e os blogs.  

Sendo assim, podemos dizer aqui que os blogs não desaparecerão, mas há 

um processo de incorporação dos blogs pelas redes sociais on-line. Obviamente, 

isso surtirá efeitos nos meios em que os blogs são usados como ferramentas 

educacionais.      
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5.5.2 O problema dos chats nas plataformas de EaD  

 

A idéia de utilização dos chats (salas de bate-papo) é tecnicamente útil, 

motivo pelo qual essa ferramenta foi agregada aos ambientes de EaD desde o início. 

No entanto, seu uso implica em um problema pedagógico que é comumente 

“atropelado” pelos promotores dos cursos à distância em favor do aspecto 

“novidadeiro”. Esse problema advém das exigências de sincronia para quem usa o 

chat; afinal, o educando é obrigado a estar diante de um computador conectado à 

internet em um dia previamente marcado. Tal atitude entra em choque com o 

equívoco da idéia de que a EaD permite ao educando estudar nos horários que lhe 

convier. O que só é verdade em parte. Faz-se necessário, ainda, um esclarecimento: 

“sincronia” tem acepções diferentes, caso se refira à Educação ou à Informática.  

Em educação, dizemos que uma ferramenta é síncrona se ela permite que os 

envolvidos no processo de aprendizagem se comuniquem de forma praticamente 

instantânea, como é o caso dos chats e MSN Messenger; enquanto que as 

ferramentas ditas assíncronas são aquelas que permitem que o diálogo entre 

educandos e professores se estabeleça com prazos de tempo diferentes, como nos 

fóruns e nos murais. Já para a Informática, a sincronia implica necessariamente na 

ocorrência simultânea ou em ritmo regular e definido; ou seja, quando emissor e 

receptor estão rigorosamente no mesmo espaço de tempo cronológico. A medida de 

tempo em si é usada para delimitar quando alguém vai falar e quando alguém vai 

responder.  Desta forma, o chat que na Educação é síncrona, do ponto de vista 

técnico da informática, é uma ferramenta assíncrona. Em informática, o estado de 

sincronia e assincronia pode variar dependendo da interação e do meio de 

transmissão da mensagem.  

Dessa forma, podemos dizer que os chats se destinam a encontros sociais 

on-line, cujo principal objeto de interesse dos participantes é o estabelecimento da 

conversa informal entre si. Os participantes acabam, muitas vezes, por estabelecer 

encontros on-line com periodicidade síncrona em salas previamente determinadas 

cuja temática é de interesse comum. Não muito diferente, é preciso dizer, dos típicos 

encontros sociais presenciais.      

Na prática, a grande dificuldade percebida sobre o uso do chat por parte dos 

educandos é que comumente eles encontram dificuldade em conciliar suas agendas 

com o horário programado para estar on-line, sincronicamente com o professor. 
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Dessa forma, não é raro que os educandos não compareçam aos chats agendados 

previamente. Observa-se, assim, que a insistência quanto ao uso obrigatório do chat 

pelos cursos à distância exemplifica a falta de sintonia que existe entre o modelo de 

educando que os gestores destes cursos desejam e o educando real. Sendo assim, 

aconselha-se aqui que o uso ideal da ferramenta chat é que ela seja feita de modo 

não-obrigatório.  

Uma importante diferenciação que poderíamos fazer entre os chats e os 

fóruns (como as comunidades do Orkut) é que estes últimos são tradicionalmente 

usados por um público mais interessado em trocar informações, cujo fórum trata, 

necessariamente de estabelecer vínculos de convivência à distância.  

 

5.5.3 O trabalho do educador em um ambiente de extensão on-line  

 

Sabemos que o estímulo ao docente no sentido de que ele assuma um papel 

de orientador e estimulador da criatividade é relativamente recente. Para um 

professor, a manutenção de uma comunidade on-line se baseia, em grande parte, 

nas noções de cooperação, reciprocidade e administração satisfatória da tensão e 

de possíveis conflitos internos. O que irá permitir ações multiplicadoras, não só 

dentro do ambiente on-line, mas também nos momentos dentro da sala de aula.  

Os professores universitários trazem para seu contexto de trabalho formas de 

conceber o mundo, valores culturais e sociais, tanto em seu trabalho formativo 

(docência), quanto o de produção científica (pesquisa). Nesse processo, os 

professores também aprendem com a realidade que seus alunos trazem para a sala 

de aula, e se dispõem a compartilhá-la, pois, como afirma Andrade (2007, site) "Se 

você sair de uma aula achando que não aprendeu nada, duvide se ensinou" 

Quando se usa uma comunidade on-line como uma extensão de sala de aula 

para seus educandos, o professor, ao mesmo tempo em que abre uma nova janela 

para ampliar seu conhecimento, também encontra novas aplicações para 

ferramentas que, na maioria das vezes, são usadas por seus educandos apenas 

para entretenimento. Ao reafirmar a importância de uma comunidade on-line para 

ser usada como extensão da sala de aula, não se está aqui defendendo a idéia da 

criação de mais um meio através do qual os professores possam ser explorados por 

meio da mais valia em uma instituição de ensino, como já foi dito ao longo deste 
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trabalho. Estamos, sim, defendendo o caráter paliativo que as comunidades on-line 

nos oferecem para chegar naqueles educandos, que não são poucos, além de 

estimular a participação e o empenho do restante da turma. Os alunos podem dar 

suas opiniões e fazer, inclusive, como já foi dito, de forma anônima as perguntas 

que, por diversas razões, estão impossibilitados de fazer diretamente ao professor.  

Segundo os dados mais recentes144 (2006), existe no Brasil um total de 

316.882 docentes de ensino superior145. Desses, 113.848 trabalham em regime de 

tempo integral, 64.913 em tempo parcial e 138.121 como horistas146. Esses 

profissionais trabalham em um total de 2.270 instituições de ensino superior, das 

quais 811 estão localizadas em capitais e 1.459 nos interiores. 

Já no Rio Grande do Norte, há, ao todo, 4.030 professores universitários, dos 

quais 2.433 trabalham em tempo integral, 1.024 em tempo parcial e 573 como 

horistas. Os quais trabalham em um total de 21 instituições de ensino superior, 13 

em Natal e 8 no interior. Tais números são passivos de sensíveis modificações 

devido à grande expansão do ensino superior privado nos últimos anos em nosso 

Estado.   

Sabe-se que, salvo algumas exceções, o setor privado de educação em 

nosso país coloca seus interesses mercantilistas à frente dos educacionais, 

considera educandos como clientes e professores e funcionários como empregados 

a serviço de seus lucros. Por isso, o governo não pode abrir mão de normatizar o 

ensino privado. Dessa forma, pode-se dizer que não é o caso dos professores de 

instituições públicas, sobretudo aqueles cujo regime é de dedicação exclusiva, mas 

sabe-se que muitas faculdades particulares optam pelo regime de trabalho 

conhecido como “horista”, isto é, aquele cujo pagamento é computado em horas 

trabalhadas e não mediante contratos de período integral. Isso implica, na prática, 

em menos acesso ao professor fora de sala de aula por parte dos alunos, bem como 

em trabalho não pago, isto é, em horas de trabalho “real” de remuneração “invisível”, 

que não constará no contracheque do professor. Há uma série de atividades ligadas 

à docência (preparação de aulas, lista de exercícios, elaboração e correção de 

                                            
144 Fonte: MEC/Inep/Deaes (dados de 2006). 
145 O mesmo professor pode exercer funções docentes em uma ou mais instituições. 
146 Hora-aula: É a unidade consagrada entre os estabelecimentos de ensino, que determina 

que cada aula tenha a duração de 50 minutos com 10 minutos para descanso, o que na prática pode 
ser visto como um período de 60 minutos. Essa forma foi regulamentada pelo decreto lei nº 2.028, de 
22 de fevereiro de 1940, e que à parte das pendências jurídicas, ainda é o modelo vigente. 
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avaliações), que, apesar de consumir uma quantidade relativamente grande de 

tempo, não são remuneradas pelas instituições de ensino privadas. 

O regime de trabalho cujo pagamento é feito por hora-aula também acaba 

gerando outro paradoxo, sobretudo nas faculdades particulares menos renomadas. 

De um lado está o MEC – Ministério da Educação, que cobra por parte da faculdade 

um comprometimento dos professores, com o qual as próprias faculdades não 

querem arcar com os custos remunerativos para o docente. Do outro está o 

consenso pelo qual o professor deve, de forma justa, ser remunerado pela sua 

pratica profissional. Um exemplo disso são os muitos projetos interdisciplinares, os 

quais o professor acaba não se sentindo comprometido ou obrigado a participar já 

que ele, de fato, não ganha para isso. O resultado disso é um “jogo de faz de conta” 

que não traz benefício para nenhuma das partes envolvidas no processo, muito 

menos para os educandos.  

Ao manter uma comunidade on-line para seus alunos, o professor pode, 

autonomamente, decidir com que regularidade ele a atualizará com novas 

informações e responderá ao questionamento dos educandos, que, por sua vez, não 

precisam ficar dependentes das “provocações” do professor. Eles mesmos, se bem 

orientados e estimulados, podem movimentar os debates. Além disso, há sempre a 

oportunidade de a instituição de ensino sentir-se impelida em ampliar a prática para 

outras disciplinas e regularizar o uso das comunidades on-line como ferramentas de 

extensão da sala de aula, remunerando, adicionalmente, os professores por esse 

serviço. As possibilidades são, assim, quase ilimitadas. Em se tratando da utilização 

da ferramenta em uma instituição de ensino superior, como é o caso do objeto de 

estudo desta dissertação, todo o conteúdo produzido na comunidade on-line pode 

ser usado como subsídios em pesquisas científicas desenvolvidas na própria 

instituição. A comunidade em si pode ser um projeto de extensão, pode oferecer 

subsídios para artigos a serem escritos pelo professor ou pode resultar em uma 

pesquisa de Mestrado (como é o caso desta) ou de Doutorado, resultando-se, dessa 

forma, em um ganho profissional para professores e educandos em particular, e 

para o país no geral.   

Cabe, portanto, ao professor e à instituição de ensino a qual ele está 

vinculado acordarem, de acordo com cada caso, como se daria o regime de trabalho 

para o profissional docente, sem que haja exploração. Sempre foi difícil quantificar o 
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trabalho de professores tutores em ambientes on-line, como nos dois cursos de pós-

graduação cuja análise dos fóruns foram objeto de estudo neste trabalho. 

Por tudo o que foi dito aqui, os professores têm que estar cientes de que 

projetos como os tratados por esta Dissertação – o uso do Orkut como extensão da 

sala de aula – mesmo sendo viável, não acabe por representar mais um meio 

através do qual seu trabalho possa ser explorado. Exige-se, assim, cautela e 

negociação.  
 

5.5.4 Redes sociais on-line universitárias, uma perspectiva 

 

No geral, a universidade é uma instituição social que reflete a estrutura, o 

funcionamento e as contradições da sociedade que a mantém. A vantagem é que, 

por ser um espaço privilegiado de debates, ela abriga opiniões e projetos 

divergentes, o que, por si só, justifica sua existência como ambiente potencialmente 

favorecedor do diálogo na concepção freiriana da palavra. Dessa forma, também 

cabe aqui tomar um pensamento de Habermas sobre as universidades modernas: 

 
As universidades modernas incorporam funções múltiplas e 
convergentes (...) assumidas por diferentes grupos de pessoas em 
diferentes lugares institucionais e com diversos pesos relativos. A 
consciência corporativa dilui-se assim na consciência 
intersubjetivamente partilhada de que uns fazem coisas diferentes 
dos outros, mas que, todos juntos, fazendo de uma ou outra forma 
trabalho científico, preenchem, não uma função, mas um feixe de 
funções convergentes. (HABERMAS apud DIAS SOBRINHO, 1995, 
p. 16). 

 

O uso pedagógico de ferramentas de internet, como as redes sociais on-line 

como o Orkut, nos mostra que não é preciso se isolar em um ambiente específico 

para fins educacionais, isto é, pedagogicamente construído para o estabelecimento 

do processo de ensino-aprendizagem, nos termos de uma “consciência 

intersubjetivamente partilhada”. Além disso, o uso dessas redes que, a priori, são 

apenas para relacionamentos sociais, permite juntar elementos e possibilitam que se 

estabeleçam conjecturas que estariam separadas, se isoladas em ambientes 

excessivamente pedagógicos, metódicos, cronologizados e hierarquizados. A troca 

de idéias entre pessoas conectadas à internet se faz cada vez mais necessário na 

medida em que cresce o mito de que “na internet tem tudo”. Se pensarmos na web 
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apenas como uma imensa enciclopédia, apenas no sentido denotativo do conceito, 

isso em grande parte não deixa de ser verdade. Nunca é desnecessário dizer que a 

web não pensa por nós, ela não tem a capacidade que nosso cérebro tem de 

realizar cognições e de tecer conjecturas entre conceitos distintos. Não há uma 

previsão cientificamente aceitável de que este quadro mude. Por essa razão, as 

redes sociais on-line e sua capacidade de congregação de pessoas e convergência 

de mídias, seguindo a “capilaridade” das aplicações, se fazem tão necessárias. Para 

a efetivação desse propósito pedagógico, podemos dizer que não é preciso abdicar 

do Orkut como ambiente de relacionamento social. Nem, muito menos, 

desconsiderar a escola como um espaço de validação do conhecimento.  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – há em 

funcionamento, desde o ano de 2008.1, um sistema chamado SIGAA – Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. É neste sistema onde são 

efetuadas as matrículas através da internet, não só para os estudantes dos cursos 

de graduação, como também os de pós-graduação, desobrigando os estudantes a 

se deslocarem até o campus. Pelo SIGAA um aluno também pode requerer o 

trancamento de disciplinas, conferir o calendário acadêmico, verificar notas obtidas 

nas avaliações e enviar relatórios de monitoria, pesquisas e extensão. Os 

professores da instituição também podem, via SIGAA, disponibilizar materiais 

didáticos com os alunos, entrar em contato diretamente via perfis, abrir enquetes e 

debater com sua turma através de fóruns.  Históricos e atestados de matrícula 

também podem ser autenticados automaticamente e impressos pelos alunos. Sendo 

assim, podemos dizer que o SIGAA, por suas características acima especificadas, 

se trata de uma rede social on-line acadêmica. Mesmo sendo suficiente para os 

objetivos da universidade, não se pode dizer que o SIGAA seja uma rede social on-

line plena. Pois, além de ainda não estar pronta para entrar em rede com outras 

redes sociais on-line, e não há indícios de que um dia a universidade tenha esse 

desejo, ainda há o fato de que um aluno matriculado em determinado curso não tem 

acesso a materiais de outras turmas e a entrar em contato com alunos de outros 

cursos.       

A solução ideal para o futuro seria que uma instituição de ensino superior não 

criasse uma rede social on-line para si, pois isso iria isolar os prováveis educandos 

membros de seu círculo social on-line. O ideal seria que a instituição abrisse uma 

comunidade para si (como uma forma de servir como ponto de referência) e depois 
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uma sucessão de comunidades, uma para cada disciplina na rede social que, na 

época, fosse a mais usada do país. Em seguida, visse uma maneira de relacionar as 

comunidades umas com as outras, de modo a que qualquer uma delas fossem 

facilmente localizáveis.  

Poder-se-ia também criar uma comunidade para cada curso superior, e só 

então criar uma comunidade para cada disciplina. Tendo em vista, entretanto, que 

uma mesma disciplina geralmente é oferecida para educandos de diferentes cursos 

(pelo menos esse é o caso na UFRN), essa prática iria gerar um pouco de 

fragmentação e confusão. Por isso, o ideal é que os educandos pudessem ser 

levados da comunidade da instituição de ensino superior diretamente para as 

comunidades das disciplinas.  

 

 
 

ILUSTRAÇÃO 21 – Organograma prognóstico sobre a integração das redes sociais on-line, bem 

como a integração destas a uma rede social on-line universitária.  
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Esse desenho gráfico nos mostra as redes sociais on-line como uma 

decorrência natural do conceito genérico de “comunidade on-line”, a relação entre 

elas e outras ferramentas web e um prognóstico sobre no que tende a se 

transformar estas redes. A princípio, podemos dizer que a grande vantagem de uma 

rede social on-line, em comparação com as outras, é a popularidade que ela tem 

entre os internautas. 

A expressão "outras comunidades" (vide gráfico) se refere a ferramentas que 

não são redes sociais on-line, mas formam comunidades on-line, tais como blogs, 

sistemas de gerenciamento de conteúdos (CMS – Content Management System), 

wikis, fóruns, ICQ, MSN Messenger, YouTube, Second Life, mailing list e chats. A 

tendência é que todas essas ferramentas de Web não desapareçam, mas sim, 

sejam paulatinamente absorvidas e integradas pelas redes sociais on-line. 

Em seu estágio atual (ilustração 21, demarcada pela chave vermelha), as 

redes sociais on-line possuem suas ferramentas internas entrecruzadas entre si. 

Porém, tais redes não estão entrecruzadas umas com as outras. Com a evolução 

daquilo que conhecemos por Web 2.0, há uma grande possibilidade que, mesmo 

pertencendo a empresas ou organizações diferentes, essas redes entrem em rede 

entre si (no gráfico, demarcada pela chave azul), tal e qual acontecem com a própria 

estrutura física da internet e com o sistema de telefonia nos dias de hoje. Pois, como 

sabemos, uma pessoa que contratou a operadora "X" não fica impedido de se 

comunicar com outra pessoa que é cliente da operadora "Y". Isto é, as redes sociais 

on-line continuariam a existir individualmente, mas estariam conectadas entre si. 

Sendo assim, podemos dizer que hoje aquilo que no gráfico está representado como 

"comunidade on-line para sala de aula" (ilustração 21), que significam as 

experiências pedagógicas isoladas que professores e educandos têm feito (como 

extensão ou não), se tornará uma "rede social on-line universitária" (vide gráfico) 

integrada às outras tantas redes existentes.  

Em um cenário ideal, não poderia haver restrições quanto às possibilidades 

de que as comunidades on-line pudessem estar de fato “em rede”, ou seja, 

entrecruzadas. Sendo assim, nada faria parte de um sistema fechado.  
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ILUSTRAÇÃO 22 – Organograma prognóstico sobre uma rede social on-line universitária. 

 

A rede social on-line universitária potencialmente poderia estar entrecruzada 

com outra rede social qualquer (Ilustração 22), bem como uma comunidade on-line 

da disciplina "X" poderá entrar em entrecruzamento com outra comunidade de outra 

rede social que tenha ou não fins educacionais. Não nos parece aconselhável que 

entre cada uma das comunidades das disciplinas houvesse comunidades de cursos 

superiores, pois isso afetaria a visão interdisciplinar como um todo. Toda criação de 

uma nova rede social on-line deve ser bem vinda, desde que ela não se isole. E 

essa rede universitária deve, necessariamente, poder se conectar com as outras 

redes sociais, inclusive aquelas cujos fins não são educacionais. 

Não é interessante que se criem comunidades de “cursos”, mesmo que a 

finalidade seja reunir disciplinas afins daquele curso, pois isso seria burocratizar a 

rede social on-line universitária.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Geralmente, um atentado terrorista que mata algumas pessoas ou a morte de 

uma celebridade desperta mais interesse em nossa sociedade, via mídia, do que um 

acidente fatal de trânsito ou a morte de um operário, devido às más condições de 

trabalho. Uma ou outra morte parece despertar maior, menor ou nenhuma conexão 

com o destino coletivo de um povo. Algumas pessoas jogam lixo na rua sem a 

consciência que esse ato leva freqüentemente a bueiros entupidos e que os 

mesmos levam a alagamentos que, além de trazer doenças e destruição, prejudicam 

ainda mais o bairro todo. O que conseqüentemente leva transtorno a até para quem 

não reside ali, mas que encontra problemas de trânsito naquele bairro em dias de 

chuva. Entretanto estes fatos “prosaicos” são vistos, infelizmente, apenas como 

rotina, fatalidade e não são tidos como acontecimentos que afetam coletivamente à 

sociedade. Podemos dizer, assim, que o embate “ação individual” x “ação coletiva” é 

indissociado e forma, na verdade, uma mesma ação, que leva a um resultado 

comum. Essa é a lógica de uma economia que tem girado cada vez mais em torno 

do mercado. O qual exagera a suposta autonomia da qual os indivíduos são 

portadores. Nos quais o ego é ao mesmo tempo adulado e depreciado, em um 

movimento de altos e baixos que vai abrindo espaço não só para a 

irresponsabilidade pessoal, como também para a insensibilidade da consciência 

moral das quais falamos a cima.   

Problematizar sobre a realidade social em que vivemos e praticar a autocrítica 

nunca foi um processo confortável porque além de complexo do ponto de vista da 

teorização, é algo que nos faz sair de nossa zona de conforto, lida com a quebra de 

paradigmas e muitas vezes causam frustrações no que diz respeito às expectativas 

anteriormente nutridas. É por isso que o imenso impacto da internet sobre nossa 

sociedade é geralmente analisado apenas pelo seu aspecto pitoresco, novidadeiro, 

sentimental, trágico, tecnológico, criminoso ou comercial, muitas vezes de um ponto 

de vista personalista, individualizando aquilo que tenta parecer humanizado. 

Desconsiderando as reais implicações sociais, políticas, culturais e econômicas do 

fenômeno tecnológico. Mas não é possível pensar a internet de forma isolada, uma 

vez que tudo passa pela política, economia, ideologia e pela realidade 

contextualizada.  É justamente da tentativa de interpretar um fenômeno apenas por 
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determinada ótica, a da economia por exemplo, que faz surgir distorções como a 

que prega que as pessoas devem se posicionar perante o mercado como se elas 

mesmas fossem “marcas” por si só, analogamente ao marketing de uma marca ou 

empresa. Sendo assim, podemos dizer que o avanço tecnológico está a serviço do 

mercado e ele é desenvolvido no contexto das relações de poder.  

Mais do que qualquer outro meio, a internet nos trouxe a possibilidade de 

sermos produtores ao invés de simples consumidores de informação. No entanto, 

vivemos em um tempo onde há a dicotomia representada pela colaboração pelo 

bem comum (Linux, Wikipédia, fóruns) o a exacerbação do individualismo 

representado por pessoas que gastam grande parte de seu tempo representando 

uma marca de si mesma (“Personal Branding”) e pensam que elas mesmas 

representam a "melhor opção de investimento que existe". Neste cenário, é nosso 

papel, enquanto professores, enfatizar as contradições do sistema e mostrar que a 

produção de conhecimento só tem sentido ser for altruísta. E, neste sentido, a tão 

propalada “Inclusão Digital”, mais do que sua motivação lúdica, deve sobretudo nos 

levar a busca por formar comunidades on-line e a compartilhar conhecimento 

socialmente válido.  

Normalmente, o imaginário coletivo das pessoas tende a associar o ato 

educativo a um mero repasse de informações para o estudante. Ao fazer isso, elas 

esquecem que as mais importantes experiências ocorrem quando o educando está 

ativamente engajado em projetar, criar, experimentar e intercambiar. E, neste 

sentido, a convergência de mídias, o entrelaçamento de redes sociais on-line e as 

inúmeras possibilidades de construção e acesso a dimensão social do conhecimento 

coletivo podem representar uma importante contribuição para a construção de um 

novo paradigma para as instituições escolares. Pois, o aumento da qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem é inversamente proporcional a diminuição da 

hierarquia. A qual não pode ser confundida com a falta de autoridade por parte dos 

docentes.  

Há todo um trabalho teórico sendo construído que visa descaracterizar e 

mistificar aquilo que realmente podemos caracterizar como sendo um processo 

comunicativo e educativo. Como é o caso de um conceito popular chamado de 

“Educomunicação” que é perfeitamente desnecessário, pois todo ato educativo 

implica necessariamente em um ato comunicativo. Bem como a descaracterização 

do conceito de diálogo, chamando de “diálogo” algo que não passa de uma opinião 
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disfarçada. A qual, como já foi dito neste trabalho, poderíamos chamar de 

"monoálogo"147. (ver item 5.2). 

Muitas vezes, na sala de aula (seja no primário, secundário ou no ensino 

superior), o estudo em grupo é um objetivo de difícil articulação. Vítima muitas vezes 

da dispersão, seja para redigir ou apresentar um trabalho em instantes ou em um 

prazo muito curto, o trabalho em grupo é, muitas vezes, encarado pelos educandos 

não como uma oportunidade de esforço coletivo (físico e mental) em prol de um 

objetivo comum, mas sim como uma excelente oportunidade de legar sua parte no 

trabalho a outros membros do grupo. Uma oportunidade de se acomodar e, desde 

que essa situação lhe seja permitida pelos outros membros, se abster de dar sua 

contribuição e acabar recebendo uma nota por um trabalho em grupo que ele não 

participou. Outro exemplo comum que poderíamos citar é quando um grupo de 

alunos, encarregados de fazer um trabalho, faz algo que se poderia chamar de 

“pacto pela mediocridade”, velado e não-formal. O resultado dessa atitude coletiva é 

a entrega e/ou a apresentação de um trabalho medíocre que poderia ter sido bem 

melhor, caso o grupo tivesse cooperado entre si.  

Uma sociedade é constituída por um conjunto de comunidades humanas em 

seus mais diferentes tipos. Assim sendo, pode-se dizer aqui que a sociedade é um 

conjunto de comunidades humanas, e aquilo que se convencionou chamar de 

"comunidade on-line" (ou comunidade virtual) nada mais é do que os membros da 

sociedade que conhecemos como tal, interagindo entre si em um ambiente on-line. 

A produção de conhecimento tem sido a mola propulsora do desenvolvimento 

humano. Para que exista, depende de que essa produção científica vise o bem 

comum e não o progresso de uma minoria. Dessa forma, ao se falar em tecnologia 

educacional, a maior preocupação tem que ser a educação e não a tecnologia. Da 

mesma forma, numa dita “comunidade virtual”, o referencial é a “comunidade” e não 

o “virtual”. 

Uma instituição de ensino tem que ser essencialmente colaborativa no sentido 

generoso da acepção do termo. Deve ser, cada vez mais, um espaço de estímulo ao 

colaboracionismo em detrimento do individualismo. Nela, a ênfase tem que recair na 

visão da escola como um espaço de produção e não de consumo. 

                                            
147 Confira no item 5.2 as razões e os argumentos que motivaram a criação nesse trabalho 

desse neologismo. 
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Faz-se necessário que compreendamos as tecnologias, suficientemente, para 

que possamos selecioná-las e incorporá-las com propriedade à nossa prática 

docente de forma consciente tendo em vista suas peculiaridades, possibilidades e 

limitações.   

Uma comunidade on-line se estabelece toda vez que um grupo de pessoas se 

comunica e interage à distância, umas com as outras, através de tecnologias de 

interação, sobretudo pela internet. São, portanto, nichos on-line de conhecimentos 

específicos para alguma aplicação e representam a essência da escola: a 

socialização dos que têm (conhecimento) com quem não tem. Neste sentido, as 

comunidades on-line (áreas de interlocução) não são nada mais do que as 

comunidades tradicionais (fora da web) mantidas através da internet. E só existem 

efetivamente se seus membros estabelecem trocas de informação e relações sociais 

(interlocuções). Não há mundos distintos (real x virtual), nem muito menos nada em 

um ambiente on-line que não esteja diretamente sob a influência direta do, assim 

dito, mundo real. A única novidade reside na amplitude que a web dá a tudo aquilo 

que há e ocorre em nossa sociedade. A internet apenas potencializa aquilo que nos 

é natural. 

Em linhas gerais, podemos separar as “comunidades on-line” em duas partes: 

as que foram construídas através de diferentes softwares para fins colaborativos e 

as que estão integradas em diferentes redes sociais on-line. Cada qual oferecendo 

serviços e objetivos próprios. Em uma rede, pessoas e comunidades das quais elas 

fazem parte se ligam todos a todos sem que nenhuma possa ser considerada 

principal ou central, nem muito menos representantes das demais.   

Dessa forma, as redes de computadores propiciaram o surgimento e deram 

amplitude às possibilidades de experiências em comunidades on-line, 

compartilhando idéias, gostos e valores, mesmo que haja continentes e oceanos 

entre os indivíduos. Mas, se mal introduzidas no ambiente escolar, podem, não só 

levar, mas inclusive potencializar dois problemas graves: dispersão e fragmentação. 

É por isso que não basta dar acessibilidade aos educandos ao computador, 

softwares e a internet é necessário levá-los a refletir sobre a tecnologia. 

Muito tem se discutido que o nosso principal problema não é apenas ter 

acesso à rede, mas, principalmente, saber usar esta nova mídia de maneira sensata. 

Não esquecendo, é claro, que “acesso” não é democratização, acesso é apenas 

acesso e que o contato com a tecnologia depende, em grande parte, do contexto 
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social. Neste âmbito, a instituição escolar não pode prescindir que, junto aos 

computadores, também venham à capacitação dos professores, para que eles 

mesmos possam orientar seus alunos quanto ao uso. Caso contrário, os laboratórios 

de informática nas escolas servirão apenas para ocupar espaço. 

Atualmente, a internet tem se mostrado ser potencializadora da rede natural 

de afinidades entre os jovens. E isso muito pouco é reconhecido pelas instituições 

educacionais, as quais têm significado uma constante entre o ir e vir da vida. A 

escola matou a vida e a vida tem que ser reintroduzida na escola. Por isso, a 

importância desta pesquisa se justifica no sentido de que há um ressurgimento do 

ideal comunitário através das redes sociais on-line em uma íntima associação entre 

a aprendizagem e a vida. Neste aspecto, o professor deve ser um cooperador, pois 

ele deve ajudar ao invés de substituir. 

Na web, há inúmeros tipos de redes sociais on-line. Cada qual oferece 

serviços distintos e possuem objetivos próprios. A popularização de redes sociais 

on-line como o Orkut, a mais usada no Brasil, está inserida no âmbito do que se 

pode chamar de web colaborativa, onde o que importa não é tanto o conteúdo, mas 

sim o processo. Dela também fazem parte projetos como o YouTube, blogs, 

Wikipédia, o Creative Commons148 e a legendagem de filmes (“baixados” muitas 

vezes ilegalmente da internet). Muitos jovens já aderiram a prática de fazer o 

download e a distribuição de filmes pela Internet. Fazem também a tradução e as 

legendas, que são revisadas coletivamente por eles mesmos. Muitas vezes, isso 

tudo é feito e disponibilizado antes mesmo do filme estrear nos cinemas no país. 

Essas e outras iniciativas altruístas reforçam as idéias de Paulo Freire149 sobre 

educação e comunicação, no sentido que ele dá a busca conjunta de significados e 

na co-participação no ato de pensar. Podemos dizer que, neste contexto, a 

informação emitida por cada um é absorvida (ou não) e adicionada ao próprio 

conjunto de informações de quem receber. 

A diminuição (não o fim porque é impossível) da assim dita “pirataria digital 

passa necessariamente por uma reavaliação de das estratégias de comércio 

utilizadas até então, sobretudo pelas grandes corporações, no sentido de que se 

                                            
148 Creative Commons é o conceito adotado por quem disponibiliza licenças flexíveis para 

obras intelectuais. Partindo da idéia de "todos os direitos reservados" do direito autoral tradicional é 
recriada para transformá-la em "alguns direitos reservados". 

149 Cf.: FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação?, coleção O mundo, hoje, vol. 24, 10ª 
edição, São Paulo: Paz e Terra, 1988. 
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entenda de uma vez por todas que as produções digitais não são equivalentes aos 

produtos de consumo existentes até então. Tendo em vista a facilidade de cópia, 

modificação, convergência, adaptação e distribuição que essas produções oferecem. 

O que foi dito acima pode ser traduzido em uma estratégia que possibilite que os 

autores e as empresas produtoras possam continuar sim a obter lucro sobre seus 

CD´s, DVD´s e similares mas com uma diminuição da margem de lucro de forma 

menos gananciosa do que até hoje tem sido feita. Portanto, a maior inimiga da 

pirataria digital não é quem copia, mas sim a ganância das grandes corporações. O 

resto como perseguição policial e campanhas publicitárias ingênuas são de efeitos 

no mínimo ridículos e no máximo passíveis de se voltarem contra as intenções de 

quem as criou.   

A web é livre e caótica por princípio. Bem como é um ambiente 

(rigorosamente dentro de nossa realidade) onde as virtudes e os defeitos humanos 

podem ser encontrados na forma de textos, fotos, músicas e vídeos. Cujos teores 

podem ser considerados uma contribuição ao avanço do conhecimento em uma 

determinada sociedade ou francamente ofensivos a determinados grupos de 

pessoas. Algo que não poderia ser diferente, tendo em vista que quem os produziu 

são seres humanos. E qualquer projeto ou repressão judicial e policial que não 

contemple essa pré-condição é absolutamente destinada a ser inócua e abre um 

perigoso precedente para o desrespeito aos direitos civis.  

Hoje, os sites de relacionamentos, notadamente o Orkut, têm sido alvo das 

mais variadas críticas, entre elas a de veicular muito lixo e atividades não só ilegais 

como também antiéticas; tais como pedofilia, neonazismo e a venda de drogas. Por 

isso, há quem não veja aplicação pedagógica desse instrumento entre os 

educandos. Inclusive, chegando ao pondo de tomar medidas preventivas, como a 

colocação de filtros na rede de computadores da instituição de ensino.  No entanto, 

esses críticos se esquecem de que essa crítica pode ser aplicada a qualquer outro 

meio de informação. E se, a exemplo das comunidades on-line, podemos nos inserir 

onde vários pontos de vista podem se confrontar, mais garantias temos de que não 

seremos manipulados.  A questão que se apresenta é: ao censurar o Orkut, ou 

qualquer outro site de comunidades on-line, a instituição de ensino não estaria 

deixando vazio um espaço de discussão sobre temas que os estudantes se deparam 

e cada vez mais se depararão em seu dia-a-dia? Nós como educadores, não 

podemos nos achar no direito de ficar de costas para a nossa época. 
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Um ambiente on-line como o Orkut, construído para ser apenas de 

relacionamentos e afinidades sociais, vai além da banalidade, e está sendo muito 

usado para discussão acerca dos mais variados temas: literatura, cinema, música, 

profissões, eventos históricos, políticos, sociais e de saúde. Como exemplo deste 

último, as inúmeras comunidades onde jovens inexperientes e, às vezes, tímidos 

discutem assuntos como gravidez, sexualidade, métodos anticoncepcionais, AIDS e 

outras DST´s, freqüentemente, com a participação espontânea de profissionais da 

área de saúde, que, ao mesmo tempo em que aconselham esses jovens uma visita 

a um médico, acabam por fazer as vezes daquele tradicional “amigo com um 

problema” que os jovens dizem ter sempre que querem esclarecer uma dúvida 

acerca de opção sexual, preservativos ou doenças sexualmente transmissíveis.  É 

por isso que a participação nas comunidades do Orkut implica substancialmente em 

uma relação com os conceitos freirianas sobre comunicação, afinidade com o 

universo comum e pertencimento por parte, sobretudo, dos jovens.    

O que se pode dizer aqui com segurança é que por trás dos links sempre 

existem pessoas. A permanência dos membros em uma comunidade on-line não 

garante o pertencimento. Este último é garantido pelo senso de identificação, 

generosidade, responsabilidade mútua e sobretudo colaboração. Pois a 

permanência de um indivíduo em uma comunidade está diretamente ligada às 

necessidades de todos, às expectativas de dar e receber.   

Os objetivos educacionais que norteiam os ambientes on-line de 

aprendizagem poderiam ser mais dirigidos ao emprego e aprimoramento de 

ambientes onde os jovens já estão inseridos e familiarizados do que 

necessariamente a criação de novos ambientes além daqueles que já existem. A 

criação de ambientes, embora represente inovações tecnológicas, não impede, por 

si só, a evasão dos estudantes e não explica, como tratou esse trabalho, a falta de 

interesse deles em participar de fóruns. Esses problemas serão resolvidos apenas 

através de uma solução de cunho pedagógico. Dessa forma, um ambiente de 

interlocução como o Orkut, embora criado e mantido por uma grande corporação 

empresarial cuja razão de existir é o lucro que consegue gerar, vai se tornando 

pedagógico e propício ao aprendizado, na medida em que alunos e professores 

passam a utilizá-los para fins de aprendizado e percebem que é possível descobrir a 

percepção da realidade de cada um. 
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Somos, de longe, o povo que mais tempo passa navegando na internet. O 

Orkut que caiu nas graças dos jovens brasileiros é um ambiente onde, como foi 

visto, os brasileiros representam mais da metade (54%) dos 60 milhões de usuários 

ao todo. É nessa rede social on-line que nós passamos mais de um quinto do nosso 

tempo navegando, isso representa mais tempo de que o acesso à própria conta de 

e-mail. Há, inclusive, jovens que nem usam mais e-mail e preferem apenas utilizar o 

Orkut. Se esta tendência for mantida, além dos blogs, as redes sociais on-line 

também irão incorporar as contas de e-mails.  

Há muito tempo já se começou a questionar o papel que cada um, professor e 

aluno, desempenham na sala de aula. Com o uso das comunidades (fóruns) nas 

redes sociais on-line, esse questionamento se acentua. Não se sabe exatamente o 

que acontecerá, mas é inegável que não há hoje mais espaço para ver o tradicional 

cenário: professor de um lado, ditando conteúdo, e educandos de outro, anotando. 

O uso de comunidades on-line do Orkut, para discussão entre alunos e 

professores, certamente nos fará refletir sobre até que ponto eles geram e partilham 

conhecimento útil para a sociedade, e até que ponto cada um ajuda a criar 

condições para que todos possam construir coletivamente conhecimento.  Podemos 

dizer que, atualmente, os ambientes on-line e os educacionais, não constituem 

exceção: caminham no sentido unificador da sistemática, convergência e 

contextualização.  

Hoje, é imenso o desafio de fazer a tecnologia educacional ser centrada não 

mais nos meios técnicos ou no material didático, mas sim na produção de 

conhecimento, pois esta atitude vai contra uma mentalidade já há muito tempo 

estabelecida. É preciso, cada vez mais, desmistificar a idéia de que tecnologia está 

sempre ligada a algo recente e mostrar o desenvolvimento tecnológico em seu 

caráter amplo ao longo da história humana, e não reduzi-lo a uma visão puramente 

tecnicista: do desenvolvimento de técnicas e produção de ferramentas. 

Podemos analisar a situação atual sob a seguinte égide: a questão não é o 

que a tecnologia vai fazer conosco, mas sim o que nós vamos fazer com a 

tecnologia. As novas tecnologias não constituem exceção sob a égide desta 

influência.  

Comumente, o desenvolvimento tecnológico está distante das reais 

necessidades da sociedade às quais ele deveria ser útil. Tradicionalmente, na vida 

em sociedade, a difusão de novas tecnologias é controlada por grupos dominantes. 
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E tais grupos são sempre muito ciosos na defesa de seus próprios interesses. O que 

não deixa de ser estranho, partindo da premissa de uma concepção mais ampla da 

expressão, pois o desenvolvimento tecnológico deveria obrigatoriamente, estar 

associado ao desenvolvimento social. Se assim não é, é devido não só ao controle 

dos meios de informação, mas também por causa da ideologia dos grupos 

dominantes, os quais freqüentemente difundem a idéia de que dois conceitos – 

“desenvolvimento tecnológico” e “desenvolvimento social”, são, a princípio, 

independentes um do outro. Isso tudo acaba gerando um senso comum que se 

espalha não só pela sociedade em geral (nas suas diferentes classes antagônicas), 

mas também pelos centros superiores de pesquisa. Propala-se, assim, a falsa idéia 

de que o desenvolvimento tecnológico é um fim em si mesmo (uma concepção 

reacionária) e não necessariamente uma ação histórica da ciência a serviço de toda 

a sociedade, a qual, inclusive, financia esse desenvolvimento. Um exemplo disso se 

dá quando a grande mídia despersonifica atitudes humanas e as atribui a 

instituições inanimadas, como se empresas (enquanto entidade jurídica) fossem 

capazes de ter atitudes humanas ou uma ideologia, enquanto que, na verdade, elas 

simplesmente representam uma ideologia como consciência social que abrange o 

sistema de idéias que legitima o poder econômico da classe dominante. 

O homem é moldado pelo momento histórico e é típico das sociedades 

injustas ter a capacidade de lançar foguetes, construir aviões e grandes usinas 

hidrelétricas e ter a incapacidade, ou, melhor dizendo, a falta de interesse para 

resolver as questões básicas de saúde pública, moradia e educação. A parcela 

economicamente privilegiada da sociedade, que, em grande parte dos casos, 

também torna-se dirigente dos destinos de um país, tem o poder de decidir quando, 

como e onde este mesmo governo deve investir seus recursos (parcos, no caso dos 

países subdesenvolvidos).  

No entanto, seria ingenuidade e paranóia não observar que o 

desenvolvimento tecnológico, freqüentemente, está longe de ser norteado por 

valores como a promoção do bem comum. Pois a história nos mostra que objetivos 

militares motivaram muitas invenções e inovações, desde foguetes, passando por 

equipamentos médicos, até à internet. O que é uma distorção de propósito, pois o 

que se vê é que os grupos dominantes têm se esmerado em usar a tecnologia para 

destruir a própria humanidade – àquela que financia e que deveria ser a beneficiária 

do progresso da ciência.  
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Sendo assim, podemos concluir o que até aqui foi exposto da seguinte forma: 

mesmo que o desenvolvimento tecnológico tenha sido motivado por interesses 

egoístas advindos da vontade dos grupos dominantes, compete a nós, enquanto 

sociedade organizada, distorcer esses objetivos excludentes e direcionar o uso da 

tecnologia para o bem comum. Dessa forma, vimos que interesses corporativos e 

pecuniários levaram os funcionários da Google (e não a própria Google Inc.) a criar 

a rede social on-line Orkut (uma inovação tecnológica de grande popularidade entre 

os jovens de nosso país) para ser apenas uma rede de relacionamentos sociais, 

enquanto este trabalho de dissertação sugere seu uso por educadores e educandos 

como ferramenta pedagógica de extensão acadêmica.  

De qualquer forma, aqui não falamos em “escolarizar” o Orkut, mas sim inseri-

lo na educação como forma de ultrapassar os limites escolares. Um auxílio à 

educação permanente e continuada. Afinal, o “aprender” não se encerra nos 

espaços fora da sala de aula, ele não tem fim. Mas, para isso, é preciso conhecer os 

educandos antes de estabelecermos metodologias de ensino on-line e nos 

preocuparmos em contextualizar o que queremos abordar de forma realista, de 

forma a auxiliar os discentes na formação de valores. Valores importantes para a 

formação de um cidadão crítico e capaz de fazer escolhas e de entender que o 

domínio técnico nas novas tecnologias deve sempre vir acompanhado de uma visão 

histórica e social.  

Em termos de promoção do debate entre educandos e professores, poucos 

são os ambientes tão favoráveis a este propósito quanto às redes sociais on-line. 

Nem mesmo os ambientes tradicionais de EaD, como TelEduc, Moodle, AulaNet e 

ProInfo, são tão propícias.  Obviamente, não se está dizendo aqui que as redes 

sociais são tecnologicamente e pedagogicamente mais eficientes como um todo no 

processo de ensino-aprendizagem à distância. Elas estão muito longe de poder 

sequer competir com as plataformas tradicionais. Afinal, boa parte das redes sociais 

on-line, como o Orkut, não possuem sequer suporte para arquivos em extensões 

como “.doc”, “.xls” e “.pdf”, imprescindíveis no momento de se disponibilizar material 

para os educandos. O que, na verdade, se quer dizer aqui, quando se fala em 

“promoção do debate”, é que as redes sociais on-line, por diversas razões, são mais 

eficientes que as plataformas tradicionais criadas especificamente para a EaD, 

quando se analisa apenas a ferramenta fórum. Um mural de debates 

tradicionalmente utilizado para interação assíncrona entre educandos e professores.    
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Há uma grande diversidade de redes quanto à tecnologia empregada e o 

propósito de cada uma delas. Esta dissertação optou pelo uso de uma comunidade 

do Orkut simplesmente porque ela é a mais popular entre os jovens brasileiros, ou 

seja, eles já estão naturalmente inseridos e familiarizados com o ambiente.   

A experiência sobre o uso do Orkut como extensão de sala de aula realizada 

em 2007.1, em uma disciplina de TAVE – Técnicas Audiovisuais de Ensino (UFRN), 

nos mostrou que, mesmo a preferência pelo trabalho em grupo não sendo ainda 

dominante em nossas instituições de ensino superior, eles estão dispostos a 

colaborar uns com os outros através das redes sociais on-line, como o Orkut, na 

qual os alunos já se encontram massivamente presentes (76,8%). Em busca de 

interlocução com amigos, os dados revelaram que 38% dos alunos acessavam sua 

conta no Orkut pelo menos uma vez por dia e 23,8% mais de uma vez por dia. Isto 

significa que mais de 60% do universo pesquisado não passava mais de 24 horas 

sem checar sua conta no Orkut. Do total, 42,8% revelaram, através de questionário 

anônimo, que a consideraram útil ao seu aprendizado e serviu como um fator a mais 

de aproximação e de conhecimento. Eles também disseram que o motivo que os 

levou a participar foi a possibilidade, via comunidade, de estarem em contato com 

seus colegas e com o professor fora da sala de aula, podendo o professor contatá-

los ou ser contatado a qualquer momento.  

Foi importante também se perguntar o que realmente determinaria a 

participação ou a abstenção de determinados educandos, os quais não são menos 

capazes, menos informados ou menos aplicados do que outros. Muitos, inclusive, se 

abstêm de participar das discussões, mesmo podendo dar sua contribuição de 

formas anônima. Ao serem perguntados sobre a possibilidade de serem solicitados 

pelo professor para voluntariamente se inscreverem em determinada comunidade 

dos debates relativos à disciplina, 42,8% deles revelaram que entraram e 

participaram voluntariamente das discussões. A pesquisa também revelou que, 

muitas vezes, o que os impede de participar é quando o fórum (a comunidade on-

line neste caso) é excessivamente formal, inibidora das interlocuções e não 

explicitadora das potencialidades de cada aluno, para que ele mesmo seja capaz de 

saber, por si só, qual seria a melhor forma de contribuir. 

A comunidade on-line também é rejeitada quando o professor não procura 

despertar o interesse do grupo, quando eles se sentem coagidos em participar. Pois 

qualquer atividade colaborativa beira a chantagem quando a nota pode ser 
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aumentada ou diminuída, mediante a participação. Sem respeito e liberdade, os 

alunos tenderão a apenas simular sua participação ou a se abster de participar, 

seguindo uma estratégia velada de auto-preservação acadêmica. A experiência na 

disciplina de TAVE foi no geral qualificada como muito positiva, tanto que ao serem 

perguntados se haveria por parte deles o interesse de no futuro reproduzir a 

experiência, desta vez, com seus alunos, a grande maioria (85,74%) disse que teria 

interesse sim. Essa disposição por si só revela o sucesso da experiência.   

Observaram-se as similaridades entre o pedagogicamente pretendido por 

Célestin Freinet, ao criar o Livro da Vida, e as similaridades deste com as 

comunidades on-line no Orkut, ressaltando o caráter fortemente cooperativo de 

ambos. O que nos mostra que a limitação de ambientes como o Orkut está muito 

mais ligada a utilização que as pessoas fazem deles do que necessariamente das 

potencialidades do ambiente em si.  

O referencial teórico norteador desta pesquisa procurou, o tempo todo, está 

embasado no conceito de comunicação de Paulo Freire, na premissa básica de que, 

para ele, a comunicação só se efetiva a partir da possibilidade de entendimento do 

outro. E do outro poder interagir, se assim ele quiser. Na busca conjunta de 

significados e co-participação no ato de pensar. 

Ainda não chegamos a ter tecnologia e comunicação ubíqua, mas ansiamos e 

esperamos que eles contribuam para que um dia tenhamos um sistema educacional 

ubíquo. Pois nunca antes pudemos, como hoje, nos comunicar, interagir e colaborar 

com tanta facilidade, a qualquer momento e em qualquer lugar. O que nos mostra 

que as tecnologias são a fundação para que os novos conceitos na web se 

materializem e de que tudo é possível, desde que nos atrevamos a realizar.   

Todo processo educativo é necessariamente dialógico, o tempo todo se está 

cotejando o ponto de vista de cada um com a realidade na qual cada qual vive e 

com os demais pontos de vista de diferentes setores sociais. Por isso tudo, ante o 

exposto, podemos dizer que a razão de ser e o que há de mais valioso em uma rede 

social on-line, tal e qual o Orkut, não é a ferramenta; ou seja, o ambiente em si; mas 

sim o capital humano que ela reúne e as idéias suscitadas através dela. Se isso tudo 

pode ter uma razão de ser pedagógica, tanto melhor. É legítimo, assim, usar 

ambientes como Orkut para desenvolvimento social, formação escolar e de público, 

de forma a dar aos estudantes uma leitura diferente da sociedade. Pois a educação 
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pode fazer o ser humano transcender sua situação de classe social e essa 

transcendência é a sua redenção.  

Nas redes sociais on-line como o Orkut, usadas para interação entre 

professores e alunos, podem estar o grande diferencial de uma estratégia de 

aprendizagem via EaD pela internet e a semente da idéia de que cada vez mais há a 

tendência de que não mais exista a dicotomia entre cursos presenciais x cursos a 

distância, pois  em um futuro muito breve, todos os cursos de formação serão 

semipresenciais. Por isso, concluímos que é possível sim a utilização para fins 

dialógicos do Orkut como extensão de sala de aula. Um ambiente onde os jovens já 

se encontram inseridos e familiarizados com a estrutura, sem que para isso se 

necessite punir ou recompensar os educandos com algo além da incalculável 

riqueza da construção do conhecimento. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Adriano Medeiros Costa, orientando 

Prof. Dr. Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade, orientador 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

 

Prezado Estudante, 

 

Este questionário se destinada a servir de subsídio como parte de uma dissertação de 

Mestrado sobre o uso do Orkut como extensão da sala de aula, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação – UFRN.  

Pretendemos saber suas opiniões e comportamentos sobre a utilização de uma comunidade 

do Orkut em sua turma. Sua colaboração é fundamental para a realização deste trabalho.  

Não coloque seu nome. Suas respostas serão secretas e não serão divulgadas para 

ninguém. Apenas o resultado geral da pesquisa será divulgado.   

Sua participação é voluntária. O questionário deve ser respondido individualmente. É 

importante que você responda todas as perguntas. 

Se você tiver alguma pergunta ou dúvida para esclarecer, por favor, pergunte e teremos o 

maior prazer em responder.  

Sua participação nesta coleta de dados é fundamental para a minha dissertação e 

conseqüentemente para um melhor entendimento sobre a Educação On-line.  

 

 

Atenciosamente, 

Adriano Medeiros Costa 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  
 

 

       

Para marcar você pode colocar um “X” na alternativa escolhida.  

 

 

01 - IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 Sexo  
a) Masculino     b)  Feminino 

 

1.2 Idade   
a) De 15 a 19 anos; 

b) De 20 a 24 anos; 

c) De 25 a 44 anos;  

d) De 45 a 64 anos; 

e) 65 anos ou mais. 

 

1.3 Durante sua vida escolar, você gostava de ajudar seus colegas de sala de 
aula ou irmãos nas atividades escolares? 

a) Sim; 

b) As vezes; 

c) Não. 
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1.4 Se um professor diz que vai passar um trabalho, a priori você preferiria 
fazê-lo: 

a) Individualmente; 

b) Em grupo. 

 

1.5 Você participa (ou já participou) das atividades de alguma associação 
comunitária, fã-clube, ONG, grupo teatral, companhia de dança, associação ou 
clube esportivo (como sócio e não apenas como torcedor), escotismo, partido 
político (como filiado e não apenas como militante) ou clube filatélico?  

a) Sim; 

b) Não, mas sempre tive vontade; 

c) Não, nunca tive vontade; 

d) Não, nunca tive oportunidade. 

 

Independentemente da resposta, porquê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
1.6 Você possui computador? 

a) Sim;        b) Não. 

 

1.7 Costuma acessar a internet? 
a) Sim;        b) Não. 

 

1.8 Quanto tempo você fica conectado à internet, sempre que acessa?  
a) Só alguns minutos; 

b) Mais ou menos meia hora; 

c) Cerca de uma hora; 

d) Aproximadamente três horas; 

e) Por volta de cinco horas; 

f) Mais de cinco horas. 
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1.9 Que tipo de informação você mais acessa na internet? (Aqui você pode 

marcar quantas alternativas quiser. Sinta-se à vontade para responder, lembre-se 

que não é possível identificá-lo(a)) 

a) Política; 

b) Economia e negócios; 

c) Viagens; 

d) Ciências; 

e) Saúde; 

f) Informações sobre minha área profissional; 

g) Informações sobre informática: computadores, softwares; 

h) Entretenimento e artes (música, cinema, teatro, fotografia, literatura, gibis, 

charges); 

i) Notícias; 

j) Sexo, sexualidade, nudez; 

k) Acessa a web basicamente para checar sua conta de e-mail; 

l) Acessa a web para enviar torpedos para o celular de alguém; 

m) Outro? Qual?________________ 

 

 

02 – UTILIZAÇÂO DO ORKUT  
 

2.1 Você é usuário do Orkut? (Caso sua resposta seja negativa e você não tenha 

conta no Orkut, não precisa responder as demais questões)  

a) Sim;        b) Não. 

 
2.2 Com que freqüência você acessa o Orkut? 

a) Pelo menos uma vez por dia; 

b) Mais de uma vez por dia; 

c) Dia sim, dia não; 

d) A cada dois dias; 

e) A cada três dias; 

f) Pelo menos uma vez por semana; 

g) Pelo menos uma vez por mês; 
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h) Tenho perfil no Orkut, mas raramente acesso. 

 

2.3 Sempre que acessa, quanto tempo você fica conectado em sua conta do 
Orkut? 

a) Só alguns minutos; 

b) Mais ou menos meia hora; 

c) Cerca de uma hora; 

d) Aproximadamente três horas; 

e) Por volta de cinco horas; 

f) Mais de cinco horas. 

 

2.4 O que principalmente o(a) leva a participar do Orkut? 
a) Para fazer contatos profissionais; 

b) Como uma forma de manter contato com os amigos; 

c) Como uma forma de conhecer pessoas e fazer amigos; 

d) Participo apenas como uma forma de me manter informado(a) sobre a vida de 

amigos, namorado(a), familiares e/ou desconhecidos; 

e) Para participar dos debates nas comunidades das quais faço parte; 

f) Para namorar/paquerar; 

g) Outra? Qual? ________________ 

 
2.5 No Orkut, o que você mais costuma visitar? 

a) Os perfis das pessoas; 

b) As comunidades. 

 

2.6 Antes desta experiência sobre o uso do Orkut como extensão da sala de 
aula, você já havia participado de uma experiência semelhante anteriormente, 
como educando ou professor? 

a) Sim;        b) Não. 

 

2.7 De modo geral, como você avalia a experiência de participar de uma 
comunidade no Orkut usada como extensão de uma disciplina da qual você foi 
educando? 



 253

a) Útil ao seu aprendizado e serviu como um fator a mais de aproximação e de 

conhecimento; 

b) Não fez diferença, ela não acrescentou em nada ao seu aprendizado mas 

também não atrapalhou; 

c) Foi uma experiência divertida. 

 

2.8 Caso você tenha gostado de participar voluntariamente da comunidade do 
Orkut criada para sua turma pelo professor, cite o motivo que o(a) levou a 
participar. (Caso não tenha tido interesse em participar da comunidade, não precisa 

responder).  

a) Gostei porque a comunidade me deixou em contato com meus colegas e com 

o professor fora da sala de aula, podendo eu contatá-los a qualquer 

momento; 

b)  Gostei porque tive a oportunidade, inclusive como anônimo se quisesse, de 

fazer perguntas, tecer comentários ou esclarecer dúvidas que eu não teria 

tido coragem de fazer na sala de aula ou revelando minha identidade; 

c) Gostei porque a comunidade serviu para fortalecer as relações entre 

educandos e professor; 

d) Gostei porque a comunidade serviu a qualquer tempo para aprofundar e 

debater os assuntos tratados em sala de aula; 

e) Outro motivo? Qual? ________________ 

 
2.9 Caso você não tenha participado voluntariamente da comunidade do Orkut 
criada para sua turma pelo professor, cite o motivo que o(a) levou a não 
participar. (Caso tenha tido interesse em participar da comunidade, não precisa 

responder). 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2.10 Imagine-se no futuro sendo um professor, no nível médio ou superior. 
Você utilizaria uma comunidade virtual como uma extensão da sala de aula 
para você e seus educandos? 

a) Sim;        b) Não. 

 

Independentemente da resposta, diga o porquê: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

2.11 Se seu professor pede para você voluntariamente se inscrever em 
determinada comunidade para participar das discussões relativas a disciplina, 
você: 

a) Entra e participa das discussões; 

b) Entra, mas não participa;  

c) Não entra e não participa, tendo em vista que não é obrigado(a) a fazê-lo. 

 

Caso sua resposta seja alternativa “B”, responda o porquê. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
2.12 No Orkut, o que o(a) leva a entrar em uma comunidade? 

a) Quando me identifico com o tema dela; 

b) O grande número de membros que fazem parte dela; 

c) Vi que alguns amigos meus participam dela; 

d) Sempre que um(a) amigo(a) me convida para participar de uma 

comunidade eu aceito, mesmo que seja apenas para agradá-lo(a);  

e) Acredito que ao participar dela as pessoas que visitarem meu perfil serão 

levadas a ter a impressão que eu quero que elas tenham sobre mim. 
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f) Outro motivo? Qual? ________________ 

 

2.13 Qual o principal motivo que o leva a deixar uma comunidade no Orkut? 
a) Quando os membros perdem muito tempo xingando uns aos outros; 

b) Quando o moderador permite que ela se encha de spam; 

c) Quando ela tem poucos membros;  

d) Quando ela fica muito tempo sem ter nada de novo; 

e) Quando perco interesse pelo assunto. 

f) Outro motivo? Qual? ________________ 

 

2.14 Que fator o inibe de participar das discussões de uma comunidade virtual, 
da qual você é membro? 

a) Quando não me sinto estimulado(a); 

b) Quando estou de certa forma sendo coagido(a) ou obrigado(a) a participar; 

c) Tenho vergonha de expor a minha opinião publicamente, toda vez que não 

posso fazer isso anonimamente; 

d) Estou inscrito(a) em muitas comunidades, desta forma eu me perco e isso me 

impede de participar de todas; 

e) Outro? Qual?_____________________ 

 

2.15 O que você acha quando os donos de comunidades (moderadores) criam 
algumas regras específicas de conduta a serem seguidas por todos os 
membros sob pena de expulsão? 

a) Acho correto, pois isso impede o vandalismo, o desrespeito e que a 

comunidade seja usada para atos ilegais e anti-éticos; 

b) Não concordo, pois todo mundo têm o direito de se expressar como bem 

entender, mesmo que esteja sendo anti-ético; 

c) Não concordo, pois todos já sabemos o que é certo e o que é errado. Mais 

regras só servem para burocratizar e para fins anti-democráticos. Mesmo 

sendo o dono da comunidade, ninguém tem o direito de impor sua opinião 

sobre os demais; 

d) Para mim, tanto faz.   

 



 256

2.16 Você já criou uma comunidade no Orkut? Caso negativo, passe para a 
questão seguinte. Caso afirmativo, responda porquê: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
2.17 De que local você acessa normalmente o Orkut? 

a) De casa; 

b) Do trabalho; 

c) Da casa de um amigo; 

d) Da casa do namorado(a) 

e) Da casa de parentes; 

f) De sua universidade; 

g) De um local público/ lan house/cyber café; 

h) Outro? Qual?:____________ 

 
2.18 Qual é o tempo médio que você permanece conectado ao Orkut?  

a) Menos de 30 minutos; 

b) De 30 minutos a 1 hora; 

c) Mais de uma hora. 

 
2.19 Que tipo de comunidade no Orkut você mais costuma visitar? Mesmo que 
seja só para ler os debates que estão sendo desenvolvidos. (Aqui você pode 

marcar quantas alternativas quiser. Sinta-se à vontade para responder, lembre-se 

que não é possível identificá-lo(a)) 

 

a) Atividades; j)Culturas e 

comunidade; 

s)Hobbies e 

trabalhos manuais; 

b) Artes e 

entretenimento; 

k)Família e lar; t)Pessoas; 

c) Automobilismo; l)Moda e beleza; u)Animais: de 
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estimação ou não; 

d)Negócios; m)Culinária, 

bebidas e vinhos; 

v)Esportes e lazer; 

e)Cidades e bairros; n)Jogos; w)Religiões e 

crenças; 

f)Empresa; o)Gays, lésbicas e 

bissexuais; 

x)Romances e 

relacionamentos; 

g)Computadores e 

internet; 

 

p)Governo e 

política; 

y)Escolas, 

educandos e cursos; 

h)Países e regiões; q)Saúde, bem-estar 

e fitness; 

z)História e ciências; 

 

i)Viagens; r)Sexo e pornografia;  
 

 

Outra? Qual?_________________________ 

 

2.20 Antes de participar desta experiência, qual era sua opinião sobre as redes 
sociais on-line, tal qual o Orkut? Houve mudança de opinião? Se houve, qual? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
 

03 – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
 

Caso seja do seu desejo, sinta-se à vontade para fazer seus comentários e 

sugestões no espaço abaixo, a fim de nos permitir aperfeiçoar as técnicas de 

utilização das comunidades on-line como extensão da sala de aula no sentido das 

suas expectativas. 
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7 ANEXOS 1 – PÁGINA INICIAL DO ORKUT 
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8 ANEXO 2 – ESTRUTURA DO ORKUT 
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9 ANEXO 3 – PÁGINA INICIAL DA COMUNIDADE “TAVE – UFRN” UTILIZADA 
NESTA PESQUISA 
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10   ANEXO 4 – PREDOMÍNIO DAS REDES SOCIAIS ON-LINE NO MUNDO 
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11   ANEXO 5 – FOTOS DE UMA AULA PRESENCIAL 

 

  


