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RESUMO  
Crianças e jovens são grandes interessados no surgimento das novas tecnologias, então, 
diante dessa realidade, cabe a escola e aos educadores que estão nela inseridos aliar o 
conhecimento sistematizado a essas novidades tecnológicas, para assim ser mais um modo 
de aumentar o interesse do educando a construção do conhecimento dentro da referida 
instituição. Os sites de relacionamento vêm ganhando mais espaço no interesses não só das 
crianças e jovens, mas da população como um todo. O presente artigo foi elaborado 
tentando desmistificar a ideia que tais sites não têm utilidade nenhuma. Utilizando os 
conceitos de cibercultura, mídias sociais, dentre outros termos utilizados no contexto das 
novas tecnologias, mostraremos que é possível obter conhecimento através desses sites, 
principalmente se os educandos forem instruídos por seus professores na maximização do 
aproveitamento dos mesmos.  
Palavras-chave  Sites de relacionamento; Ensino; Cibercultura.  
 
 
ABSTRACT 
Children and young people are major stakeholders in emergence of new technologies, then, 
given this reality, it is up to school and educators that are inserted in it combining 
systematized knowledge on these new technologies, so they may be another way of 
increasing students interest in construction of knowledge within that institution. Social 
networking sites are gaining more space in the interests not only of children and young 
people, but the population as a whole. This article was written trying to demystify the idea 
that such sites have no utility. Using the concepts of cyberculture, social media, among 
other terms used in context of new technologies, we will show that it is possible getting 
knowledge through these sites, especially if the students are instructed by their teachers in 
maximizing the profitability. 
Keywords Networking sites; Education; Cyberculture. 
 

                                                 
1 Artigo produzido para matéria Seminários de Estudos II, orientado pelo professor Dr. José Mário Aleluia 
Oliveira. 
2 Formado em Ciências Biológicas Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Sergipe e Pós-graduando 
em Educação Ambiental pela Universidade Cidade de São Paulo. 
3 Graduanda em Pedagogia Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe.  
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INTRODUÇÃO  

 

Os educadores costumam olhar os sites de relacionamento como vilão da 

aprendizagem. É fato que o mau uso desses pode causar queda no rendimento escolar. 

Porém buscaremos neste trabalho apresentar como esses sites podem auxiliar os educandos 

em seu processo de aquisição de conhecimentos, os quais sejam relacionados aos currículos 

escolares.   

Várias são as críticas ao Orkut, Facebook4, entre outras mídias sociais, porém o que 

ocorre é o crescimento no número de usuários dessas páginas. Mas muitos dos que os 

criticam se rendem ao encanto desse novo mundo de interatividade.  

Usaremos como espaço de análise para este trabalho o site mais utilizado entre os 

brasileiros: Orkut. O serviço foi projetado visando criar e manter amizades, sendo que nos 

perfis dos usuários são encontradas várias informações pessoais. Os usuários podem ainda 

fazer parte de comunidades de acordo com seus interesses. Em terras tupiniquins, é o site 

mais acessado e a rede social com maior participação: são mais de 23 milhões de usuários. 

Tal número de adeptos levou o Google a entregar a administração do site ao Google Brasil 

em agosto de 2008.  

É nas comunidades do Orkut em que baseia grande parte do nosso credo do auxílio 

dos sites de relacionamento como ferramenta de ensino, pois nessas são encontrados 

assuntos de interesses muito mais abrangentes, incluem-se aqui os interesses escolares, do 

que os ditos superficiais, que caracterizam a personalidade de cada indivíduo.   

Como afirma Moran, “estimular o aluno a aprender em ambientes virtuais é um 

grande desafio pedagógico que temos hoje”. Acreditamos também numa relação professor-

aluno mais próxima. Se um professor se insere no mundo do educando, poderá estreitar os 

laços dessa relação pessoal, e se tornar amigo do aluno. Com isso pode despertar maior 

interesse do aluno a respeito da matéria abordada e estimulá-lo a realizar pesquisas dos 

temas que mais interessar.  

 

 

                                                 
4 Segundo o Wikipédia, “Facebook é um website de relacionamento social lançado em 4 de fevereiro de 2004. 
Foi fundado por Mark Zuckerberg, um ex-estudante de Harvard.” 
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CIBERCULTURA  

 

Segundo Lemos e Cunha (2003), podemos compreender a cibercultura como a 

forma sociocultural que nasce da junção “entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias 

de base micro-eletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações com a 

informática na década de 70” (p.11).  Continuam argumentando que: 

 

 “a cibercultura é a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias 

digitais. Vivemos já a cibercultura. Ela não é o futuro que vai chegar, 

mas o nosso presente (home banking, cartões inteligentes, celulares, 

palms, pages, voto eletrônico, imposto de renda via rede, entre outros). 

Trata-se assim de escapar, seja de um determinismo técnico, seja de um 

determinismo social. A cibercultura representa a cultura contemporânea 

sendo conseqüência direta da evolução da cultura técnica moderna” 

(LEMOS e CUNHA, 2003, p.11-12).   

 

Assim sendo, a cibercultura faz parte do nosso cotidiano, e a tendência é fazer ainda 

mais. A humanidade já se tornou escrava de todo o aparelho tecnológico, a ponto de se uma 

central de computadores, por exemplo, falhar por algum motivo, todo trabalho de uma 

determinada empresa estará comprometido.  

Lévy (1999) defende que:  

 

“o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, 

exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas: 

memória (bancos de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos 

os tipos), imaginação (simulações), percepção (sensores digitais, 

telepresença, realidades virtuais), raciocínios (inteligência artificial, 

modelização de fenômenos complexos). Essas tecnologias intelectuais 

favorecem:  

- novas formas de acesso à informação: navegação por hiperdocumentos, 

caça à informação através de mecanismos de pesquisa, knowbots ou 

agentes de software, exploração contextual através de mapas dinâmicos 

de dados,  
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- novos estilos de raciocínio e de conhecimentos, tais como a simulação, 

verdadeira industrialização da experiência do pensamento, que não 

advém nem da dedução lógica nem da indução a partir da experiência.” 

(p.157)  

 

Sendo assim, a cibercultura já se tornou de fundamental importância, que até tarefas 

antes realizadas sem a necessidade de utilizá-la, foram adequadas a esse universo 

tecnológico. Devido a toda a facilidade trazida junto ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, as pessoas não precisam mais se deslocar para resolver problemas. Até 

atividades ligadas ao entretenimento são encontradas em uma simples navegação pela 

Internet, tais como: comprar um álbum de músicas de um artista, apreciar uma obra de arte. 

E tudo isso faz parte desse mundo da cibercultura.    

Na dependência de todo esse aparato também se incluem os jovens, os quais 

realizam grande parte dos seus estudos através da Internet. E essa dependência é saudável 

se for bem instruída pelos profissionais da educação, visto que para ele deve ser ensinado o 

que se pode fazer com os conteúdos encontrados naquela. Inúmeros são os casos de textos 

produzidos sem preocupação com a avaliação da verdade ali escrita.  

A cibercultura é um processo que está cada vez mais presente nessa sociedade 

moderna, tendo em vista que, este processo interfere em grande escala com o modelo de 

socialização desta humanidade, este processo transforma a maneira de comunicação dos 

indivíduos, pois uma das características fundamentais da cibercultura é a interatividade, isto 

é, a capacidade que esta tem de agir com maior rapidez as solicitações dos usuários. Então, 

a cibercultura provoca uma comunicação mais flexível. Em todas as mídias convencionais 

ou não, se encontram informações, porém, nas mídias convencionais as informações são 

passadas de maneira mais “superficial”, ou seja, o usuário tem acesso somente ao que foi 

passado, ele não sabe até que ponto a informação é verdadeira, ele não participou do 

processo de busca da informação, não possuiu relação nenhuma na troca de informações, e 

é justamente isso que difere do espaço de comunicação da cibercultura, pois neste espaço a 

cooperação é o fator principal, onde todos trocam informações de qualquer lugar do planeta 

a qualquer momento. Assim os indivíduos têm a possibilidade de eles mesmos produzirem 

e veicularem informações. Podemos citar como exemplo deste processo, os chats, blogs, e-

mails, fóruns entre outros. 
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Levando-se em conta que a cibercultura interfere diretamente no processo de 

sociabilidade, e que o espaço de comunicação da cibercultura proporciona uma maior 

cooperação entre os indivíduos Mônica Macedo(2001) resenhando uma obra de Pierre Lévy 

diz que: 

 

“Quanto mais pessoas tiverem acesso à Internet (ao ciberespaço), mais se 

desenvolverão novas formas de “sociabilidade”, maior será o grau de 

apropriação das informações por diferentes atores, que poderão modificá-

las segundo seus próprios valores (culturais, estéticos), difundindo-as por 

sua vez de uma nova maneira. Por isso, para Lévy, o fato de o 

ciberespaço mundializar o consumo (de produtos e de informação) não é 

sinônimo de dominação. Pelo contrário, a característica principal desse 

novo meio de comunicação é que quanto mais universal, menos 

"totalizante" (ou totalitário)”. ( MACEDO, 2001) 

 

 

Assim o autor afirma que a cibercultura não só desenvolve novas formas de 

sociabilidade, como também aumentam a possibilidade de trocas de informações, 

construção de novos valores, mas principalmente, este novo processo de comunicação 

proporciona uma maior universalidade humana. 

 

Como defende Moran (sem ano) em uma entrevista concedida ao site Educacional, 

o aluno  

 

“é privilegiado na relação que tem com a tecnologia. Ele aprende 

rapidamente a navegar, sabe trabalhar em grupo e tem certa facilidade de 

produzir materiais audiovisuais. Por outro lado, o aluno tem dificuldade 

de mudar aquele papel passivo, de executor de tarefas, de devolvedor de 

informações. Na prática, acaba assumindo um papel bastante passivo em 

relação às suas reais potencialidades. O aluno tem capacidade de ir muito 

além, ele está pronto. Porém, a escola impõe modelos autoritários, 

voltando ao começo, quando o professor controlava e o aluno executava. 

E isso não o motiva. Por isso, a mudança mais séria deve vir mesmo dos 
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professores. O novo professor dialoga e aprende com o aluno. Isso 

pressupõe uma certa humildade que nos custa como adultos a ter. Nós 

queremos ter a última palavra.” (MORAN, sem ano)  

 

 

AS NOVAS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO  

 

Vivemos em um mundo globalizado, por isso é preciso estar “antenado” no que diz 

respeito às tecnologias. Integrar as tecnologias na educação não é uma tarefa fácil, além de 

que a escola deve despertar o interesse do aluno e perceber a importância dessa tecnologia 

no processo de ensino e aprendizagem. Porém vale salientar que, a escola ainda está presa ao 

seu modelo tradicional de ensino, por isso é necessário que a escola adote uma nova 

metodologia. Nesta perspectiva a instituição escolar precisa ter consciência das 

transformações inovadoras do ensino e dos benefícios que as tecnologias trazem para a 

aprendizagem.  

Só o fato de trabalhar com tecnologia no processo de aprendizagem, já é um 

elemento bastante relevante que desperta a atenção do educando, porém, a escola precisa 

perceber esta realidade para poder “de modo criativo, inteligente e distanciado, no sentido 

de desenvolver a autonomia e a competência do estudante e do educador enquanto  

“usuários” e criadores das TIC e não como meros “receptores” “(BELLONI, 2005, p. 9). 

Assim, a autora continua dizendo que: 

 

 

“a escola deve integrar as tecnologias de informação e comunicação 

porque elas já estão presentes e influentes em todas as esferas da vida 

social, cabendo à escola, especialmente à escola pública, atuar no sentido 

de compensar as terríveis desigualdades sociais e regionais que o acesso 

desigual a estas máquinas está gerando. Como irá a instituição escolar 

responder a este desafio? Integrando as tecnologias de informação e 

comunicação ao cotidiano da escola, na sala de aula, de modo criativo, 

crítico, competente. Isto exige investimentos significativos e 

transformações profundas e radicais em: formação de professores; 
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pesquisa voltada para metodologias de ensino; nos modos de seleção, 

aquisição e acessibilidade de equipamentos; materiais didáticos e 

pedagógicos, além de muita, muita criatividade” (BELLONI, 2005, p. 

10).  

 
 

Em um mundo de constantes mudanças, evolução tecnológica, a escola ainda deixa 

a desejar, insistindo em lentidão em relação às modificações atuais. Relacionar o ambiente 

virtual e presencial é fundamental para garantir um ensino mais interessante, tornando-se 

assim também mais competente para o aluno.  

 

“Nós esperamos que a tecnologia — teoricamente mais participativa, por 

permitir a interação — faça as mudanças acontecerem automaticamente. 

Esse é um equívoco: ela pode ser apenas a extensão de um modelo 

tradicional. A tecnologia sozinha não garante a comunicação de duas 

vias, a participação real. O importante é mudar o modelo de educação 

porque aí, sim, as tecnologias podem servir-nos como apoio para um 

maior intercâmbio, trocas pessoais, em situações presenciais ou virtuais. 

Para mim, a tecnologia é um grande apoio de um projeto pedagógico que 

foca a aprendizagem ligada à vida.” (MORAN, sem ano)  

 

É necessário que haja uma boa associação entre três componentes para a utilização 

da Internet como ferramenta de ensino: professor, aluno e ambiente educacional. O 

professor deve se apresentar sempre atualizado com as novidades presentes no mundo do 

aluno, fazendo com que o ensino se encaixe a sua realidade. O aluno deve se mostrar 

disposto a aprender a ler, pesquisar, escrever, criticar, selecionar, resumir os conteúdos 

disponíveis nesse amplo ambiente de interação que é a Internet. Já o ambiente escolar deve 

proporcionar aos seus educandos salas equipadas de computadores, aonde esses possam 

realizar suas pesquisas e pensar em temas que tragam um bom debate em sala de aula.  

Para o já citado professor Moran (sem ano):  

 

“As redes digitais possibilitam organizar o ensino e a aprendizagem de 

forma mais ativa, dinâmica e variada, privilegiando a pesquisa, a 
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interação e a personalização em múltiplos espaços e tempos presenciais e 

virtuais. Assim, a organização escolar precisa ser reinventada para que 

todos aprendam de modo mais humano, afetivo e ético, integrando os 

aspectos individual e social, os diversos ritmos, métodos e tecnologias, 

para ajudarmos a formar cidadãos plenos em todas as dimensões.” 

(MORAN)  

 

 

MÍDIA SOCIAL  

 

Vindo antes mesmo da Internet e de muitas ferramentas tecnológicas, Mídia Social 

se refere à “produção de conteúdos de forma descentralizada e sem o controle editorial de 

grandes grupos” (Wikipédia). As ferramentas das mídias sociais são sistemas online 

controlados pelos próprios usuários aonde podem interagir compartilhando e criando 

informações de qualquer tipo. Esse compartilhamento é feito sem custos, visando apenas à 

colaboração. Porém estas informações podem não possuir um caráter muito confiável, visto 

que é criado aleatoriamente por pessoas desconhecidas, e representam a sua visão de 

mundo a respeito do tema proposto. Entre as atividades que possibilitadas por essas mídias 

estão as que integram tecnologia, interação social e a edição de textos, fotos, áudios, vídeos 

(Wikipédia). São exemplos dessa rede de mídias: Blogs, MySpace, Youtube, Facebook, 

Orkut, Twitter. 

Desde os primórdios da sociedade, os recursos tecnológicos são utilizados em 

diversos aspectos do cotidiano, e dentre mais utilizados podemos citar as mídias sociais 

como um dos mais importantes, pois este aparato vem a favorecer a democratização da 

informação, assim como a interação entre as pessoas influindo no desenvolvimento da 

sociedade com um todo. 

No tocante a educação as mídias sociais muitas vezes são usadas como instrumento 

de dominação e restrição, em detrimento ao mundo e ao social. Estas podem contribuir para 

solidificação de uma mente cidadã para os indivíduos, de modo que podemos, através 

desses aparatos, inserir o ser em situações, contribuindo para a transformação de situações 

sociais negativas tão presentes em nosso país. 
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Tendo em vista a sociedade tal como se apresenta atualmente, isto é, envolvida de 

todas as formas com a tecnologia, percebemos que para obtermos um sucesso na educação 

temos que partir dessas. Aparatos tecnológicos é a nova chave para o conhecimento, e junto 

com eles é que podemos solidificar o conhecimento nos educandos. 

Através das mídias sociais podemos estabelecer uma relação educativa para os 

educandos, facilitando de certa maneira o aprendizado, pois os indivíduos buscam aulas 

mais prazerosas e interativas onde esses tenham uma participação ativa, e deixem de ser 

meros espectadores.  

 

“Ao considerar o potencial desses importantes meios de comunicação e 

de informação, não se pode deixar de reconhecer seu significado para o 

campo da educação como veiculo de interação capaz de ampliar a 

comunicação e a divulgação de informações, bem como possibilitar a 

mobilização e a realização de ações conjuntas envolvendo sujeitos 

diferenciados, constituído-se redes de comunicação. Assim, as NTIC 

favorecem não só a  produção e socialização de culturas, influenciando  e 

promovendo identidades , mas também  permitem o acesso ao que se tem 

produzido em todo o mundo ao longo do tempo , desde que se considere 

sua ampla democratização” (SETTE, AGUIAR, ANGEIRAS, 2009, 

p.94)  

 

A presença das mídias em todos os aspectos sociais, e mais especificamente na 

educação, deve ser vista positivamente como um desafio, construtor de novos conceitos e 

inovador no âmbito educacional, trazendo para sala de aula conhecimentos múltiplos. 

Tradicionalmente é de se esperar preconceitos por parte de muitos que não queiram 

inovar o ensino com as mídias, devemos abrir nosso campo de visão e começar a enxergar 

o leque de conhecimentos que abrem na educação ao utilizar-se desses aparatos, pois estes 

têm diversas funções cabe ao educador saber manipulá-las corretamente.  
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O ORKUT E SEUS USOS PEDAGÓGICOS  

 

Como já foi elucidado, os educadores costumam apenas criticar os sites de 

relacionamentos. Mas posto que eles sejam uma realidade cada vez mais frequente, faz-se 

necessário buscar estratégias para torná-los significativos na aprendizagem do educando.  

O Orkut tem como principal objetivo manter e criar amizades, porém esse não é seu 

objetivo único. As comunidades, que são os principais objetos de estudo deste trabalho, 

comportam uma rede de informações muito ampla. É difícil buscar alguma informação 

nesse site e não encontrar nada relacionado ao assunto, sendo que a informação a qual se 

deseja buscar pode ser encontrada em textos escritos para a mesma, ou em forma de vídeo, 

áudio, ou seja, em multimídia e hipertextos.  

As comunidades contêm sub-tópicos, chamados fóruns, que servem para tirar 

dúvidas, comentar sobre algum tema que te interesse, criar polêmica, jogos, enfim, os 

usuários são completamente livres para se expressar, desde que seja membro daquela. Claro 

que há restrições e o dono da comunidade pode excluir algum membro, se assim achar 

conveniente. E comunidades sérias não aceitam abusos, como frases preconceituosas, temas 

fora do contexto do que é proposto, desrespeito a alguma coisa.     

Para exemplificar o que foi dito até agora, utilizaremos uma comunidade específica 

como exemplo: “Plantão de Dúvidas Virtual”. Essa comunidade, criada em 16 de agosto de 

2004, apresenta como objetivo ajudar o usuário nas dúvidas que surgirem a respeito de 

matérias escolares e de vestibular, porém, por apresentar uma proposta tão interessante e 

tema tão amplo, também aborda conteúdos vistos também no nível superior.  Também são 

abordados temas polêmicos na seção enquete, aonde os alunos defendem os seus pontos de 

vista.  Esse debate faz com que o aluno desenvolva sua capacidade de expressão, e tal 

exercício auxilia indiretamente atividades da sala de aula, visto que desenvolver a retórica 

também é um objetivo da escola.   

A comunidade é composta atualmente (26 de novembro de 2009) por 13.149 

membros entre os quais se encontram alunos do ensino médio; graduandos de diversas 

áreas; professores, tanto do ensino médio, como de instituições do ensino superior; dentre 

outros. Logo, o criador da mesma a encaixou na categoria de “Alunos e Escolas”. Não faz 

restrição ao seu conteúdo, isto é, ele fica disponível a todos os usuários do Orkut.  
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Dos conteúdos de dúvidas existentes, as mais frequentes são as que se referem à 

matemática, física e química.  Porém como o objetivo exposto na descrição da comunidade 

propõe, as dúvidas tiradas podem ser relacionadas a qualquer área de ensino.  O dono da 

comunidade deixa claras as regras da sua comunidade dizendo que não serão aceitos abusos 

por parte dos usuários, e qualquer tópico criado que esteja fora do escopo da comunidade 

será deletado, e a depender da gravidade da regra desobedecida, o membro será expulso.  

Os seus fóruns são compostos principalmente de dúvidas de conteúdos escolares. E 

o perfil se compõe de perguntas do nível de ensino médio. Como exemplo temos um 

“Orkutnauta”5 fazendo uma pergunta de força da matéria Física:  

 

“Um bloco de 2 kg está sendo pressionado contra a parede por uma força 

F(vetorial). O coeficiente de atrito estático entre esses corpos vale 0,5. 

Considerando g=10 m/s² determine a força mínima F que pode ser 

aplicada ao bloco para que ele nao deslize na parede. Alguém pode me 

ajudar?”  

 

Posta a dúvida, outros usuários que se interessem, ajudam na resolução da mesma. 

Fazem sugestões de maneiras mais fáceis de resolver tal questão apresentada. Outros 

conferem a resposta já apresentada e comprovam se a mesma está certa, dando assim mais 

confiabilidade a resolução apresentada por um primeiro colaborador.  

Analisando a questão da colaboração, a comunidade traz muito disso. Os alunos em 

sua maioria, respondem as dúvidas publicadas por pessoas do seu nível escolar. Claro que, 

como já foi comentado, também existe professores (não se sabe ao certo quantos) 

participando da comunidade e respondendo aos tópicos. Mas fica o alerta para os 

professores: os alunos estão abertos a aprender, cabe então aos educadores aproveitar essa 

maneira interativa de proporcionar conhecimento aos seus educandos.  

 

 

 

                                                 
5 Esse termo foi criado visando à proteção da identidade do usuário.  
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CONCLUSÃO 

 

Não pensamos que a integração das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

como a única salvação para o deficiente sistema de educação brasileiro, mas estudos de 

comprovam que esse é sim um bom método para no mínimo, aumentar o interesse do 

educando. Diante de toda realidade virtual, que se faz presente em nosso cotidiano, que 

comporta a cibercultura, e com ela, as mídias sociais, a escola não deve mais deixar a 

desejar quanto à inserção no mundo tecnológico.  

Defendemos então que o Orkut não é só um meio de entretenimento, como também 

uma ferramenta de ensino. Assim visando uma educação voltada para o mundo moderno, 

que exige cada vez mais capacitação, a escola deve buscar sempre se adaptar as inovações 

propostas por essa sociedade. 

Sabemos que o site proposto nesse artigo não é o único meio de tornar a educação 

mais interativa, porém pode ser considerado um meio facilitador da aprendizagem, bem 

como estreitar a comunicação entre o ambiente escolar e o educando.  

Quanto aos professores, alternativas para causar o interesse do seu educando em 

relação à educação não faltam. Basta então que eles busquem o melhor jeito de integrar o 

ensino as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. E visto que o Orkut é o site 

de relacionamento que mais tem usuários no Brasil, os profissionais da educação devem 

sim torná-lo uma ferramenta de ensino.  

Desmistificando a idéia de Orkut como um site que só traz problemas, as 

instituições de ensino só têm a ganhar. Claro que os perigos existem, e não queremos aqui 

ser negligentes afirmando ser esse um site seguro. Porém, já que não há como afastar seus 

educandos, posto que seja uma realidade que cerca o cotidiano da maioria das crianças e 

jovens, a melhor solução aliar-se ao “problema” para que esse passe a ser assim solução 

para parte dos problemas educacionais.  
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