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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar como a Cibercultura pode contribuir para a reflexão da discriminação racial
ampliando o conhecimento dos educadores acerca do exercício da cidadania e da identidade étnico–racial no Brasil. A
discussão surgiu a partir dos relatos dos alunos sobre compartilhamentos de notícias, vídeos, fotos/imagens feitas na sua
página no facebook o qual suscitou discussões sobre afirmação da identidade a partir de imagens e textos que se
referenciavam a cor da pele ou do cabelo dos afrodescentes. Ao trazer o discurso e a reflexão sobre as principais
contribuições e impactos das redes sociais na educação, em especial o Facebook, e suas possibilidades na implementação
da Lei 10.639/03. Então emerge uma reflexão sobre a formação da sociedade brasileira levantado a questão: A final qual é a
identidade brasileira?

Palavras chave: Cibercultura, Educação, identidade étnico-racial.

This study aims to analyze how Cyberculture can contribute to consideration of racial discrimination broadening knowledge of
educators about citizenship and ethnic-racial identity in Brazil. The discussion arose from the accounts of students on shares
news, videos, photos / images taken on your facebook page which triggered discussions about identity affirmation from
images and texts that referenced the color of the skin or hair of afrodescentes. By bringing the discourse and reflection on the
main contributions and impact of social networking in education, particularly Facebook, and its possibilities in the
implementation of Law 10.639/03. Then emerges a reflection on the formation of Brazilian society raised the question: what is
the Final Brazilian identity?

Palavras chave: Cyberculture, Education, ethnic and racial identity
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INTRODUÇÃO

O uso de redes sociais digitais nos últimos anos vem intensificando-se cada vez mais, a apropriação de novos espaços de
diálogos e a inserção de competências às redes vêm fazendo-se presente no cotidiano de diversas pessoas. Redes sociais,
segundo Tamoél “[...] constituem uma das estratégias subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da
informação e do conhecimento, mediante as relações entre atores que as integram” (2005, p. 93).

O objetivo deste trabalho é discutir as principais contribuições e impactos das redes sociais na educação, sabendo que o uso
de tecnologia no campo educacional traz uma série de benefícios como também consequências quanto ao seu mau uso. O
homem, enquanto ser social apropria-se das redes disponíveis para uma melhor comunicação e integração com diversos
meios, com os grandes avanços dos sistemas computacionais, em especial das tecnologias da informação e comunicação,
passando a utilizá-las em suas atividades profissionais, de lazer, de aprendizado e de contato interpessoal.

Através das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pela Internet, as pessoas podem trocar
informações, compartilhar experiências, colaborar com projetos, participar no aprendizado
coletivo, fortalecer os laços entre seus membros e aumentar o poder de decisão do grupo.
(ROCHA, 2005, p. 10)

As redes sociais digitais são ambientes de trocas de informação, que têm participação na vinculação da comunicação.
Apresentam-se também como um espaço de diálogo, afetividade e de luta de interesses que acaba propiciando uma
diminuição de fronteiras entre uma série de indivíduos que podem participar desses espaços até mesmo estando off-line.

Redes Sociais na Internet são sobre pessoas e não são desconectadas das redes off-line”: as
pessoas utilizam as ferramentas das redes sociais para se reencontrarem, e também como um
auxiliar na manutenção e ampliação das relações sociais. (RECUERO, 2009, p. 7)

Uma das principais causas que propiciaram a criação das redes sociais foi a necessidade do homem em intensificar a sua
comunicação com outras pessoas na busca de uma maior interação pessoal, política e econômica que, na atualidade, se faz
presente na busca do capital.

Considerando todos os fatores destacados, as redes sociais passam a ser uma excelente ferramenta para o
ensino-aprendizagem, colaborando como um meio para troca de informações entre alunos e professores na construção do
conhecimento mais dinâmica e prazerosa.

O processo ensino aprendizagem que ocorre neste ambiente pode ter como respaldo a teoria
sócio construtivista de Vygotsky, que tem como ideia central a de que todos os processos
psicológicos superiores ocorrem primeiro nas relações sociais, processos intermetais ou
processos interpsicológicos, sendo regulados e controlados pela interação, que no caso das
redes sociais digitais são as interações entre os alunos, professores e os recursos tecnológicos.
(SILVA, 2010, p.12)

Assim, as redes sociais contribuem para a criação de ambientes onde educando e educador podem manifestar
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conhecimentos e ideias com a participação de grande quantidade de pessoas de uma só vez. O Facebook apresenta-se
como uma das principais redes sociais mais utilizadas no Brasil, que também podem contribuir para essa concretização
virtual do compartilhamento de diversos assuntos e quaisquer manifestações de diálogo. É válido ressaltar que as redes vão
além do comunicar, elas expressam também um espaço virtual de agregação de informações que estão ligadas ao cotidiano
do indivíduo que a acessa.

Além de benéficos, as redes sociais digitais podem apresentar uma infinidade de consequências prejudiciais ao ensino,
principalmente pela quantidade de informações disponíveis em rede, o mau uso por alunos e professores,apresentando
riscos ao aprendizado, uma vez que as informações acabam diversificando-se em um espaço de tempo muito curto. Outro
entrave que pode ser evidenciado é a dispersão dos alunos em sala de aula,em função do acesso a informações que fogem
do contexto didático.

Isso posto, para a inserção das redes sociais no processo de ensino e aprendizado é necessário que os professores se
adaptem aos contextos das redes e criem mecanismos para que os alunos possam fazer dela mais que um ambiente de
entretenimento, informação e diálogos, mas sim, um espaço virtual de contribuições e inserção do conhecimento que antes
era aprendido apenas em sala de aula na relação professor/aluno.

CONTRIBUIÇÕES DAS REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO

Atualmente a Internet faz parte do dia a dia da grande maioria da população mundial e,nesse ambiente virtual, uma
inovadora forma de comunicação vem ganhando muito destaque nos últimos anos, as redes sociais na Internet. Elas surgem
precisamente dessa necessidade do ser humano em compartilhar com o outro, criar laços sociais que são norteados por
afinidades entre os participantes.

Nesse contexto, de acordo com Araújo (2010, p.6), a inclusão das redes sociais nas escolas, enquanto um instrumento no
processo de ensino-aprendizagem, já vem sendo um evento que acontece em muitas unidades de ensino. Os alunos trazem
para as escolas elementos da realidade do seu dia a dia, por meio de celulares, MP’s, netbooks, tablets,entre outros.

Ainda que de forma indesejada, as redes sociais estão presentesmais vezesno cotidiano das escolas, influenciando no
andamento das aulas e grande parte das atividades pedagógicas,tornando assim, um importante e novo elemento que pode
ser bastante explorado pelo professor e demais profissionais de educação, envolvendo dessa maneira, todas as atividades
escolares, conforme afirma Araújo (2010, p. 6):

Aulas, pesquisas, debates, seminários, trabalhos em grupos constituídos por alunos de escolas
diferentes (até de países e culturas diferentes), contato (chat, troca de e-mails, troca de arquivos
etc.) com pessoas relacionadas a algum tema em discussão, essas são apenas algumas
atividades que podem ser desenvolvidas através do uso das redes sociais na escola.

Evidentemente, as redes sociais disponibilizam uma surpreendente ferramenta pedagógica na contemporaneidade, uma vez
que possibilita um ambiente lúdico, prazeroso e estimulante no processo de ensino-aprendizagem. Assim, ao utilizar os
recursos que as redes sociais disponibilizam, nas atividades da escola, certamente pode-se ter uma grande atividade
inovadora no dia a dia escolar.

O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL BRASILEIRA

As redes sociais têm-se expandido de forma considerável no âmbito da web, principalmente as redes de relacionamento
virtual, pois configura-se na modalidade de rede social que permite às pessoas transferirem seus interesses para o meio
virtual. Dessa forma, elas passam a fazer parte do cotidiano de quemas utiliza, especialmente os jovens, que são maioria
nesse seguimento.
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Frente aos avanços da utilização das redes sociais na atualidade, as escolas, em seu processo de ensino-aprendizagem,
precisam aderir a essa ferramenta na construção de atividades interdisciplinares em âmbito escolar,sobretudo, pela sua
diversidade na aplicabilidade de atividades que abrangem várias áreas do conhecimento. Contudo, conforme aponta Araújo
(2010, p. 4), as escolas de hoje, apresentam dificuldades em se adequar a essa nova geração da net, principalmente pelo
modo como estão organizadas, pois, não está completamente adequada em seu processo educativo, a inserção das redes
sociais em seu processo educativo.

Nesse sentido, outro fator determinante na inclusão das novas tecnologias, ferramentas e plataformas em âmbito escolar é a
necessidade de que o profissional da educação esteja preparado para utilizar esses aparatos tecnológicos em favor do
processo educativo, bem como participar de eventos e cursos de aperfeiçoamento, para que possam atualizar-se,além, de
contar com os programas de formação continuada promovidos pelas instituições de formação de professores.

A inserção das redes sociais na educação torna-se essencial para o processo educativo do aluno,contudo, requer cautelas,
especialmente pelo papel descentralizador que pode proporcionar na função do professor, pois

[...] Isso requer uma mudança de paradigmas de poder, se antes o professor tinha um controle
maior sobre os saberes que circulavam na sala de aula, com esta nova possibilidade, perde o
controle deste espaço e do grupo, não tendo mais uma turma fixa de alunos, pois qualquer um
pode participar do processo, bastando se logar à rede e interagir, em qualquer horário. Esse tipo
de proposta exige maior autonomia por parte dos alunos e maior responsabilidade por assumir a
direção das suas aprendizagens, tendo o professor como um agente coparticipante” (MACHADO
e TIJIBOY, 2005, p. 8).

Considerando-se que o perfil dos alunos de hoje é diferente, bem como suas fontes de informação, é necessário que se
utilizem novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, conforme salienta Araújo (2010, p. 5), que as a inserção
dessas novas tecnologias em âmbito escolar proporciona o incremento de atividades que contemplem as múltiplas
inteligências, instigando os questionamentos, sugestões e críticas, sobretudo por essas ferramentas estarem presentes no
cotidiano dos discentes.

Para tanto, é preciso acreditar que essa inserção não se realiza de forma estática,mas através de um processo dinâmico que
compreende a reelaboração do saber aprendido em contraste com as experiências do cotidiano.

É pertinente também entender que a introdução dessas novas tecnologias pode contribuir para a formação da identidade
étnico-racial brasileira,uma vez que estáintrinsecamente ligada ao fato de como eu me vejo e como o outro me vê, sendo
importante lembrar que historicamente foi construída a ideia de que o negro precisa negar a si mesmo para ser aceito. São
marcas consolidadas, nas quais o negro acreditou na sua inferioridade, vendo-se como algo errado, feio. Então percebemos,
assim, que a construção de uma identidade está nas nossas relações com os outros e como nós mesmos.

Tratar das diferenças é um problema que precisa ser visto de forma sensível, abrindo espaços para discutir como a relação
social influencia na nossa formação e como a educação, cultura e história podem ajudar na reconstrução de uma identidade
brasileira, agora pautada no reconhecimento de uma população brasileira consciente de sua formação multirracial, na qual o
negro se reconheça como parte da sociedade.

Diante do exposto, acredita-se que uma identidade se forma através da sociedade, da cultura, dos lugares, das histórias, das
pessoas que convivemos, dos costumes. A aceitação de nós por nós mesmos, cada um fazendo suas próprias escolhas.

Não cabe aqui romantizar o tema, mas enumerar posições, reflexões e questionamentos e um bom ponto de partida para
entender a questão da identidade é considerar que a educação é amola precusora, pois cabe a ela, também, a
desconstrução do racismo, o resgate das heranças esquecidas e uma nova releitura das heranças deixadas que foram
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consolidadas com o tempo. Quando a escola propõe-se a fazer esse papel, está contribuindo para que,em um futuro muito
próximo, as novas e atuais gerações tenham mais respeito pelas diferenças.

Para um fortalecimento dessa questão, é interessante trazer o posicionamento de Munanga, (2005), quando ele cita que o
resgate da memória coletiva e da história do povo negro não é interessante somente para os alunos de ascendência negra,
mas a todos, principalmente o de ascendência branca.

(...) Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois
ao receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas
psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a
todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os
segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem,
contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da identidade
nacional (MUNANGA,2005,p.16)

Então se percebe que a escola, ao propiciar esses saberes, possibilita a todos aconstrução de uma identidade positiva, bem
como o acesso a culturas e histórias distintas, nas quais vai oportunizar uma formação cidadã em que todos são igualmente
especiais. Daí se recai no grande desafio que é fazer uma educação de qualidade para todos, mas, como e com quem a
escola fará acontecer essa educação de qualidade?
Diante de tal questão, é de fundamental importância o envolvimento de todos, não só a comunidade escolar, mas a
comunidade como um todo.

Ao entrar nesse debate, recai-se na formação do professor, uma vez que ele está repetindo sempre o mesmo discurso de
que não tem material nem conhecimento para tratar do tema diversidade cultural.

Freire (2005) enfatiza que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Para este
autor, pensar certo é poder arriscar, aceitar o novo sem medo e não recusar o velho apenas por ser velho, mas apenas por
ter sido superado: “o velho que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo
continua novo”. É também rejeitar qualquer prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero que ofenda a
substantividade do ser humano e negue radicalmente a democracia.

Portanto, educar, é proporcionar condições que permitam o desenvolvimento da autonomia. Ainda segundo esse autor, a
comparação, a repetição, a dúvida rebelde, a constatação, a curiosidade não facilmente satisfeitas devem ser sempre
estimuladas como energias propulsoras da força criadora.

O ensinante deve criar meios para que se estabeleça no ensinando a curiosidade permanente e
a reflexão crítica do conhecimento que deve ser estabelecido dentro de uma relação processual
entre teoria e prática – “o exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa”. (FREIRE,
2005, p. 83)

Nesse sentido, somente quando compreendermos os vestígios do passado como evidência no seu mais profundo sentido,
isto é, como algo que deve ser tratado não como mera informação, mas como algo de que se pode retirar respostas a
questões, é que o conhecimento histórico passa a ter significado.

É necessário se repensar o ensino!

Essa prática do ensinar curioso e crítico que almeja o saber apreendido e não apenas aprendido,
exige reflexão e adoção de atitudes por parte do educador que servir-lhe-ão de essência para
ensinar o ensinando a olhar o mundo à sua volta e que, ao percebê-lo em sua realidade, dele se
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aproprie.Ensinar exige, antes de tudo, ética para um pensar certo, com a corporeificação das
palavras pelo exemplo. (FREIRE,2005, p. 83 )

Como lidar com a diversidade cultural em sala de aula?
É possível escapar de um modelo monocultural de ensino?
Professores poderão incluir a equidade de oportunidades educacionais entre seus objetivos?
Como socializar, através do currículo e de procedimentos de ensino, para atuar em uma sociedade multicultural?

Esses desafios apresentam-se como forma de propor novas metodologias para o ensino de estudos étnicos; reformulação de
currículos e ambientes escolares, articulando cultura e identidade; desempenho escolar e diversidade cultural; criar ações de
oportunidades de sucesso escolar para todos os alunos independentemente de seu grupo social, étnico/racial, religioso,
político e de gênero; valorizar a importância da diversidade étnica e cultural na configuração de estilos de vida. Priorizar a
formação do professor.

Para dar entendimento e poder transformador, a argumentação apresentada até aqui se passa obrigatoriamente pela
formação docente. O educador poderá ser um mediador dos estereótipos, caso sua formação seja pautada em uma visão
acrítica das instituições com viés tecnicista e positivista, que não contempla outras formas de ação e reflexão.

Por outro lado, a questão ligada à pluralidade cultural e étnica pode despertar nesse educador uma postura crítica acerca dos
instrumentos pedagógicos em voga, no interior das escolas, possibilitando-lhes a desconstrução de mitos, paradigmas e
preconceitos historicamente veiculados na cultura escolar.

Contudo, esse processo não se efetiva de uma forma linear e determinista, uma vez que a mediação da ação humana,
realizada através das experiências do cotidiano, das práticas culturais dos grupos subordinados, possibilita a apreensão da
contradição, a reelaboração e a resistência às ideologias do recalque das diferenças étnico-raciais.

Nesse sentido, o papel das novas tecnologias é determinante no processo de reapropriação e reinvenção do conhecimento.
Através da análise crítica dos textos, de questionamentos das ilustrações, da comparação do que se lê com o que se vê e do
que se lê nos textos oficiais com o seu cotidiano, suas experiências e sua cultura, pode-se desconstruir estigmas
relacionados a questões raciais e étnicas.

FACEBOOK E EDUCAÇÃO: UM ESPAÇO NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL BRASILEIRA

Ao trazer o discurso e a reflexão sobre as principais contribuições e impactos das redes sociais na educação, em especial o
Facebook, recai-se em inúmeras outras discussões de cunho social, antropológico e histórico. Então se faz necessário fazer
uma reflexão sobre a formação da sociedade brasileira levantado a questão: Afinal,qual é a identidade brasileira?

Segundo o dicionário,identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar
pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus
semelhantes.

De acordo com o antropólogo Kabengele Munanga:

A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas. Qualquer
grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre selecionou alguns aspectos
pertinentes de sua cultura para definir-se em contraposição ao alheio. A definição de si
(autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a defesa
da unidade do grupo, a proteção do território contra inimigos externos, as manipulações
ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos, etc. (MUNANGA, 1994, 177-178).
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Diante de tais conceitos, tão antagônicos, percebe-se que o significadode identidade vai depender do olhar de quem a
define.Isto nos dar a ideia de quanto o tema pode se tornar caótico, questionável, mas um ardente objeto de discussão.

Atualmente fala-se muito em “crise de identidade nacional”, mas na verdade todos querem estar do lado vencedor e isto nos
dá a falsa ideia de que seremos aceitos e nos tornaremos parte desse, por que não dizer “grupo dos favorecidos”. A crise de
identidade é uma crise moral, intrínseca nas relações sociais de forma complexa e contraditória em meio a condições sociais,
políticas, históricas e econômicas, alienantes por parte do sujeito dominante.Nesse jogo de complexa compreensão se dá o
desenvolvimento e o processo de formação da identidade.

Então, percebe-se que formação de uma identidade brasileira não é algo simples de ser discutido,tampouco compreendido,
principalmente porque a sociedade que se estabeleceu no Brasil foi e é fortemente hierarquizada, dominada por uma
ideologia dominante na qual todos têm uma posição demarcada. E é com essa demarcação que surge a descriminação e o
racismo.

Acreditamos em mudanças que ocorrem através do conhecimento e da informação, através das novas redes sociais que se
diversificam entre diversos espaços e pessoas. E, entre esses espaços, que não são vazios, há inúmeras opções que se
cruzam e que se contradizem nesse vai e vem de formação.

Nessa dinâmica, acredita-se que o Facebook possa servir para a formação de uma identidade verdadeiramente concreta,
construída com base em uma história na qual não há vencidos nem vencedores, mas cidadãos brasileiros, quando for
utilizado como uma ferramenta de caráter social.

Mas, para que esse caráter social se concretize, há inúmeros fatores que são necessários e pertinentes, pois, não basta
somente a sua simples utilização, é necessário viabilizar ações que se destinem a agir com propósitos que possam contribuir
para o processo de reconstrução da identidade étnico-racial e da autoestima da criança negra, com consequentes efeitos
positivos na sua aprendizagem.

Outro ponto importante a refletir, quando se fala na formação da identidade étnico-racial brasileira, são as questões globais
em que cada sujeito estáinserido e que nas redes socias é muito visto. Precisa-se ver como tais mudanças podem afetar
esse sujeito, agora globalizado.

A proposta de utilizar o Facebook como uma espaço para se refletir,discutir a formação de uma identidade étnico-racial
brasileira não é uma solução para os problemas raciais no Brasil, mas uma forma de reflexão e aprendizagem, uma vez que
as redes sociais são hoje um dos principais instrumentos de difusão cultural. E o Facebook é um espaço que pode ser
utilizado na busca de desenvolver a interação e a reciprocidade entre grupos diferentes, como fator de crescimento cultural e
enriquecimento mútuo, pois, através dessas ações, valores e culturas múltiplas, contemplam a harmonia social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve por finalidade fazer uma análise dos espaços virtuais (redes sociais) utilizados pelo homem na troca
de informações e o seu uso no processo de ensino- aprendizagem. Dessa forma, cabe salientar que a utilização das redes
sociais neste processo traz grandes benefícios como também algumas consequências.Portanto, é preciso que as escolas e o
profissional da educação estejam atentos quanto ao uso dessa ferramenta, que, nos últimos anos, tem invadido o cotidiano
dos indivíduos, como também os espaços escolares, tornando-se, na realidade, um instrumento indispensável na
transmissão do conhecimento,exigindo, assim, das escolas instalações adequadas e uma maior qualificação dos seus
profissionais, a fim de lhes proporcionar métodos para trabalhar com essas novas tecnologias no âmbito escolar, tirando
assim um maior proveito delas e utilizando-as de maneira eficaz e eficiente, contribuindopara o desenvolvimento intelectual
dos discentes e para amelhoria do processo de aprendizagem.
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Sendo assim, a identidade deixa de ser formada pela interação entre "o eu e a sociedade&39;&39;, conforme afirma Stuart
Hall (2006,p.11), passando a ser formada pelas "supostas&39;&39; necessidades do homem, influenciado pela indústria
cultural. Mas, ao mesmo tempo em que ele aceita usar desses símbolos da cultura de massa, busca também a valorização
de sua identidade regional, tentando fazer com que ela possa coexistir junto com as várias identidades globais ofertadas pela
indústria cultural.

O efeito geral desses processos globais tem sido o de enfraquecer ou solapar formas nacionais
de identidade cultural. Eles argumentam que existem evidências de um afrouxamento de fortes
identificações com a cultura nacional, e um reforçamento de outros laços e lealdades culturais,
acima e abaixo do nível do estado-nação. (HALL,2006, p.73)

Nessa perspectiva, com o objetivo de combater o modelo tradicional de educação, é que se propõe pensar em abrir espaços
para mudanças e para o dinamismo social e, a inserção dessas novas tecnologias, é o estímulo e a resposta necessária para
promover a construção dos valores multiculturais numa sociedade em que se é pautado ainda pela exclusão e discriminação.
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