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As  tecnologias hoje participam ativamente do modo como os indivíduos constituem a si mesmos e 
modulam sua identidade a partir da relação com o outro, mais especificamente com o olhar do 
outro. Essas tecnologias tem se constituído como dispositivos de vigilância e tem promovido, a 
exposição, o uso de informações de vários sujeitos. Essas transformações têm atingido a escola em 
cheio; são professores, alunos e comunidade escolar vigiados por câmeras fotográficas, celulares.  O 
texto a seguir discute o público e/ou privado no Orkut, as identidades,  subjetividades, e as 
implicações para o campo do currículo e da escola. Através da etnografia virtual, abordagem que 
amplia a tradicional noção de campo e estudo etnográfico, se analisou a identidade fake nas redes 
sociais do Orkut e a promoção da vigilância. Resultados indicam que essa vigilância se constitui 
como “objetos”, ou melhor, “sujeitos” de uma visão futura, um sujeito que será montado, 
confeccionando, no sentido do futuro, pois o sujeito do presente,  já não interessa, já está 
ultrapassado,  como um objeto descartável;  é exatamente este processo que nos interessa em 
educação, no currículo,  a  apreciação dos efeitos sobre a produção das identidades e subjetividades 
contemporâneas. 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

[…] hoje, na tela da internet, pessoas  

desconhecidas costumam acompanhar  com 

fruição  o relato minucioso de uma vida 

qualquer, com todas suas peripécias registradas  

por seu protagonista enquanto vão ocorrendo. 

Dia após dia, de hora em hora, minuto a minuto, 

com o imediatismo do tempo real, os fatos reais 

são relatados por um eu real através de torrentes 

de palavras que  de maneira instantânea podem  

aparecer nas telas  de todos os cantos do 

planeta. (SIBILIA, 2008)  

 

 

 

 

 Num mundo de comunicação generalizada em que vivemos, o ciberespaço, um espaço de 

interação que descarta a necessidade do homem físico para constituir a comunicação, constituído 

por características, como, a interatividade e a hipertextualidade, abalam certamente os conceitos 

modernos que aprendemos a estabelecer sobre os sujeitos, interação, relacionamentos, verdade, 

valores, entre outros.   

 Neste espaço, as interações realizadas não precisam ser providas da revelação de sua 

identidade off line, ou seja, ninguém precisa revelar sua identidade civil para se comunicar com 

outras pessoas; elas podem ser o que querem, sem afetar, de modo geral,  sua vida fora deste 

espaço. Essa nova possibilidade de interação tem permitido aos milhares de sujeitos da 

contemporaneidade, a experimentação, a invenção, a redefinição, e a exibição múltiplas identidades 

e subjetividades.  

 No Orkut um Software social do Google, criado em 24 de janeiro de 2004,  com o objetivo 

de ajudar seus membros a criar novas amizades e manter as existentes, é possível criar perfis e 

constituir redes sociais, entendidas como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 



instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais.) (RECUERO, 

2009, p.24) 

  que cotidianamente expõem a vida privada.  Atualmente, ele possui 49,71% de seus membros, 

brasileiros, seguido dos EUA com 20,76 %  e 17,30% da Índia.    

  O Orkut possibilita a navegação livremente por perfis sem ser identificado com sua 

identidade off line; permite a experimentação de novas possibilidade de representação de si. Essas 

duas tendências,  nos remetem ao fenômeno da “visibilidade” (Bruno, 2004).  

 Nesse sentido, não é surpresa que Orkut tem sido objeto de várias investigações acadêmicas 

e até judiciais. A intimidade evadiu-se do espaço privado e agora ela  é compartilhada por meio de 

espaços digitais que cobrem a totalidade do globo, onde as  fronteiras são ultrapassadas por 

internautas habilidosos,  ávidos por intimas confissões. 

 O texto a seguir analisa como as tecnologias, em especial o Orkut e suas redes sociais se 

constituem como dispositivos de vigilância atualmente; discute os efeitos da “visibilidade” sobre os 

processos de identidades e subjetividades, a perspectiva da escola e do currículo.  

 

PÚBLICO E / OU PRIVADO E AS  SUBJETIVIDADES  

 

           As  tecnologias hoje participam ativamente no modo como os indivíduos constituem a si 

mesmos e modulam sua identidade a partir da relação com o outro, mais especificamente com o 

olhar do outro. Por isso, o fenômeno da visibilidade é bastante importante para se discutir essa 

temática.  

 Atualmente, não são mais apenas as instituições disciplinares que vigiam os indivíduos, não 

só  esses espaços isola e imobiliza indivíduos em espaços de confinamento,  tornando seus atos 

descritíveis, mensurável, a partir de  registro e análise.  Essas características que a modernidade 

imprimiu, e Foucault denominou de disciplina, afirmando ser, essa disciplina uma tecnologia do 

poder que atua sobre o corpo para controlar esses indivíduos, através das instituições escolares, 

prisões, hospitais, já não mais dão conta de entender a complexidade do mundo contemporâneo.  

          Vemos hoje uma espécie de “Cibervoyeur” que vigia e pode gravar o que você faz. Weblogs e 

webcams gerarem novos formatos de exposição da vida íntima e privada. Circuitos internos de TV, 

câmeras, chips, youtube, fotologs, Orkut, programas computacionais de coleta e processamento de 

informação expõem as ações e comportamentos de inúmeros indivíduos a uma vigilância contínua.  

        Essas tecnologias se constituem como dispositivos de vigilância, que não mais se estende 



aos espaços privados, de empresas, entre outros espaços que usam as câmeras em circuito interno 

para promoção de segurança, mas esse novo conceito se amplia com ciberespaço interações 

mediadas pelas tecnologias de modo geral. Essa vigilância tem promovido a exposição e a 

possibilidade de uso de suas informações de várias pessoas.  

 A tendência da vigilância por meio das tecnologias pode ser caracterizada inicialmente pela 

televisão, onde muitos vigiam poucos, e agora com a internet, muitos vigiam muitos. Características 

tais como horizontalidade, interatividade intrínsecas a essa rede potencializam significativamente 

essa tendência.   

 É possível nessa nova perspectiva verificar que o indivíduo comum outrora observador de 

celebridades na TV, passa a ser o protagonista dos discursos, das narrativas contadas pela rede, em 

sites de relacionamentos, em vídeos bastante populares no youtube, ou em programas de  televisão 

com caráter confessional, aqueles cujo objetivo é mostrar  a realidade dos participantes, sua vida 

conjugal, intima, familiar. Essas pessoas até então desconhecidas, agora ganham visibilidade sob 

holofotes de jornais, TV, vídeos em rede internet, virando objeto de interesse de muitas pessoas.  

           Como afirma (Bruno 2006),  

 

A convergência da informática com as telecomunicações criou uma 

situação em que o campo de comportamentos, ações e comunicações 

dos indivíduos muitas vezes coincide com os próprios sistemas de 

coleta, registro e distribuição de informação. As mesmas tecnologias 

que ampliam as possibilidades de emissão, acesso e distribuição da 

informação tornam-se instrumentos de vigilância e controle; as 

mesmas tecnologias que possibilitaram o anonimato nas trocas sociais 

e comunicacionais mostram-se eficientes instrumentos de 

identificação. A vigilância se confunde hoje com a própria paisagem 

do ciberespaço. (p.4)  

 

 

 

 Segundo Bruno (2006) a vigilância inscrita nos bancos de dados e perfis, a previsão e a 

antecipação de tendências são mais importantes que a detecção de uma identidade que se assemelhe 

a identidade off line. Para ela, a vigilância digital põe em obra uma visibilidade que é “sobretudo 



informacional e temporal, onde não basta tudo ver, mas principalmente prever, a ponto de preceder 

o evento”. (p.06) 

 Tratando desta questão, a autora diz que existe inúmeras empresas de pesquisa na Internet, 

como a Redsheriff, DoubleClick e Bluestreak, norte americanas, a exemplo, que rastreiam a 

circulação dos internautas em sites a elas filiadas e  produzem um registro de suas atividades online. 

Eles fazem uma espécie de controle, dos sites que visitam, quais arquivos baixam, que tipo 

informação buscam. 

          Essas empresas constroem importantes bancos de dados sobre os usuários, suas preferências e 

interesses atuais e potenciais.  Ela diz: “É importante notar que o próprio ato de classificação dos 

indivíduos nestes segmentos já tem um potencial estimativo a partir do qual serão compostos perfis 

de indivíduos” (p.5)  

        Assim, com a análise desses dados e cruzamento de múltiplas variáveis, compõem-se perfis do 

consumidor “típico” de música eletrônica, do portador de doenças cardiovasculares, do leitor, do 

usuário que consome principalmente os serviços que a rede internet oferece.  Como cita Bruno 

(2006. p.5) “o saber aí constituído não concerne apenas à identidade atual dos indivíduos, mas 

também ao seu valor econômico potencial, suas preferências potenciais de consumo, suas 

tendências e inclinações comportamentais, suas capacidades profissionais, aos riscos a que estão 

sujeitos [...].  

         As  identidades se constituem a partir de uma exterioridade, nos rastros deixados na rede 

internet, nas informações públicas encontradas nessa rede; ela se constitui naquilo que se torna 

aparente no ato mesmo de se projetar em outros momentos e de se fazer visível a outrem. Para 

Sibilia (2008, p.90) fatores como a visibilidade e as aparências “ [...] balizam, com uma insistência 

crescente, a definição do que  é cada sujeito”. 

 A partir dessa visibilidade, disponibilidade de informações sobre o que são, ou o  que 

querem ser, os participantes dessa rede produzem uma  antevisão, que acaba por intervir nas 

escolhas, comportamentos e ações presentes, tornando efetivo o que se antecipou. Tais antevisões 

não são, portanto, nem verdadeiras nem falsas, mas efetivas, performativas. Fernanda Bruno (2006) 

coloca que o próprio termo profil (perfil), muito utilizado no Orkut, ou em outros softwares sociais, 

expressa essa temporalidade da vigilância digital – um pro-file é um pré-registro, uma pré-

ordenação.  

 Percebe-se, portanto, que essa vigilância se constitui como “objetos”, ou melhor, “sujeitos” 

de uma visão futura, um sujeito que será montado, confeccionando, no sentido do futuro, pois o 



sujeito do presente,  já não interessa, já está ultrapassado,  como um objeto descartável,  é 

exatamente este processo que nos interessa na apreciação dos efeitos sobre a produção das 

identidades e subjetividades contemporâneas. 

           Segundo Bruno (2006, p. 6) os perfis digitais, são  

 

espécies de duplos digitais ou simulações de identidades cuja 

efetividade não depende de vínculos profundos com os indivíduos a 

que correspondem, nem de um espelhamento fiel de uma 

personalidade ou caráter subjacentes. Ou seja, elas não são identidades 

“dadas’, mas se tornam “reais” ou “efetivas” na sua função 

antecipatória mesma, quando os indivíduos se identificam ou se 

reconhecem de algum modo no perfil antecipado, acionando desde 

então algum tipo de comportamento, cuidado ou escolha.  

 

[...] Os bancos de dados e seus perfis operam, pois, como máquinas 

performativas (Poster, 1995) com uma função quase “oracular”, dado 

que não representam uma realidade prévia ou subjacente, nem 

prevêem um futuro certo e necessário, mas efetuam uma ‘realidade’ ou 

“identidade” na medida mesma em que a prevêem, a projetam ou a 

antecipam. 

 

 Neste sentido, esse movimento apresenta uma nova maquinaria identitária, que dispensa 

atenção à interioridade dos sujeitos, e amplia o processo de exteriorização das subjetividades 

contemporâneas. São das ações, comportamentos e transações eletrônicas que se tira, ou se projeta 

a subjetividade, já que a identidade mais próxima daquela vivida no mundo off line não é possível 

identificar; assim o perfil de um   consumidor,  é construído na rede formando sua identidade.  

         Por isso, se faz necessário distinguirmos o termo identidade e subjetividade. Segundo 

Woodward (2006)  o termo subjetividade e identidade  são, as vezes, utilizados de forma 

intercambiável. A seu ver, existe na verdade, uma considerável sobreposição entre os dois. Para 

autora, subjetividade,  

 

sugere a compreensão que temos  sobre nosso eu. O termo envolve os 



pensamentos e as emoções conscientes e inconscientes que constituem 

nossas concepções  sobre “quem nós somos”. A subjetividade envolve 

nossos sentimentos e pensamentos mais pessoais. Entretanto, nós 

vivemos nossa subjetividade em um contexto social no qual a 

linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos  de nós  

mesmos e no qual nós adotamos uma identidade.  

 

O conceito de subjetividade permite uma exploração dos sentimentos  

que estão envolvidos no processo  de produção da identidade e do 

investimento pessoal que fazemos em posições especificas de 

identidade. Ele nos permite explicar as razoes pelas quais nós nos 

apegamos a identidades particulares. (BRUNO, 2006, p.55)  

 

  

 Bruno (2006) acredita, que o indivíduo, a subjetividade, a identidade são sempre, em alguma 

medida, efeitos do processo de vigilância, de modo que eles nunca estão inteiramente dados, mas 

são em grande parte constituídos, transformados por esse processo.  

 Sua análise marca a dimensão consumista e capitalista na opção em discutir este conceito, já 

que tem na atualidade dos fatos a prerrogativa de ver adiante, de prever e predizer, a partir dos 

cruzamentos e análises de dados, indivíduos e seus atos potenciais; seja para contê-los (como no 

caso de crimes, doenças, em que tende a predominar uma vigilância preventiva), seja para incitá-los 

(como no caso do consumo, da publicidade e do marketing).  

          A vigilância na modernidade instaurou uma série de formas de observação e exame que 

deviam tornar as superfícies transparentes e reveladora, sob os disfarces da aparência, a verdade 

reclusa na profundidade dos corpos e almas.  

 Diferentemente, a vigilância da era digital não está tão interessada na verdade e na 

profundidade, mas na performance, nos fluxos de informação e comunicação. Para ela,  

 

A visibilidade aí construída não corresponde ao desvelamento de uma 

profundidade essencial, mas à antevisão e construção de superfícies ou 

cenários que orientem e intervenham no campo de ações, escolhas, 

cuidados dos indivíduos. Transformações recentes nas estratégias de 



marketing fornecem um bom exemplo dessa passagem da vigilância 

disciplinar para a digital. Num interessante artigo sobre mobilidade e 

pesquisa de marketing, Arvidsson (2004) mostra como as pesquisas 

sobre motivação e consumo até as décadas de 1960/70 supunham que 

as verdadeiras fontes de decisão residiam escondidas na profundidade 

do inconsciente do consumidor. Progressivamente, a identidade do 

consumidor passa a ser pesquisada, definida vigiada na sua 

mobilidade no espaço físico e midiático. 

 

 

 O conceito de visibilidade aqui pode nos ajudar a entender o Orkut, e verificar nele a 

exibição e a vigilância como fenômenos contemporâneos que privatizam as trajetórias individuais. 

A exibição da vida íntima e privada nesse espaço, a influencia da imagem na relação que os 

indivíduos estabelecem em suas redes sociais, tem o olhar do outro,  como forma de comunicação, 

de reconhecimento de si, de sua existência.  

 Por outro lado, esses espaços funciona como um lugar de pesquisa sobre comportamentos, 

preferências e personalidades. Desta maneira, ele vai se constituindo num grande banco de dados on 

line que permite estabelecer outros bancos de dados mais peculiares e perfis de indivíduos ou 

grupos a partir das trocas sociais e do que as pessoas confessam acerca de si mesmas (em seus 

profiles) ou acerca dos outros.  

           Para Bruno (2005),  

 

[...] as tecnologias de comunicação e informação têm uma função 

central neste processo, pois elas oferecem uma cena pública para as 

experiências privadas e afirmam-se como instâncias de legitimação 

social do íntimo. Nota-se aí um novo estado do individualismo, 

extremamente atrelado à comunicação e à imagem, agora anunciados 

como “ao alcance” de todos. A presença do homem ordinário e sua 

vida privada nos ambientes comunicacionais efetuam um jogo 

ambíguo que diz bastar existir para ter o direito de ser visto num 

‘mundo’ onde é preciso ser visto para existir. (p.66) 

 



 

 A inserção de novas possibilidades midiáticas desses jogos, a conectividade, a troca de 

informações em rede, características do nosso tempo, demonstra que o sujeito já não se encontra 

localizado num único espaço-tempo, estável, ele se encontra disperso, em vários bancos de dados, 

em mensagens eletrônicas, em diferentes pontos do ciberespaço.  

 Por isso, Santaella (2004, p.214) prefere utilizar um dos conceitos chaves das tecnologias, a 

incorporação, em substituição a identificação, pois numa era digital, “como os frutos de seus efeitos 

imersivos, não podemos mais falar de identificação, visto que esta requer uma distância entre o 

sujeito e aquilo a que ele pode porventura se identificar, algo que as experiências de interatividade 

não permitem.” Para a autora, nestas relações, as identidades são “incorporadas, intercambiadas, 

complementadas, substituídas, transitáveis”.   

 

OS FAKES NO ORKUT : VIGILÂNCIA E EXIBIÇÃO. 

  

 

 O ciberespaço torna-se lugar apropriado para ampliação da comunicação, criação e do 

compartilhamento de significados de múltiplas culturas. Essas características apresentam fonte 

privilegiada para exploração inventiva, e construções de relações líquidas. Na rede internet, 

desvinculada de qualquer constrangimento proveniente da materialidade física, o fluxo identitário 

pode se realizar de maneira livre através de chats, blogs, fotoblogs, fóruns, ou redes de 

relacionamentos.  

 Segundo Sibilia (2008, p. 50) a “ espetacularização da intimidade cotidiana tornou-se 

habitual, com todo  um arsenal de técnicas  de estilização  das experiências de vida  e da própria  

personalidade para “ficar bem na foto”. Assim verificamos a confirmação dessa  análise da autora a 

seguir.  

 



 

Fonte: Orkut 

 

           Esse  profile1  representa significativamente aquilo que Zygmunt Bauman (2005) diz sobre as 

identidades. Para o autor, as identidades na modernidade líquida2 “[...] ganharam livre curso, e 

agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher capturá-las em pleno vôo, usando os seus próprios 

recursos e ferramentas”. (p.35)  

           E mais. Atenção leitores! O  profile anterior pode ser um  fake 3.  

                                                 
1  Espaço reservado no orkut para o usuário definir seu perfil,  social ou geral tem características 

pessoais,                  idade, livros preferidos, programas de TV, filmes e etc. O profissional, apresenta a 
profissão do usuário  informações sobre sua escolarização, e o pessoal que demonstra  perfil pessoal do 
indivíduo de forma a facilitar as relações interpessoais. Como informações físicas, o que mais gosta em si 
próprio, tipo de pessoa que gostaria de se relacionar ou até mesmo namorar/casar. 

2  Na modernidade líquida, tudo é volátil, as relações humanas não são mais tangíveis e a vida em 
conjunto, familiar, de casais, de grupos de amigos, de afinidades políticas e assim por diante, perde 
consistência e estabilidade.  

3  Em inglês significa falso, é um termo usado para denominar contas ou perfis usados no orkut para 
ocultar a identidade off line de um usuário, na maioria das vezes usando-se de identidades de famosos, 



 Através de um apelo sensível, esse perfil, tenta convencer os usuários da rede social que ele 

é legal, bonito, adora curtir a vida e os amigos. No entanto, o perfil não tem um número satisfatório 

de amigos que garantam que sua inserção no site de relacionamento seja para fazer novas amizades 

ou manter as existentes. Sua lista é composta por um número de nove amigos, todos fakes, como 

observados no período da visita (06/10/2008). 

 As suas comunidades  possuem poucos participantes,  entre eles fakes também. Isso 

geralmente caracteriza que o usuário do perfil provavelmente oculta sua identidade off line. No 

entanto, esse perfil não deseja passar sem ser notado, nestas situações a […] mera possibilidade de 

passar despercebido pode se converter  no pior dos pesadelos. (SIBILIA, 2008, p. 74)  

          Através do “suposto anonimato”4, alguns desses fekes, ainda se relacionam entre si, com 

frágeis laços de afeto, a comunicação geralmente é provisória; quando possuem uma continuidade 

nessa interação, elas têm a possibilidade de serem desfeitas frente a qualquer desagrado das partes 

de maneira descartável.   

        Alguns desses perfis ainda são criados para navegar em outros perfis no próprio site, 

preenchendo a curiosidade sobre as vidas privadas, as confissões de sentimentos, também privados, 

divulgados pelos posts em várias páginas de recados, ou álbuns de fotografias.  

             Como afirma Silveira ( 2006. p. 141) 

 

 “O Orkut tem o selo da instantaneidade, que é, em grande medida, o 

selo da internet; não são necessários processos prolongados para entrar 

e sair de comunidades, trocar  fotos, postar mensagens e respondê-las, 

etc”. Também, a simultaneidade com  que o orkut atinge um grande 

número de pessoas -característica, alías, da mídia em geral- parece 

acrescentar um atrativo a mais na elaboração e reelaboração das 

páginas de perfis, que logo se  tornam públicas para muitos ao mesmo 

tempo. [...] por fim, mas não com menor importância, certamente o 

interesse pelo Orkut é movido pelo inegável  afã  de bisbilhotar, de 

“saber da vida alheia” [...].   

 

                                                                                                                                                                  
pessoas comuns,  personagens de filmes ou desenhos animados. 

4  A palavra suposto aqui indica, a falsa idéia de privacidade na rede, hoje os protocolos, domínios, IP de 
máquina, rotas de navegação de um criminoso podem ser encontradas por um especialista na área de 
segurança na rede internet.  



 Outra forma bem característica de uso deste tipo de perfil, é o clone de identidade de algum 

usuário, não só cópia do perfil principal, mas na intenção de tornar tão verdadeiro a clonagem, e 

convencer a todos, esses usuários acabam adicionando os amigos que fazem parte da rede desse 

perfil clonado. 

 Quando alguns desses fakes querem ainda difamar o dono de algum perfil na rede de 

relacionamento, eles mudam a opção sexual, gostos musicais, escrevem características que 

comprometem a identidade do usuário.  Em outros casos, eles até usam esses perfis para aliciar 

crianças e adolescentes, geralmente seduzem através da apresentação de conteúdo e fotos em seu 

profile que representam o universo infantil.  

 Neste sentido, pergunta-se: Que mudanças sociais, culturais estão influenciando os modos 

de construção dessas identidades? 

 O movimento do ciberespaço, as novas habilidades, novos modos de pensar e agir, é 

proporcionado pelas influências contemporâneas que tem passado a sociedade, da crise das 

instituições, os estilos de vida, costumes, que não apenas se tornaram, como tendem a permanecer 

instáveis, voláteis, flexíveis, em fluxo constante, ou melhor, inconstantes,  crenças e convicções, 

que geralmente mudam antes mesmo de se firmarem. Em um mundo de fluxo veloz e circulação 

intensa, não há tempo para que se consolidem costumes, hábitos, e verdades auto-evidentes. 

 Por isso as interações realizadas através dos mensageiros instantâneos, no orkut, com nome, 

sobrenome, fotos, preferências pessoais, não garantem fidelidade, ou realidade da identidade civil 

do dono do perfil. Nesse mundo complexo em que vivemos, somos criados, mantidos pelos diversos 

discursos, pelas contradições intrínsecas a cada sujeito. Nessa complexidade as identidades 

consomem e são consumidas, estão em constante, construção, desconstrução e reconstrução. Por 

isso não existe identidade “verdadeira” ou “falsa”, no ciberespaço e na vida off line,  as identidades 

são mais ou menos inventadas.    

 Como representação dessa sociedade líquida, das relações livres, desapegadas, os homens 

deste tempo, na rede internet, realizam interações imagináveis, e incapazes de realizar no mundo off 

line. Para isto, é preciso convencer os demais usuários sobre a sua existência. Assim as palavras de 

apresentação da comunidade abaixo quando diz: “nós somos originais” os mais “ativos” sempre 

estão “on line, faça dia, faça noite, faça dia faça sol” representam a razão da sua existência. 

 Sim elas existem! Isto caracteriza a essência dessas identidades fluídas, seu significado de 

pertencimento. Essas identidades possuem “vida própria”, navegam, provocam sentimentos, 

angustias, decepções, ódio, alegrias, sentimentos comuns a qualquer indivíduo do mundo off line.  



 

Fonte: Orkut  

 

         Os fakes são ativos! Provocam ainda polêmica no mundo off line, chegam a inventar 

identidades tão parecidas como idênticas, reproduzindo modos de comportamento, valores, gostos 

pessoais, características físicas, fotos de amigos(as)  e namoradas(as),  clonagem fieis das 

intimidades das identidades.  

 Segundo Sibilia (2008, p. 48) […] a lógica da visibilidade e o mercado das aparências  

desempenham papéis primordiais na construção  de si e da própria vida como um relato. 

 Assim, essa identidade se constitui a partir de uma exterioridade, nos rastros deixados na 

rede internet, nas informações públicas encontradas nessa rede; ela se constitui naquilo que se torna 

aparente no ato mesmo de se projetar em outros momentos e de se fazer visível a outrem. 

 Mafesolli (1996, p.349) coloca que de modo mais ou menos nítido a sociabilidade 

contemporânea “[...] é tomada num verdadeiro transe, onde, num movimento sem fim, circulam as 

aparências (look) as pertinências, as diversas personalidades sincretistas e a multiciplicidade  das 

culturas que a ‘trabalham no corpo’ . (grifo do autor) 



 Nessa composição da identidade, a pessoa é engendrada por um conjunto de acontecimentos 

que são vividos on e off line, de maneira sequencial ou concomitantemente, numa profunda 

organicidade. Por isso, o virtual é real, já que não é possível distinguir essa polarização nos 

acontecimentos, ou em suas interações.  

 É importante notar que não se trata tanto da exteriorização de uma interioridade constituída, 

por natureza recôndita, que passa a se expor, mas principalmente de uma subjetividade que se 

constitui prioritariamente na própria exterioridade, no ato mesmo de se projetar e de se fazer visível 

a outrem. 

 

NOVAS SOCIABILIDADES, OUTROS CURRÍCULOS, NOVAS PRÁTICAS 

 

 Sem dúvida, as influências das tecnologias estão alterando o “modo pedagógico” com que 

escola vinha operando. O acesso às informações, à internet, aos jogos eletrônicos, a interatividade, 

tudo isso têm mudado significativamente o comportamento de nossas crianças. Temos 

constantemente convivido com o novo, o inusitado, o inesperado, trazidos, pela chamada geração 

Alt-Tab5  para o ambiente escolar. Uma geração que tem dialogado com diferentes espaços de 

aprendizagem,  enquanto a escola continua centrada numa dinâmica verticalizada, onde o 

paradigma de transmissão do professor continua pautando as práticas educativas.  

 Diante desse contexto, a inclusão de temas que envolvam cultura digital precisa se articular 

ao currículo e, consequentemente, às práticas escolares, principalmente porque os  discursos 

oriundos dos meios digitais  têm formado  a grande maioria dos valores éticos e estéticos das 

crianças e adolescentes. Esse  currículo que norteia o fazer pedagógico dos professores não pode ser 

pensado sob a perspectiva “tradicional”, pragmática, inflexível. Ele precisa ser gestado de acordo 

com os elementos relacionados aos valores dos jovens da sociedade contemporânea, como a 

interatividade e a hipertextualidade, que têm gerado novas formas de se relacionar com o 

conhecimento, novas racionalidades, novos modos de pensar e agir. 

 Como podemos tencionar os conceitos de hipertexto e interatividade no currículo e  

potencializarmos as praticas na educação com essas tecnologias? 

                                                 
5
 Duas teclas que permite a mudança rápida de  janelas no monitor. Esta denominação foi cunhada por  

estudiosos  das tecnologias para  intitular a geração de crianças pertencentes à era digital, que 
conseguem fazer várias atividades ao mesmo, alternando  rapidamente entre uma e outra. Além desta 
analogia  temos outras denominações para essa geração como: geração net, screenagers,  entre outras. 



 Uma prática pedagógica fundada na  ideia de  interatividade, principalmente nas relações  

presenciais da sala de aula entre os implicados com a educação, pode permite  uma mudança no 

paradigma milenar de transmissão do professor e viabiliza uma disposição para melhores interações 

entre professores, alunos e comunidade. 

 Ao pensarmos no currículo utilizando-se da metáfora do hipertexto, podemos abandonar as 

famosas grades curriculares, com os pacotes de informações pré-requisitados, dando lugar a uma 

construção colaborativa, através de múltiplas conexões com as áreas de conhecimento, permitindo  

a participação e a  intervenção dos alunos no processo educativo. Sairemos da lógica de meros 

consumidores passivos, para  praticar a autoria e a produção de conhecimento. 

 As discussões levantadas anteriormente no campo das mudanças educacionais, dependerão, 

também, do modo de se pensar o currículo escolar, ou seja, da concepção que fundamenta esse 

currículo para, a partir daí,  se constituir uma proposta pedagógica que possibilite a abolição  dos 

velhos esquemas de “[...] ordenamento linear, sequencial, facilmente quantificável que domina a 

Educação atualmente - que centra  em inícios claros e fins definidos (DOLL Jr., 1997: 19). 

 Segundo Fischer (2000, p. 153) a produção de significações nos diferentes espaços da 

cultura, a elaboração e a veiculação de uma série de produtos como os que circulam nas rádios, no 

cinema, na televisão, nos jornais e revistas deverão estar relacionadas direta e profundamente às 

práticas e aos currículos escolares. Por isso, a bagagem pessoal e cultural do aluno precisa ser 

explorada nos debates escolares, debates esses que, em sua maioria, estão referenciados pelas 

informações obtidas através da televisão, dos jogos eletrônicos, do cinema, dos jornais impressos, 

entre outros. Em muitos casos a escola vive alheia a estes processos, deixando de pensar um 

currículo, um planejamento pedagógico que dê significado a estas aprendizagens principalmente 

realizando uma leitura crítica destas informações.  

 A geração alt-tab não mais aprende como nós professores aprendemos, de forma linear, 

sequencial, por etapas. Essa geração aprende através da possibilidade hipertextual, navega por 

vários caminhos, define sua rota, por seleção de interesses, de forma autônoma, aprende 

descobrindo a interatividade da rede. Portanto, presenciamos uma crescente estruturação de novas 

formas de aprender motivadas pelas tecnologias. Segundo Oliveira. 

A interação entre sujeitos mediada pelo/com o digital permitirá a construção de 

diferentes  formas de interação com o objeto do conhecimento. A diferente 

materialidade do digital, não palpável, mutável, veloz, incerta, em fluxo, poderá 

provocar consequentemente novas e diferentes formas de pensamento. Vygotsky 



já nos alertou acerca da implicação entre pensamento e linguagem. Não será para 

nós, educadores e educadoras, e consequentemente para o currículo, o digital um 

novo desafio? (OLIVEIRA, 2001, p. 115). 

 

 Tomando  aqui o  digital  como uma construção cultural do coletivo que interage com essas 

tecnologias, criando novos ambientes de aprendizagem e  produzindo conhecimento, cabe nos 

questionarmos como os elementos dessa cultura digital  podem  tencionar,  ressignificar   novas 

práticas no campo do currículo, da educação e da sala de aula. 

 Para Sales (2010, p. 41), “[…] o Orkut tem uma pedagogia que ensina diferentes formas de 

ser e de estar no mundo, que participa do processo de  constituição de modos  de existência 

específicos, considerando-o  como um currículo cultural.” 

 Contudo, nós professores já podemos experimentar a inclusão dos discursos que circulam de 

forma oculta pelos corredores escolares dentro do planejamento pedagógico. Reconhecer esses 

discursos  a partir de uma “leitura de mundo” dos educandos, oportuniza uma aprendizagem mais 

significativa e problematizadora. Citelli (2000, p.36) considera que  

 

[...] as práticas escolares tendo em vista os veículos de comunicação   e as novas 

tecnologias passam pelo menos em três direções fundamentais: o diálogo crítico 

com os meios; o reconhecimento das possibilidades operacionais, isto é, os alunos 

devem aprender um pouco como se produzem as linguagens da mídia; a melhoria 

na infra-estrutura tecnológica da própria escola. (CITELLI, 2000, p. 36).  

 

 

 Conhecer e compreender as linguagens que produzem as mídias e seus mecanismos 

subliminares é fundamental. É  a partir dessas linguagens que se constituem os mitos, as 

representações que preenchem o universo simbólico de todos nós. Joan Ferrés (1996a; 1996b) 

discute como os assuntos da mídia podem ser trabalhados nos espaços educativos, apresentando 

uma proposta pedagógica detalhada que visa a introdução da televisão e do vídeo nos projetos 

escolares. Ele propõe pautas de análise dos programas de televisão, incluindo assuntos dos jornais, 

publicidade, novelas para serem desenvolvidas em sala de aula; ensina como podem ser realizadas 

pequenas produções de vídeo, onde o professor, embora não possua o conhecimento técnico poderá 

elaborar o conteúdo didático e, junto com outros professores, propor um programa interdisciplinar. 



 A relação professor-aluno precisa estar pautada por uma dialogicidade, neste caso,  aluno e 

professor estarão numa dinâmica horizontalizada, construindo saberes diversificados acerca das 

temáticas sugeridas. Uma pedagogia, que segundo Serpa,  fundada na dinâmica da rede, 

caracterizada por: “Processos horizontais - a hierarquia e a verticalidade, próprias da cultura 

pedagógica, são incompatíveis com a lógica e a pedagogia das novas tecnologias, pois estas 

funcionam em rede!” (SERPA, 2004, p.173). No entanto, ainda segundo ele, o fundamental é a 

participação porque “todo sujeito, para vivenciar o progresso pedagógico, tem de participar na rede, 

sendo impraticável um mero assistir” (SERPA, 2004, p.173). 

 

CONCLUSÕES  

 

 A internet tem se tornado um texto importante de ser lido pelos pesquisadores,  o exame das 

autorias postadas neste espaço, pelos internautas, sobre seus relacionamentos; as suas interações,  

sociabilidades são importantes fontes de compreensão das atitudes e comportamento dos 

indivíduos na contemporaneidade.  Ela veicula, constrói discursos, e produz significados. Como 

afirma Macedo (2009,  p. 112) discurso é […] um fenômeno social e constitui um dos vínculos 

mais importantes de produção de sentidos no interior de uma sociedade, com uma importante 

função de se constituir ideologicamente.      

 A  imersão que todos nós experimentamos no ciberespaço, vem demonstrando que nada no 

mundo, no nosso universo, funciona de maneira linear, determinista, e logicamente previsível. Por 

sua vez, evidencia a escola e as práticas pedagógicas, que uniformidade, homogeneização, 

disciplinaridade nas relações de aprendizagem, no currículo escolar já não dão conta de explicar, 

interpretar e analisar a sociedade contemporânea.    

 Neste sentido, a escola e sistemas gestores precisam abandonar a compreensão de currículo 

fragmentado, monorreferencializados, descontextualizado, pré-requisitado, fixados em carga 

horária, fechados com uma comunicação unidirecional e massiva, para dá lugar a uma outra prática 

curricular que reconheça sua construção a partir das tensões sociais, tecnológicas e culturais do 

mundo contemporâneo.  

 Daí a necessidade de uma escola  sem fronteiras, reconhecendo a  existência de  novos 

espaços de conhecimento, uma escola expandida na/pela rede internet, de maneira integrada, 

criando novos espaços de convivência, aprendizagem e construção de conhecimento.  
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