
riado pelo Google em
2004, o Orkut é lebre: 20
milhões de pessoas estão
inscritas na rede de rela-

cionamentos, apenas no nosso país.
O principal atrativo é a interativida-
de, já que o usuário pode trocar reca-
dos, participar de comunidades sobre
assuntos de seu interesse, postar ví-
deos e fotos e selecionar seu círculo
de amigos. Criticada por muitos por
ser uma "perda de tempo" e até mes-
mo bloqueada em algumas escolas,
a rede pode ser utilizada de manei-
ra positiva em sala de aula, aumen-
tando a comunicação entre professor
e aluno e permitindo troca de infor-
mações fora da sala de aula.

Essa ampliação do conteúdo foi
um dos resultados obtidos pela pro-
fessora de inglês Rita Boldarine, que
dá aulas particulares em São Paulo.
Com a ferramenta, ela conseguiu com
que seus alunos perdessem o medo
de escrever textos na língua estran-
geira. Atendendo, como voluntária,
a uma turma de estudantes da rede
pública, ela percebeu que os jovens
acabavam "travando" na hora de es-
crever algum texto no papel. Por is-
so, resolveu tentar a utilização de um
ambiente online. "Fiz uma pesquisa
entre eles e a maioria não acessava

blogs. Mas no Orkut todo mundo es-
tava inscrito. Mesmo com tantas crí-
ticas sobre o site, resolvi testar o po-
tencial", conta Rita.

Ela criou um perfil, que cha-
mou de "Orkut da teacher", no qual
os alunos, com faixa etária média
de 16 anos, só podiam se comunicar
com ela em inglês. Porém, a prática
não foi obrigatória. "Coloquei como
uma opção e todos ficaram anima-
dos. Fizemos comunidades e discuti-
mos os assuntos que sugeríamos em
sala. Eles começaram a se comunicar
de forma muito espontânea. Quando
não existe imposição, os benefícios
são nítidos", diz a professora.

A presidente da Associação
Brasileira de Psicopedagogia (ABPP),
Que/.ia Bombonatto, ressalta que

a utilização de tecnologias é muito
útil, porém, não substitui a relação
interpessoal. "O professor pode usar
como um novo instrumento, mas ja-
mais para tomar o espaço da aula".
Outra atenção que se deve ter na ho-
ra de utilizar a rede de relacionamen-
tos em aula, de acordo com a espe-
cialista, é com a ortografia. "Muitas
vezes os alunos escrevem totalmen-
te fora das normas cultas. Nesses ca-
sos, c importante que eles sejam cor-
rigidos" - e isso vale para qualquer
língua. Alertar os alunos sobre pes-
quisas na internet de direitos autorais
também é necessário. "Eles não po-
dem apenas colar e copiar um con-
teúdo. O professor deve mostrar o
quanto isso é errado e prejudicial",
destaca Quezia.
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No caso da professora Rita, a
experiência em sala de aula resul-
tou cm uma tese de mestrado em
Educação, Arte e Historiada Cultura
pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Apesar das constata-
ções positivas sobre interatividade,
a professora detectou que os alunos
da rede pública não conseguem fá-
cil acesso a computadores, mesmo
que a escola conte com os aparelhos.
"As salas ficam fechadas e os alunos
acabam aprendendo sozinhos, pro-
curando outros espaços com inter-
net ou na casa de amigos. Nas esco-
las particulares, a educação é toda
digitalizada, e não é isso que se vê
no ensino gratuito", observa,

CYBERBULLYING
Ao u t i l i z a r o Orkut, segundo a pre-
sidente da ARPP, o professor deve ler
o cuidado de não expor os alunos e,
principalmente, verificar se todos têm
livre acesso ao site antes de propor a
atividade. "Muitos pais não deixam os
filhos acessar. A utilização deve ser fei-
ta apenas quando existe aval dos res-
ponsáveis".

Durante a atividade, a especialis-
ta orienta para que o professor tenha
controle sobre o que os alunos estão es-
crevendo, corrija a linguagem e apro-
veite a ferramenta para passar outras
referências sobre o assunto, além da
internet. Ficar atento para possíveis
chacotas entre o grupo, o chamado cy-
berbuílying, também é fundamental.
"Muitas crianças e adolescentes po-
dem usar a internet para criticar ou
zombar de um colega. Por isso, o con-
trole é essencial", alerta Quezia.

Para os professores que utilizam
o Orkut para finalidades educativas
e criam comunidades na rede, o ad-
vogado Alexandre Atheniense, presi-
dente da Comissão de Tecnologia de
Informação do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, orien-
ta que sempre moderern quem entra no
espaço e também as mensagens deixa-
das. "Se ele deixa livre e alguém parte
para o ataque dentro do espaço, pode
parecer que o dono da comunidade, de
certa forma, concordou com a entrada
desse material ilícito". M
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